
μων γυνεω ἡ 47. δὴ βεεχεξ. ΧᾺ Ὁ 4.4. εὐ τ εν ὗε τσ 2 

οδαίσνα ἀρ δα ἤτοι ς φούτ ὼς πῶ τ κὖ ἡγῳφώνῷ, “4: ΤΟΣ 

ν γλντσα Ἧ ἀπ τῖμο το. πΦ 
“πν Σιν τε νν πὲ ἐυϑς ᾿ τος ἐς ΣΙΝ ον, παρα ἸᾺ κ᾿ 

τῷ «ἦν, 
οὺ ΚΣ Φ Ὁ Ρ ν Υ δ. 2 ἥν ΔΝ τ μϑὲ 

ἐπα α νυ αν τς ν χάδι ἀτῖν δ Σ ΤΣ ΑΔ χδν 5 τα τψ κπΦ' πα: 
ων Ὁ έν ὃ ἐν 

τ τ μα ε εν ἯΙ ἘΝ 

ἀκή ἐὰν τ ΡΤ μετ ἘΞ τῶν ΠΩΣ ἘΡΣΡΌ Ὃ 
ἘΡΡτ γϑν δα, ἀν

 ἩΑ͂ΧΩΣ 

ϑ:ν: Ὑδλ ας ἀρ τὶ ἘΠΕ Ν 
; 

ἘΠΕ τ κ΄ 

ταν τΑις Σύ χα ἐς τ 
ἸΞΗΤΤΩΣ ἜΡΤΝ ῃ ἜΡΕΙΗΙ 

" ΟΥΥ ΧΟ. 
χε ὑφ δοκοὶ ἐφονδετα ΠΡΟ ΠΥΡῚ 

14} μὶ 

Ἦν εοϑν ὅς 
ΚΣ 

ΟΡ ἘΚ “ ΡΟΣ χρυ ων νεῖ “' 

ἘΠΒΙ τα ρει τα νυν δα δα (τ ἐν 

γυνᾷτ, να  Φλ  γάψο ἐπ ΘΝ 
προ οϊτο 

κἀν τάν υνην ΔΑ ΜΒ εὐ τς ναῦν ας ἐπον ὑπη Κ: 3 Ἐρ νὰν ἐν ε όσα, 

δ ῖν ὑ τῇ ΠΉΣΥΥΜΟΟΝ ὅᾷ ἥἡκ ἐν Β. 3 Ή ἾΤῊΝ βκαν δα θα 

ἡ ἀφ ὁ ἐγ ερὰν ἵ ΣΝ ᾿ 

ΠΡ ατΣ " 
ΡΥ Ρ ΣΡ 

ἀρ μ υανί τς 
ἸΔΗ͂ μ᾿ 

μή4 ἈΣΤΟΣ ὟΥ 
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δᾶ ἘΡΜΡΣ ΥΩ ΣῚς 

ἐδι αὐτῶν ν" 
ὙΥΉΉκῶ ἀκα τεὴν ΣΝ 

: εἶσι 
ω 

γὴ ολ Ύ  Μ ἐν ταν ΚΡ ἀ ΤΙ ἀπ Τα αἱὴ Ὁ 

. ὁ ταν ᾧ “ἰν τὶ νη Ψ ΨψΨ. ἀρ γν ἘΝΣ' ν- 

μα χῚ ΠΡ ΗΎΝΗ ρον ατ να ἀλη ΣΤ ΔΙ ΗΣ ἐπηστ οὐδε »Ἷ ΤΑ ἀτεναν παρ ο ΤΣ Ὑν Ὁ 255: ΦγῸ γεΐρὰν ΜΉ ΤΩΙ π αν οΨ, Ἔτι ΜΝ ἐδ ἀπ ας Σ 

᾿ ἘΑΟΥΤΤ ΌΣΗ ἘΞ: 

γ} τας ΓΉΈΞΕΙΣ ΔΑ ΜῊ 
»“““ὁ ὁ ἐφ “Ὁ χεμδι ἐφ ον ψὰν - 

δ λλτη ΡΣ ιν φ ἀν νευσ δόσυρο μα τῷ τφσνν" Φ «Φι 

Ἔα ες: αἰ τον ΣΎ αν τ ΠΥΠ ΛΕ ΠΤ : ρημεα βότψ Φ γδ' Σ ἀκ μα ΘΙ ΣΤ σὴν ἡδλκό τῶν φρο θεν 
ΣΘΤΕΝΝ κάργιβο σα Βαν 

οὐρα εἶ 
ὙΡΡΗΙ ἀΑἀΛῊΣ Ὁ}. ΑΛ ΤῊἢ Ἴξ: 

ἵν ἈΝ α 
τὰ ὦ ὙΡΡΣ φυδυλο ἀνηονα 
πῃ τὸς τΣδΈ ΜΗ 

ΤΉΝ 

Ἀα Τα, ἴπ ἐξα ή τε μτ 
" 

ν 

" ᾿ ἵε ΚΣ Ἰάνα τς τὴν 
γ ᾿λεΐχα Νὴ φόδο; ὃ 

ἀπ ἡκδτε 
θυ δ ΤΕΥ 

ΜΠ 11} }}}}} 3 νὰ ΟΥ̓] 
ΤΩ Ἐν γετι σε 

“14 τὸ τ. Τὸν ΠΈΤΗ Ἣ 
ΤΑΣ ΠΡ ΞΟ μα απ χα τ δολλέραινολ 

ἈΠΟ Η ἐπρ ταν ἈΔΣ σαν, βυϑονα ψυνν 
᾿ 

γα λαα σοφὰ με ἀφ δεν κα ϑο δος ἜΤ 
ΜᾺ γέ ρυγω ἜΣΤΗ ὁ τα ἀν ιϑε 

ἘΠ ΗΣ ΣΡ σα 
5 ΠΝ Ἰδδτὶ ἐν, τρις ἘΣ: ΕἼΤΙ ππνὰ σόν 

ΜΏ 
3. ἜΑΡ ΑΝ ΝΣ «ὦ. 

δ ἐν 

.Ὁ ἘΠΡΣΕΡΩΙ ΠΣ 
δτδν ςὐκανεα ἐξά εχ ες, 

Ὑν 
» ἣν μᾷῷ ψόφον 

ἀπο  εὐχετν Τα τε; ἐκρσιτατωΣ 
ὉΝ Ἢ ἣν 

ἘΝ ἈΡ ΩΣ 
τρὶς 

ΔῈ ἀπ κτι: ἀὐπὴν 

ει » 
τῇ πὴ δ τὶ 

“ἢ , ἔμεν) 

ἐς 

ἣν ᾽: «ἡ ὁ 

“" ΔῈ ἍΜ: 

᾽ν ᾿ " Ξ 
ΓΝ 

ὡς ἀν ἘΝ τ» 

, 
τίου ἡ“ 

ᾧ: ἐφ ΟΝ 
ΣῊ ζι 

νγ ἐγ ϑδι 

ΩΣ 
Ἂν» ἀπο δατς 

ΠΣΥΓΗ ΤΣ ἐπξνυτο,: 

ἮΣ ΠΡΟΤΕ 
ΣῊ 

τότε Ἐν ατο Νὰ προ δ νι 
ἢ ἐγῆπη "ἡ 

᾿ δ τοῦ ὃ 
γγσσι ἐὐατενΣ τὐςξῳ ̓}}} ΣῊ ΡΝ 

" 
ἥτε ἐὖν ἄπ Ὡτιμα. δια ν ατάτι 

Ἵ Ὃὺ 

ἡΦ ἜΡΘΗ ηφ νῷ φίσι ἀφ τενο δ τε τη γεῖο ἐν ἐν ΓΟ 

ἐμ άζϑο μάνέτῳ 
μέλι ὃν ΡΟ Ὴν ΠΣ 

ἦ τ εν 

ἌΣ ταν οΣ ἘΣΣΙ ἐρΡ 

" ᾿ 

ΣΌΝ ΤῊ ἔΡΉΘΕΙ 

κα “ ͵ 

᾿ ἰν ἐρεξὰς γ τῇ 

»ϑ μῶν 
εν τ ἿΣ Ἢ τὲ 

ΜΟῚ ΡΨ Ἣ 

δ 

᾿ “ὍΛ ᾿ “ἦ 
: ἤ - 

ΗΜ 

ἀ τι ἢ 
ΗΥ ἀνθ Κι 

ἃ δν Ἶ τὰ ᾿ 
ἀπ α ἐς Ὑδν ὌΝ ὦ ὰ ἀφ αλὸ Γὰν 

ὙΣΤΣΥΣΤΑΘῈΝ 
δ 

αὐ ἐς 

πῶ ΡΙ 
ἘΠ ποτ ΠΟΥ Ἰς γο ΤΑ δΣ ἐεγήν 

πέννα νεῷ ἀκὴν 
τ 

ἸΗ Ἐῴν, ἂν ἸΚΗΣΕΙ; ΠΣ ΤΗΣ Ω ἔριν 
ἐκξεἾτὰ 

γληκο 
παν τ 

“ἢ 

νυ ἐς Ἐγν 
ἐλ σεα θάς αΎ Τα γέ 

ἀὐσευση ἐπόια 

ἑν Ἐβος ἐτῷ βρης ὍΠΗ ΤῊ 
ἔτ ον: 

μον, τ ῬΑ 
ΎῊΝ Μ ἐδ γι τὸν ἭΡΗ ἜΡΘΤΤΙ τς ἀντ πλδδενν 

“ιν ἩΜΜ ἢ.ἀε ὁ“: ν 

᾿ 

ἜΣ ἐν ῬΑ τὺ 
αὖτ 

Ἢς 1: Ἐπ ΤΠ ΛΝ 1 Η Ἵ 

ἊΝ παι τωκνίφς ς 
ἀπ ΤΉΝ ΚΝ κήπὴ Δ Ὁ ,ῊΣ ἣ ἘΣ νι ἜΣ Με 

Ν ἵ ὑπ 
ἰὐλαι δ7 σῶταν ἡ γε εν ὁ ὁ ὑπ κὰν πφαι 

ΎΥ 

ἐγε τ ῖς 
τ βαῦ ἐδ} Ἔτομα τῆν: ἐδ ον 

κυ τ ΨᾺ, 

. ἐπ " 

δον ἀμ δία δ δ εν αν δν (χν 
ἽΝ 

ε 

Σ ν᾿ 
Ἧ ΠΡΑΣτρ τ ον πον ΜΡ ΚῚ : 

“Ὁ ΡΙ ὃν ἃ ῃ ὁ Κ, 

ἘΠΕΉΤΕΙ ποτ ττὴν ὁπ: μι ἢ σον, ἐεψρ » ῥμὴ 

ν«ἔκες ΤΡ 

πο εο ΠῚ ᾿ ΝΣ ᾿ ΤΩΣ νὴ ἀεφσϑτὰ 

μ “8 ἣν 

μέρ ἰδ ην ΔΦ ἿΝΣ “Α ἵν “ὦ ἘΠΡΙΝΣ ΠΗ ΗΝ 

γε κ ᾿ 
δ νώλΣ : ἀφανν Ε 

ΨοΥ ν Ἴ 

ἠὲ ΠΗ “5 ἐοηδΊΔΑ δε 

᾿ ἘΟΑΘΥ Ἂ :} 

ΜΉ στην σὴς ΖΦ γνϑν ὩΣ ἘΞ 25"; τοῖς 
Δ ἘΡΤΣ ΣΦ ταν Ὁ ἀπ τ δα ἀξ μον δα 

ΠῈΣ ὙΠΣΝΣ μ τ ἮΣ πρταέμ λα, με όν Δ} λα γύας 
Σ τ ἀπαθδι ἘΣ ὦ πάν ἣν ΝΣ 

ΓΟ τον ἐπεο πε 

Ἄ ΠΣ ΜΈΡΗ Ἵ 
τ τὴ ἀρευλε τε ν ΔΈΝ 
ἀπε αν ΤΥ Ύ ΟΣ 

ἼΧ07 πα φεστῃ τὴ 
Ἰσός τον το κάτι 

τὰν 

“ 
Ἣν πὸ ΑΚ τής 

ἤαχὸν ἐρρύα τας 
ἀδανεν ἐν 

ὅταν νὸ ἫΝ, ἘΠῚ ΠΑΝῚ ΠΑ τν τ λη" 

δ ἉΕΡΌΝ τ κα να ΠΩ πι πλμω ᾿ τς πλιτας Ἐπ : ποτὰ 

᾿ 30: τῷ, ὙὐΣ ““ῃ1{ Ὁ Η 
γα 

ἴν "κ “᾽ν Ρτ τα “ Ἡμὴ ἘΠ ΉΤΑΣ 
ἜΣΗΣ Ἐς 

Ἦ 

Σ Ἀὐγα εν ῳνόν βεδαλδαῖ 
ἐὴπ 

. μήτ ἢ οἷν ΝΣ ὃ 

οὐ Με δυγδεν 

ΠΗ τ ; 

τα 

ἵν ὀλέλαια ΠΗ ΒΗ 
ΣΙ κΣ ᾿ Εν 

: τῆ " 

ὑν, " Ἃ ΓΕΥΟΣ ΣΦ ΈΤ
ΌΣΣ ᾿ 

2 : 
ἀπο δο π ὴφ ἀαύφα λα ὑασνοι ῥγαδιρνοτα ἘΜ 

Ἶ ΉΝ ἐμαλι ον το ΝΌΝ εν το τὰ διε μεν ας τα ΟΣ 

Ἐκτα μα ον επτό δ 
παν 

ὙΦ ὧν ΠΡΠΡΗΜΙ Φ ἐτὐνυσα 
ξζ: ἨΠ 

κ  ύΣ ᾿κ ΠΣΒΕ ΕΣ: 
ρβυδ ΠΣ 

ἔχ ρον 
δεν ΟΝ ἐρμν νυ τε ΤΥ 

ον ἐς ἡπββφέσ ες, 3 ὸ 
εν Μ᾿ 

ἣ 
ἡμῶν, ϑανδυ, 

τούς Υ ω ν ἐν ὖν οὐ 
ψϑδ γα γὴν 

. 

ἰνεὴ5 ζφο τῶν 

ἮΝ ΣΤΥ Δ} ἐδ 
᾿ ἐπι οΥλ συ δ ἜΣΤΗΝ 
γ ἐνῷ ἐλανννὸ ταν Ἔλα τ εἶ 

ἀπο αεδυσονφι Ἀφ εον, ἘΠΕῚ ἢ 
ΤΕΣ ττῖον Το ττδτυαν ων λα ἯΠ 
ΠΝ ΠΣ ΝΣ ΒΥ ΝΡ ΝΣ 

ὌΝ τ αν ἄτι ΟΣ ὙΡΑΣῚ ΣΡ ΝΥΣ ΟΝ 
Ἅ: πγλῦς 

ΜΉΝ ᾿ τ ΡΝ ΝΣ Ἐν 25“: δον 
ἘΠ ΠΗ κι ΤΩΝ ἡμτι ΠΝ, ὑγρν Φπτὸ ΉΣΟΣ ἜΝ ἔσγαι 

Φλαπεσι ἐκανη κα τς ὑατρατς 

ἤρνομι ΗΝ ΕΣ ΤΩ 
φὰς 8 4! ΠΟΥ ἀτέσαηπτηνσδο 

“7. ἢ ἿΝ μη ἐὐπλῦν ὑο ἯΙ ΤΣ οΟΏΣ δι ΓΡΡΝ τ 
γε. 

Ἷ: 
ἜῸ ἘΡΤΩΝ τὰν 

τ ὁ ἡ μγρῤ τε τη 

ΣΝ ΚΘ 
ἘΜ Ἧς το ττὶ 

ἐν ό ἡ νι γσαν 

δ 
ν δεῖν ΣῊ 
ΕΤΣΝ ΠΕΣ οὐδσον 

Ἢ ἜΡΟΝ Ἧ τὰ ἜΣ ΡΣ αὐ ΓΤ σῚΣ ὙΦΗ ἌΜΑΥΕς ὑνδν0 δ υτετε Ἢ 
ἴ ΚΑ ΟΥ, νῶν, 

ἐς ὅ ἘΜ γΑι {ΕῚ ὑγ δ ": 
ψα ἠέ ἐσ σός ψαι δ Ὴ ὈΡΘΌΣ ΠΣ; ἀν 

π᾿ ΣΎΡΗ Ὁ ἐν ἄτι 
ὙΣΟΤΡΥΣ 

“τ 
ᾧν 

ἘΣ ΥΣ τ} 
“41 π γϑὴ ἀπὴς 

4 

ΜΗ 
Δο δ ν, ἄχον ον δλ γεν ὍΠΩΣ κατα, μρμ τ ἜΣΥΡΕΝ τινα Ἢ ἈΈΡΡΉΝ 

ὁ": ὙΣΡΑΝῊΣ ἀν 5. ἡδονηδύνα ᾿ ΑΣΥΣ 
Ή ὙΚΩΣ - 

πλὴν ἤοοα Ἀλλ Βι ὍΝ 
τ ΠΥΜῊΝΣ ΜΉΝ ἫΝ ΤΣΙς Ἐρααυρνν ΤΥ τ δ δ ἐλ Ανοςπνφαῖς ἦν Η 

ὌΡῚ 

ΠΣ ᾿ ἀπ 
τὐη ὌΡΗ, τς ὮΝ Ἡγήσοτον 

κτλ κῷ: Ψ, πὅ τὴς ἩΡΉΝ ΤΙ Σ 
ον ὁ γο ἱῖμον ἀλη τατον Ἰλν ἀν τ 

ν 
ΡΈΣΥΜΉΟΝ μὴ 

ἐπι, ἡ δὰ τὴν “νὰν ἀ πὴ Ἃ ᾿ ὙΝΣΙΣ 
ΜΗ 

ἣν» ΔΑ ΟΝ ΧΟ ΜΡΤΗ ἩΦΈΣΩΒΕ τΉ τς 
τὶ ἣ ἀπ τς εἰ 

ἀρ ΜΕ ῖ τ ξυμ ἐτ ον - τ ἐρασοννν τ Ἂ: 

ἀείσ ναἐγφ πε ἐν ἀν" ᾿ ἣΝ 

δ .Ὰ] τς ἐατατι τς δὰ τονῶν ΤΡΉΕΜΟΣ ΡΙΉΔΝ ἀδο ἤμτ, ΑΝ ΥΤΕ ΣΟΙ ὑξοννῦ 

τῴ αὐ γιν να ὁνῴ συ ἘρΣν γο 5 Ἧ ΜΡ ΙΕ: 

δέρδες ᾿ταί τα ὑπ ΤΑΣ ΣΤΥ Εἴη Ὁ Με ὁ τ λι ΤΣ ες γα γεν τῆνον, ΡΥ ϑννμν λο τοΣ 
ἀποωτατῖ ὰ ἜΤΗ με ψηῦ νην ἐμτΣ ΦἼΑ νμτα τ τ πθδι τετι τ πη σττς ἘΡΟΣΣ ΕΣ 

τὴ 

ἘΉΥΣΉ δ ἀαϑδυν ΑΣΜΜῈ 
ἐν στην δ υ υθα, ΤΥ Νν ὅσον ΤΈΡΕΝ ΠΉΡΩΝ ἘΣ ΔΈΟΣ τΑϑΣ τ ΑΝ 

λεξε τς 
ἐἀειλων χὴν ̓ 
ΤΑΣ ἐν ἐὐ τς μα ὑφηλλῦν ἐφ ἜΤΟΣ Ἡνεραλν ἂὰ ἔτ γᾶν. 

ΣΝ ΤΡ φὰς σφοψο ἐν ἐτϑδό, 
ἀφότεν νυν ἐαήϑῳυ τὰ α οὐ τς 

ΓΥΥΎΨΎΝ, ων ΣΌΝ 

ὑπάκια ἐαταην ἐπ ἘΤ σσ τε 

ἀπε νδλρο ὑπέχειν ἈΔΕΈΘΗΣ 
χα οὐ 

γάλι μιν ὅν ἀεοκοχαυβ τ θτ τὰς ἍΤΕ ας 
ΗἾΣ ἢ": ἀπῇ . 

ΑΝ ἡετ τ ἄν 
Μ ἘΝ. ἀν 

δι) αφὴν χὸ νὰ ὑήα οὐρα Ὁ ὙῊ [τὴς 
αὶ 

τῶ φῳ ἀβιν Πτπν ΡΝ ΡΟΣ 

ῥὲεύφυλο ἀττον, ἘΞ ΤΕ ΕΕΤΕΙΣ ᾿ 

» ΜΉ  ΡΟΨΗ ΜῈ 













ΒΡΙΔΒΑΜΜΑΤΕΝ 

ΑΝΤΠΘΙΘΟΘΙΑ ΡΑΠΑΊΤΙΝΑ. 

ΥΟΙΜΕΝ ΤΕΆΤΙΌΜΝ. 



ΧΟΌΡΕΒΑΝΤ ΥΝΝΙΝΡΙΡΟΤ ΕΤ ββόσπ, ; γΥΙΑ, 



ΟΠ ἘΡΙΘΚΛΝΜΝΑΤΟΝ 

ΑΝΤΗΘΊΘΟΙΑ ΡΑΠΑΤΊΝΑ, 
ὉΓΝ ΡΙΓΑΝΌΡΕΙΘ ΕΤ ἈΡΡΕΝΉΙΓΕ ΝΟΥᾺ 

ἘΡΙΔΑΜΜΑΤΌΝ ΝΕΤΓΕΒΌΝ ἘΧ ΠΡΉΙΘ ΕΤ ΜΑΒΜΘΕΙΡ 

ὈΌΟΤΟΒΌΝ, 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΌΝΕ ἹΝΕΘΙΤᾺ ΒΟΙΒΞΟΝΑΏΙΙ, 

ΘσΟΠΛΔΉΒΟΝΙΞ ΒΚ ΤΑ ΒΟΘΗΕΤΤΕ, ΒΟΤΗΠΪΙ, ΡΑΆΤΙΜ ΝΕΘΙΤΑ ΦΑΘΟΘΒ ΒΤ, 

ΜΕΤΆΙΟΑ ΝΕΒΒΙΟΝΕ ἩΌΠΘΟΝΙΒΞ ΔΉΟΤΙΙ, ΕΤ ΑΡΡΑΒΑΤῸ ΟΒΙΤΙΟῸΟ 

ἸΝΟΤΕΧΙΤ 

ΕΠ. ΟΟὔσΝΥ. 

ΘΒΡΘΟΝ ΕἸ ΤΑΤΙΝΕ. 

ΥΟΠΌΜΕΝ ΤΕΆΤΙΌΜΝ, 

ΟΜ ΙΝΌΙΟΙΒΌΒ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΌΜ ΕἸ ΡΟΕΤΆΒΟΌΜΝ. 

ΡΑΆΙΒΙΠ15, 
ΕΡΙΤΟΒΙΒΌΒ ΕἸΙΆΝΙΝ.ΡΙΡΟΥΤ ΕἸ 0618, 

ΙΝΘΤΙΤΟΌΤΙ ΒΕΑΝΟΙΟΙ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΙΞ, 

ΥἹΑ 5Λ008Β. 0. 

Μ άσα ΧΟ 





ΑΝΤΠΟΙΙΟΟΘΙᾺ 
ΕΡΙΛΒΑΜΜΑΤΙΝΜΝΜ ἀΠ ΟΟΆΤΠΝ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΝΟΥᾺ 

ΓΑΡΤΤΥΤ, 

ΕΠΠΠΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΔΝΑΘΗΜΑΊΤΙΚΑ 

τ πον... 

4. ΟΡΦΕΩΣ (9). 
3 

. ἊἌ ργὼ τὸ σχάφος εἰμί, θεῷ δ᾽ ἀνέθηχεν Ἰάσων, 

σθμια, χαὶ Νεμέοις στεψάμενον πίτυσιν. 

φ. ΟΜΗΡΟΥ) 

Φοῖός ἄναξ, δῶρόν τοι ὕμηρος χαλὸν ἔδωχα 

σῆσιν ἐπιφροσύναις, σὺ δ᾽ ἐμοὶ χλέος αἰὲν ὀπάζοις, 

9. ἈΡΙΌΝΟΣ (2). 

Ἐπὶ τῷ τοῦ Ἀρίονος ἀναθήματι ἐπὶ Ταινάρῳ. 

ο ἀθανάτων πομπαῖσιν Ἀρίονα Κυχλέος υἱὸν 

ἐχ Σιχελοῦ πελάγους σῶσεν ὄχημα τόδς. 

4. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς τὸ Κυψελιδῶν ἀνάθημα ἐν ᾿Ολυμπίᾳ. 

κ᾿ ὃ. ΑΔΛλΛΟ. 

Νῆα μέλαιναν τήνδ᾽ ἱδρύσατο τῇδ᾽ ἀγαμέμνων 
Ελλήνων στρατιῆς σῆμα πλοϊζομένης. 

0. ΑΛΛΟ. 

ἂν ζηνί μ' ἄγαλμ᾽ ἀνέθηχαν ὑλυμπίῳ ἐχ Χερονήσου 
τεῖχος ἑλόντες ἀράτου " ἐπῆρχε δὲ Μιλτιάδης σφίν. 

ΕΡΙΔΒΑΜΜΑΤΑ 

ΒΕΡΙΘΑΤΟΒΙᾺ 
--.«--. 

1. ΟἈΡΗΕῚ (ἢ). 

ΑΥΤΡῸ ΠΆΥῚ5 511Π|, τη6 ἀ6ο ἀδαϊοανς 91850η, 
ἰβίῃτηϊα, οἱ Νϑιηθα οογοπδίυτη Ρἰπιι. 

2. ΒΟΜΕΗΙ 3 

ῬΒΩΡΘ τὸχ, ἀοπυμῃ {101 ΠΟΙΊΘΓι5 ρα ϊογαϊῃ ἀ66] 
ΟΡ ἴμοϑβ. αἰαίιθ, ἰσααθ ταϊῃὶ σ]ογίδηη βϑιηριίον- 

[πϑτὴ ρΓθ85. 

8. ΑΒΙΟΝΙΘ (2). 

Ιῃ ΑΥἹΟΙΙ5 ἀραϊοαίο ρα Τοοπδυπτὴ τηομπμθηΐο. 

Τηπηογίδ᾽ πὰ ἀποία ΑὐἸοηα, ΟΥγο}15 ΠΙΠατὴ 
6 5ἴοα]ο ΤΠΔΓῚ Βουναν! Ποο γϑῃ]ου τη. 

4, ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Εὰὶ ΟΥρβϑιἀδρατη ΟἸ παρ᾽ στη ψοίιιη. 

[058 ΘΡῸ δΕΓΘιι5 Τη8}160-Ὡ ὈΓ]οδ (115 5Ό 1 ΟΟ]ΟΒ5115. 
Ῥογθαΐ Ουὐρβϑι!ἀδγιτὴ σΘΠηΙ15. 

ὃ. ΑΙ. 

Ννϑιη ΠΙΡΤΠ ΠΔΠΟ006 5βίδίι!, μἴο ἃ ΡΙΠΘΠΠΠΟη, 
ατϑοογιμη ΘΧΘΡΟΙΪ 5 τηοππηθηΐαπι ἡδΥυ] ΡΔη 15. 

θ. ΑΙΙΌΡ. ἀτικον 
[50Πη650 ΟΥΙΠΠΕ 

Φον] Π16 οΥπδιηθηΐατῃ ἀἸοδν θυ ΟἸ τ 10 1} φαϊ 6 ΟΠ Υ- 
ορρ ἄστη οΘρογο γα  τἀποοθδί δυΐθιῃ Μη 18.1651}05. 

: ὃ. ΑΒΙΟΝΙΒ (ἢ). 

Ηοο νϑοίιϑ Οὐοϊθὶ ργο] 65 δνυδϑιύ ΑὙΙΟῊ 

ΘΧ ΤΙΠΔΡῚ5 1Π510115, ἀ15. ἀποῖὶθαδβ, Κ᾽}. 

ὅ. ΑΝονυμῦμ. 

6 παῦὸ ὁ ἰαρϊαϊδιι5 ἐπι Επιδοα ροδίέα αὖ 
Αγαριθγηηοῆο. 

Ηρ 68. ηἶρνδ σδίϊβ ἀοηαπ τη] ον ὶβ Αὐγιδο, 

ἈΝΤΗΟΠΟΘΙΑ ΠΗ. 

ΘΟΕΞΝΕΒ. 

οαπὰ ἀοφα τη νϑηΐοϑ ο8.5515 ΑΘ νὰ 51Π1|15. Η. ΟΒΟΤΙ Ξ. 

θ. Αἰαῦῇ- 

ἢ)6 ἀοπαγῖο φιοάαηι Μ:ιἰἐααϊδ. 

Ηος ΟΠμουοποϑίϊδορο υἱοίουθϑ ἈΡΌΪ5 ΑὙδίϊ, 

8300 ἀποο Μ| 846, ἀοηπγη ρόβαθρο Τοηδηϊ. ἢ σ. 

᾿ 



9 τ ΑΝΤΠΟΙΘΘΙΑ ΘΗ ΟΜ ΑΡΡΕΝΌΙΟΙΒΟ. 
7. ΑΔλλοΟ. 

Κουϊφαγόρας ἀνέθηϊχεν Διὸς γ[λ]αυχώπιδι χούρῃ. 

8. ΑΛΛΟ. 

Νικάνδρη μ᾽ ἀνέθηχεν ἑχηδόλῳ ἰοχεαίρῃ, 
χούρη Δεινοδίχεω τοῦ Ναξίου, ἔξοχος ἀλ[λ]έων, 

Δεινομένεος δὲ χασιγνήτη, Φράξου (2) δ᾽ ἄλοχος 

[υ{ἡν. 
9, ΑΛΛΟ. 

Νάξιος Εὔεργός με γένει Λητοῦς πόρε, Βύζεω 

παῖς, ὃς πρώτιστος τεῦξε λίθου κέραμον. 

10. ΑΛΛΟ. 

Ἀλειοσθένης μ᾽ ἀνέθηχεν ὁ Πόντιος ἐξ Ἐπιδάμνου, 
νικήσας ἵπποις χαλὸν ἀγῶνα Διός. 

11. ΑΛλο. 

ὔγκχας νηὸς δδ᾽ ἐστὶν ἀθηνᾶς, ὅν ποτε Κάδμος 

εἴσατο, βοῦν θ᾽ ἱέρευσεν, ὅτ᾽ ἔχτισεν ἄστυ τὸ Θήύας. 

12. ΑΛΛΟ. 

ἶ ἡ έμεν ἀπολλωνίας ἀναχείμεθα, τὰν ἐνὶ πόντῳ 

Ἰονίῳ Φοῖόος ᾧχισ᾽ ἀχερσεχόμας" 

οἵ γᾶς τέρμαθ' Ἑλόνϊες ἀθαντίδος ἐνθάδε ταῦτα 

ἔστασαν σὺν Θεοῖς ἐχ Θρονίου δεχάταν. 

18. ΑΛΛΟ. 

ἥραχλέης τεμένισσα Κυθήρᾳ πασιφαέσσῃ, 

Γρῤνονέως ἀγέλας ἠδ᾽ Ἐρύθειαν ἄγων, 

τᾶς μ᾽ ἐδάμασσε πόθῳ πασιφάεσσα θεά. 

Τῇδε δέ μοι τεχνοῖ ποῖ Ἐρύθοντα δάμαρ, 

γυμφογενὴς Ἐρύθη: τῇ τόδ᾽ ἔδωχα πέδον 

μναμόσυνον φιλίας φηγῷ ὑπὸ σχιερᾷ, 

Ἴ. ΑἸαῦν. 

ΟἸΡΠΔΡΌΓΑΒ αἸοανη, Φ0ν]5 ΘεΘ5115- 00 0}}}5 ΠΙΪΘ. 

8. Αὺῦ}.Ψ 
[ φαυάθηϊ!, Ὁ Ἶ 

ΝΙοδηάγᾶ τὴη6 ἀδαϊοαν!ί Ἰοηφο-Ἰδουϊαηιὶ {722 βαρ Ί 15: 
Π|1ὰ ΠΙΠοαΙοὶ5. Νά χὶ, ορτθρῖα πίον 81185; ς 
ΠΙΠΟΙΏΘΏΙΒ(Ι16 ΒΟΓΟΡ, ῬΏΓΑΧΙ 16. ΘΟΠἾΙΧ 58Π6, 

9. ΑΙ}. 

Ναχίυβ Ενθυβιιβ τὴ Τδίοηδ 5000}1 ἀθαϊε, Βυζθ. 
Π]15, 4ὰϊ ΡΥ τηυ5 [τ οανη οχ ἰαρῖθ ἑθραϊαπη, 

10. Αῦνϑ. 

ΟἸδοβίμθποβ πη αἀἰοανὶ Ῥοηῃίϊιβ οχ Ερίἀδηηο,. 
οὐ ν᾽ οἰββϑί θα 015 ἴῃ ραϊογο οοΡπηϊη6 {ον 5. 

11. ΑΙὐϑὸ. 

Οποῷ ἰθιηρίυτα ΒοοοΘ οϑί Μίπουῦῷ, αυοα οἸίπι (δα- 
Τυηα αν, Ὀογθη 116 πιδοίαν!, ααδηάο οοπαϊα!ϊ, 

[ὰῦθϑιη ΤΠΘθᾶ5. 

12, ΑἸαΌ. 

Μοπυπηθηΐα ΑΡοΙ]]οπΐ ἀἸοαία, Βα Πηι15, ΦαΆΤη ἴη ΠΠΔΡῚ 

Τοηϊο ΡΠΟΡαΒ σοπαϊαϊΐ ᾿π ΟΉΒῈ5 : 

4] ἰθυγῶ ἤπ65 οἵπὶ οορ ββθηΐ Αθδη 405, ΠΪο δία, 
βἰαίαογθ οαπὴ Π115, 6 ΤΏΡΟηΪΟ γορογίαίαηι ἀθοι- 

[πηδιη. 

138. ΑΙῦὉ. 5 
[σοηϑβρϊσις, 

Ηδγου]θ5 (690 ἰθιηρ!απὶ ἴθοὶ Ογίμορθθ ομηπθ5- 
ἀθγγοη!β ἃν πιθηίδ- οιπ αίαιθ ΕΡΥ Πϊᾶπὶ ἃΡΘΠΒ5,ς 
οὐ͵α5 τὴ8 ἀοπηαϊί, ϑηογΘ οτηη θ15-Θοπβρι σᾶ θᾶ. 
Ηἴο οὐ τϊῃὶ ρϑρϑυϊΐ Πιαπι Εγγίποηΐα ὈΧΟΡ, 
ὨγΙΩΡΠ8- οηϊία ΕΥγίπο : οἱ ἤοοο6 ἀθαϊ Βο] τη 
ΤΠΟΠΠ]ΘΗ ΠΤ 8ΙΏΟΙ8, ἰὰΡῸ 58} υπη ̓ 8ᾶ. 

9. Αῦ0}. 

διε Βυτῶ εἰαζιιῖδ ἴῃ Νασο. 

Ναχίαβ ποὺ ῬΏΩΡο ἀθαϊὺ οὐ 101, Ὁ 611α, ΒγΖᾶ, 

(6 ραίτπθ, ουὐὰ5 Ορτιβ ἰθρι]δ ρυϊπλδ, ἑαϊί, Η. α. 

10. Αἴτῦν. 

ἴᾳ ΟἸθοβέμοηῖς αοηαγῖο. 

Ααἀ Τῆδ᾽)} 6 βγη β6 101 ΟἹ Θ᾽ οβίμθηΐβ ὁχ ΕἸΡ᾿ ἀδιηῃο 

ἀοπαχ, ἰθβίθ οἱὐβ οὕχσῃ ον νἱοὶΐ δαυὶβ. Η. α. 

11. Αταῦν- 

ἴῃ Μίμογυω ἑοηιρίο, φμιοα οοηϑδοογλαυϊέ Οααηηι8. 

Ηοςο Ομορο ἰθιαρίυμ Οδάτγηιβ ἀθα τὺ ̓ρ856 ΜΊηουνϑ, 
χτηδοίανιίαρ θουθία; ΤΉ ΘΌΘη οαμὰ ΘΟμ αὐ αὐ Όθχη. Η. α. 

12. Ατὐῦῦ.- 

Ιηβορρέμηι δοαρῖηο ἰαρίαθο αὖ Αροίϊογριταϑία ἐοΉ56- ἣν! 
ογαΐο, ἴγι ψίιο αἰδογηι τηγιαρίγιθ5 οὐ αηΐ. 

ΤῦρῸΒ ΒΌΡ6Ρ ΙΟῃΪΟ5 α188 βίδηβ ρα] Ομ θυρίτηδ, Ππποῦτ5 

Ῥῃοωθοαμῃ ῬΏΩΡΟ οοπάϊία ποπιθη Πδθϑί, 
Θ0Ὁ αἰδοπο δα ἤπθ5 ααὶα ἔδοιῦ Αθδηΐαχη, 

ἢδ66 βίπχαὶ οὐ ἀθοίσηδηη οοηβϑοῦδὺ ὁχ ΤΏγΟηΪΟ, Η. α. 

18, Ατὐὐῇ. 

Οχηηΐϊνδρεοθ θη υὶ ΑἸοϊ 65. ἤδθο ἃγρνὰ ἀἰοδνῖ, 
Οδυσομὶβ νδοοδβ ΕΡυίπο ἀπ ρΡ61}}10 ἃ ΔΡΤΟ, 

485 ἀθἃ τοχ ᾿ἰἤϑϑηο αἰ γὶχ ἐασὶανῦ ΔΙΊΟΓΡΘ. 

᾿Αϑβὸ 6ρο, ΝΥ ΡΒΔΡαΙ 500 0165, ἴὸ τηϑοβίδ, ρυθυηΐο 

Εν το ηὶ Εργίηθ σϑη ΙΧ, 5. ἑθρτηὶηθ ἔαοὶ, 

Βάποοθ 46] οδιηρατα, τ Ομ τη θη τὴ οἵ ῬΊΡ᾽ΠΤΙΒ ΘΙΏΟΣ 5. 
Βυπιξβῦξ. 

[π5΄ 

ΚΑῚ 

δα κ ς ἐν ἢ τείς ἐν φέγοανο ον ἮΝ ἈΈΛΕΨΙ 
“νὰ χω Ἐπ τινος ἐδ ρσυσὴν να ρο θα τ ἀξ ἐν τἀ Ὁ 

Ἢ 

- 

“᾿ 
ἊΝ 



ΚΩ͂Ν τ ἀν ΎΡΆΚαι, Ἢ γ 

14. Αλλο. 
ΓΙ τὰ Ἀγνάθημα Διομήδους. 

“Τυδείδης ἀνέθηχε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 

νικήσας ἵπποισιν ἐπὶ πλατὺν Ελλήσποντον. 

18. ΑλλΟ, 
 ζηρῳ ᾿Αθηναίων ἀ[νέθηχεν ἐὼν ]χάληθεν 
᾿ἀλχίφρων: [ὁ δὲ τ]όνδε δρόμον ποίησεν [ἄρισ]τον 

νή μητρός τε χάριν [χαὶ]...... 

τ 10. ΑΛΛΟ. 
' ἕο, ἄναξ, Κρονίδα Ζεῦ ὀλύμπις, χαλὸν ἄγαλμα 

ἴλάῳ θυμῷ τοῖς Λαχεδαιμονίοις. 

17. ΑΛΛΟ. 

αἷ Διὸς, ᾿χφάντου δέξαι τόδ᾽ ἀμεμφὲς ἄγαλμα" 

οἱ γὰρ ἐπευχόμενος τοῦτ᾽ ἐξετέλεσσε τροπῆον. 

᾿ 18. ΑΛλο. 

[ἐνθάδ ἔχέμόροτος ἀρχὰς ἐθήχατο Πραχλῆϊ 
᾿ γιχήσας τόδ᾽ ἄγαλμ: ἀμφιχτυόνων ἐν ἀέθλοις 

᾿ δμλλησ᾽ αὐλῳδῶν μέλπεα χαὶ ἐλέγους. 

19. ΑΛΛΟ. 

᾿Λαοδίχης ὅδε πέπλος" ἐᾷ δ᾽ ἀνέθηχεν ἀθηνᾷ 
᾿ς πατρίδ᾽ ἐς εὐρύχορον Κύπρου ἀπὸ ζαθέας. 

᾿ 20. Δλλο. 
Ἂς Ὀλαίῳ χήρυχι τόδ᾽ ἀρχίᾳ, Εὐχλέος υἱῷ, 

"-. “δέξαι ἄγαλμ᾽ εὔφρων, Φοῖθ᾽, ἐπ᾽ ἀπημοσύνῃ, 
ὃς τρὶς ἐχήρυξεν τὸν ὑλυμπία αὐτὸς ἀγῶνα, 

οὔτ᾽ ὑποσαλπίζων, οὔτ᾽ ἀναδείγματ᾽ ἔχων. 

91. ΘΑΛΟΥ͂ (9) 
φ Θαλῆς με τῷ μεδοῦντι Νειλέω δήμου 
δίδωσι, τοῦτο δὶς λαθὼν ἀριστεῖον. 

22, ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

 Εὐτελίδας χαὶ Χρυσόθεμις τάδε ἔργα τέλεσσαν 

᾿ς Ἀργεῖοι, τέχναν εἰδότες ἐχ προτέρων. 

ΠΠΠΠΠΠΠΠ΄ ΘΑΡΌΤΊ. ἘΡΙΟΠΑΜΜΑΤΑ ὈΕΡΙΘΑΤΟΠΗΙΑ. 3 
1... ΑἸ ΤΌ. 

Ποπανίαση ΠΙοπιθΪ5. 

Τγα 65 ἀθαϊοανη, ρμιιρηα βίγθητι5. ΠΙΟΙΠΘ 65, 
Οὐ ν᾽ οἰββϑί, 6115 Ἰυχία, ᾿δίτιτι Ἠ 6] βροηίαμη, 

15... Ἀν. ἕ 
[οὐἹαΠ 5 

Ῥορυϊο ΑἰΠΘηΙθηβίαμη ἀθαϊοανι αὶ οϑί Ηθοδ]θ- 
ΔΙΟΙΡΠΙΟΗ : ἰβίθ ἤθοθθ ΟΡ ΟΌ] πὶ ἴθο !, ΟΡ Ιλ 11ΠῚ 
(θυ β46 σγαίϊα οἵ..... 

10. ΑἸ1Ό Ὁ. ᾿ 
ες [5] ΘΠΠΓΩ 

Δροῖρθ, τὸχ ϑ'ίαγηϊθ, Παρ του ΟἸγτηρῖθ, Ρα]ορα τη 
ῬΙΓΟΡΙΕΟ δηϊπιο ἴῃ Τδοθα τ πἸοΠο8. 

17, ΑἸΑΌΡ. ὲ Ρ 
[πϑαυ ἀοηδυατη : 

ἘῚΠῚ] Φον]5, ἘΘρΡΠ ΔΕ ἃοοῖρ6 Ποοο6 ψιο- τ ργθῃθηα]- 
ΤΙ δηΐπι νοΐατη- Δ ] Θη5. ἢθο ρογΐθοϊ: ἱγορθιμη. 

18. ΑΙ. 

Ηῖο ἘΘΒοιγούτβ Αγοὰβ ροβαμ Ἡθγοα!!, 
Ουτη-ν]οἰββθί, ἤοθοΘ ΟΡΠδΠΊΘηΐπτη, ΑἸηρῃ]ο  γοηΠη 

[1 οοΥ ἐϑη] η1}0115 
τῷ οῖβ {Π018- ϑο ΘΠ 5 ΟΔΡΙΉΪηδ8, δὲ Θ]ΘΡΌΒ. 

19. ΑΙῦν.᾿ ; 
[ποῦν 

Ἰ,Δοάϊοθ5. Βίοοθ Ρϑρὶ 8 : 5:5 διΐθηι ἀθαϊοαγι ΜΙ1- 
ἴῃ ρδίγΙδπη ηυὐ881η, ΒΡ Ἰοβᾶπη ΟΥ̓ΡΙῸ 6Χχ αἰν]ηᾶ, 

20. ΑἸΤΌΡ. 

Ηγθ]ο Ῥυοοηὶ τοῖς, Επι0}15 ΠΟ, ΠοοοΘ 
ΒΘπθγΟθη5 δοοῖρθ οὐπδιηθηΐίιμη, ΡΗΠΘΡΘ, ρρορίθυ 

ΠΙΠΟΟ] τ] θη, 

Οἱ θν ϑαϊχὶς ΟἸγΙηΡΙ 1056 θυ δηθη, [Ρυ5. 
ὑᾳ θᾶ Ποη δοοιηθηΐθ, ΠΘαῈ6 [850]15 ΘΟ] πὰ ἐπιθηΐ}- 

41. ΤΗΛΙΕΤΙΒ (Ὁ) 
ΤἬΏΔ]65 π16 τθσθηΐ! ΝΊ]6Ι Ρορυϊατη 
ἀαΐ, 4] Ὀ15 δοοθρὶί Ποὺ γἱγα 15- ΡΥ πη. 

22. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Ἐπί6]1485 οἱ, ΟΠγγβοίθηηῖβ μοοθ ορθιὰ ΡΟΥΘ οΘ 6 
ΑΥΡΊΨΙ, ΔΓ[15 50 θηΐ 85. 6Χ ῬΓΙΟΥΡΙΒ. 

Ε- πα τε ν 
ἈΝ 1φν αταὺν. Ποπαγίμηι Πϊοηιθαϊ8. 

ο Ἰγάϊάο5 ἀφάϊς ποὺ ΠΙοχηθάθβ,νοοθ ἰλου ΘΠ 18, 

απ γἱοϊββοὺ θαΐϊβ Ρῃγυχοὶ δὰ Πἰἰορα Ῥομί. πῃ. σ. 

ἍΝ Ἶ 10. Αἴαὺν. 

Εν Τηιξορ τρίτην ἀοηπαρῖο 1, αοοαφφηιογἹο)" μη). 

᾿ς ΦΧ ΒΌρθΡραχα ρα] ογατη, {ἰ01 ᾳαοα ἀδέτι", ἃΘ ΟῚ 06 τηπΠ1ι8, 
ς΄ οὐ Τμδοραζοιηοη δ μυπηΐηθ ἀθχίοι" δά68. Η. α. 

19. ΑἸτῦὉ. 

"-΄.-. 7 αἀοηπανρῖο φιοείαρι 1 οα]665. 

Ἷ Π δοῦϊοο Ῥϑρίυμα ἀφ ΟΥρτζτο χῃἱβιῦ, αἱ δβϑβϑί 

ΔΡΥΩΙΡΘΡ 6. ΡδίΡΙ δ, ΤΊ 118 1π ΠΡ06 ἀ686. Η. ἃ. 

21. ΤΗΛΒΕΤΙΒ (Ἐ). 

Ῥορίαμπι γορθηθ ΝΙ]6Ὶ 8165 ἀΟ ΠΤ 

τὴ6 ἀδΐ, Ὀ15 ἀββϑοιιίιβ ΘΡϑθοῖθθ ΡδΙχηδυη. 

ῬΙΟΟ. ΠΛΑΕΒΤ. ὈΙΡ. 

22. Ἀνοχύμῦν. 

δ οἤῆριο Τηροροριρὶ, οἰι7ιι5 Πἰλιι5 ὁ» αὐ Τηθοροηιριι5 

ἱμοέαέο». 

Ηοο ορὰβ ΑΥὙΡΊΝΙ Γθοθυιηΐ ἀροϊβ ΑΥΤἰ26 
1ρΘΏ10, Ἐπὶ 6 1465 ΟΠ Υβοι ποιηϊβαιθ βιχηι]. Η. ἃ. 



λ ἈΝΤΗΟΘΠΟΘΟΙἍ αΒ ΚΝ ΑΡΡΕΝΘΙΟΙ͂Β 

28, ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

Πατρὶς μὲν Κόρχυρα, Φίλων δ᾽ ὄνομ εἰμὶ δὲ Γλαύ- 

υἱός, χαὶ νιχῶ πὺξ δύ᾽ Ὀλυμπιάδας. [χου 

ῶ4. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ (Ὁ) 

Εἰς "Ορριππον. 

Ὀρρίππῳ Μεγαρεῖ μεγαλόφρονι τῇδ᾽ ἀρίδηλον 
μνῆμα θέσαν, φάμα. Δελφίδι πειθόμενοι" 

ὅς δὴ μαχίστους μὲν ὅρους ἀπελύσατο πάτρα, 
πολλὰν δυσμενέων γᾶν ἀποτεμνομένων. 

Πρῶτος δ᾽ ᾿λλήνων ἐν ὑλυμπίᾳ ἐστεφανώθη 

γυμνός, ζωννυμιένων τῶν πρὶν ἐνὶ σταδίῳ. 

20, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

λ ΄ " “Ὁ 

Δῆμος Αθηναίων σε, Νεοπτόλεμ’᾽, εἰχόνι τῇδε 

τίμησ᾽, εὐνοίης εὐσεδίης θ᾽ ἕνεχα. 

20. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Καὶ γὰρ ἐγὼ χλεινῶν εἰμ’, ὦ ξένε, λείψανον οἴχων, 
κ ΝῚ ᾿ Ψ. 9 “-“ 

στυλὶς ἐν Οἰνομάου πρίν ποτ᾽ ἐοῦσα δόμοις: 
», νῦν δὲ παρὰ Κρονίδην χεῖμαι τάδ᾽ ἔχουσα τὰ δεσμὰ 

τίμιος" οὐδ᾽ ὀλοὴ δαίσατο φλόξ με πυρός. 

47. ΑΛΛΟ. 

Εὔθυμος Λοχρὸς Αστυχλέους τρὶς Ολύμπι᾽ ἐνίκων" 

εἰχόνα δ᾽ ἔστησεν τήνδε βροτοῖς ἐσορᾶν. 

28, ΑΛλΛΟ. 

ὧδε στὰς ὃ Πελασγὸς ἐπ᾽ ἀλφειῷ ποχαὰ πύχτας 
τὸν Πολυδεύχειον χερσὶν ἔφανς νόμον, 

ἅμος ἐχαρύχθη νγιχαφόρος:" ἀλλὰ, πάτερ Ζεῦ, 

χαὶ πάλιν ἀρχαδία καλὸν ἄμειθε χλέος, 
τίμασον δὲ Φίλιππον, ὃς ἐνθάδε τοὺς ἀπὸ νάσων 

τέσσαρας εὐθεία παῖδας ἔχλινε μάχα. 

20. ΑΛΛΟ. 
Ξ 

Ἀρξάμενοι πρῶτοι τειχίζειν οἵδ᾽ ἀνέθηχαν 
βουλῆς χαὶ δή υου δόγμασι πειθόμενοι. 

29, ΒΙΜΟΝΙΘΙΒ. 

Ῥαίτϊα ογογγα, ΡΏΙΟΩ ΠΟΙΏΘῊ : 5ιπὶ δαΐοπη (Ἰδιιοῖ 
Π]1ὰ5, οἱ νίηθ0 ΡΕΡῚ}} ἀπιὰ5 ΟἸγτηρΙδ 85. 

24. ἘσΌΒΡΕΜ (Ὁ) 

Ιπ ΟΡ ΡΡαΙΩ 

ΟΥ͂ΡΡο Μϑρδυθηβὶ πη ρΡΉΔΗΪΠΟ ἢΐο ῬΓΘΟἰΔΙΠΙ ὦ 
ΤΩΟὨ ΠῚ ΘΗ ΠῚ ῬΟΒΊΙΘΡΘ, ΟΥδΘΪΟ ὨΘΙΡῃΐοο 06 - 

[ἀἸθηίε5 : 
4] 58Πη6 ἸΟΠΡΊ Πα 55 Πη05 ἤη65 ΠΟΥ αν, ραϊ τω, 
ται 8 πὶ ἰθγγᾶ πὶ ΠΟβΕ 115 510]- Τοβθοδη 8, 

ῬΥΙΠ.5. ἃυΐθτη Οὐ οογτη ΟἸγτηρὶδ ΘΟΓΌΠαἰ 5 Θβι. 
ππάι5, οἰ Ποὐ οαμὴ {πϑγδηΐ ῬυΊοΡ 5 ἴῃ βίδαίο. 

Ὁ, ΕΥΌΞΡΕΜ. 

ΒοπογνΙΐ, ῬΘπ θυ  θηἑ Ρ᾽θίδ ΊΒ4ιι6 ὁδι858. 

906. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 
[τη018, 

Εἰθηΐτη ΘΡῸ 1ΠΠ 5015. Β111Ὲ, Ὁ ΠΟΒΡΘ5, ΓΘ Παἶδ 40- 

ΘΟΙαμηΠηᾶ, 485 ἴῃ ΟΕ ΠΟΠΙδὶ ᾿ΓΙῈ5 ΟἸτα [αὶ τ θὰ5 1: 
παηο δαΐθηῃ Ἰυχίδ αἰ ΠῚ 06 0 Ὠέθοοθ πᾶ θΘΠ5 

[νἱπου!α 
ὈΓΘίϊοβᾶ : ΠΘ406 Ρϑγηϊοίοβα γογᾶνὶΐ ΠαΠηπηδ, τηδ 

᾿Πραῖο., 
47. ᾿Αἰσῦν.: 

Ἐξ Πγπιι5 ΤΟΥ 5 Αβύνο!β β ΐιι8, (ον ΟἸγταρῖα, υἱοὶ : 
᾿πηϑι ἼΠΘ ΠῚ διι16 πὶ δἰδίιἍ ἤδηθοθ πποΡ Δ ΠΡ 115 γὶ-᾿ 

[Βᾶροθ. 
Ῥορυϊὰ5. ΑἰΠθηϊθηβίαπι (6, Νϑορίοίθπιθ, ἱπιᾶϑίπθ. 

[ἀοηάδπι. "-. 

28, ΑΙΤΌΡ. 

Ηΐο βίδπϑ Ῥοϑὶβρὶβ Ἰαχία, ΑἸΡΏΘαμ οἰϊπι ΡαΡῚΙ 
ῬΟΙΙΟΙ5. τη] 115 1Π-᾿ασοτη- ΘΠ Ἰαροιη, 

οὐπὶ ρΓαϊοδίιι5 οϑί νἱοίου : 566, ραΐθι Φιρ 186, 
οὐ τθυατη Ατοδαϊς ρα ]ογἂπι τθά 6 ἰδ θ πη, 

ΠοΠοΡΆ4ι6 ΡΒ ΡΡαΠ, αἱ Πἴο ΘΧχ 1η5115 
αυδίθον ΡΌΒΓΟΒ τοί ἀθρυθϑβὶί ρυρῃᾶ. 

20. ΑἸ. 

Ουἱ οαρουπηΐ ρυῖτηὶ Ῥέγοιίηι ταπῖγο ομηνάθηι {111 
βθηδίιιβ δὲ ῬοΟρα} ἀθουθί 5 οὐ θη ρθγαπίθβ. 

28, ΒΙΜΟΝΙΡΙΒ, 

(ΘΒ Ὲ5 Ἰη ΓΘ ΡΙατι5. υἱοὶ Ὀ15. ΟἸντηρίδ, οἷν 5 
Οογουρδθ, ΘἸδιιοο ἀθ σϑηϊίου, ΡἈΙ]οη. Ἑ. α. 

Ὁ. ΕΠΒΡΕΜ. 

ΕΠΗρΊ6 0110 πδο ἰθ ρΡὸ ρἰίδίβ βάβθαιιθ 
ΤΏΘΗΒ ῬΟΡᾺΪ Οθουορὶβ ουδίδ, Νϑορίοϊθηθ. Η. ὦ. 

20. ἀνονυμῦμ. 

[πὶ ἑαθοῖϊα φιαάαηι (6 οοἰκηριηα, φιό οἷα 65 ΟΕποριαξ, 
αἰοηιο δε ρογογαΐ. 

Π|ὰ 680 811Πὶ ΤΡ 8 ΒΌΡΘΡΔΩΒ 6Χ ἐβα]Ρπ18, ἰηἰτα 
(Εποιηδὶ αποπάδιῃ νἱβδ, ΘΟἸ αηΠ8, 1868 : 

ΠΟ ΦΟΥΪΒ ἴῃ τηδρηὶ γϑυϊηθηΐ τὴ6 νἱποι]δ, (ΘΙΏ ρ]0, 

1σΏΣΡὰΒ οὐ ἰδης15 Ἰηἰοτηθυαίδ ΘΟ] ΟΡ. Ἧς, ἢ. 

" 

[ἀραϊοαραηΐ 



Ἶ 80. ΑΛΛΟ. 

Ε ἼΑλίχων ἀνέθηχε[τἤντεχ. 

ΕΠ ὐμηλου, θ[ε]οῦ ὃς τοῖς δαμοσίοις ἐν ἀέθλοις 

τετράχι τε [σἸτάδιον νίχη χα] δὶς τὸν ὁπλίταϊν. 

91. ΑΛΛΟ. 

Ἐπὶ τῷ ᾿Αθήνῃσιν πρὸς τῇ ̓ Αχαδημίᾳ "Ἔρωτι. 

ΤῊΝ ἔρως, σοὶ τόνδ᾽ ἱδρύσατο βωμὸν 
᾿ Χάρμος ἐπὶ σχιεροῖς τέρμασι γυμνασίου. 

89. ΑΛΛΟ. 

᾿ Παρίθένῳ ̓ ἰχφάντου με πατὴρ ἀνέθηχε χαὶ υἱὸς 
ο΄ ἐνθάδ’ ἀθηναίῃ μνῆμα πόνων ἄρεος, 

δ ἡγέλοχος: μεγάλην Ἰ δὲ φιλοξενίης ἀρετῆς τε 
᾿ πάσης μοῖραν ἔχων τήνδε πόλιν νέμεται. 

88. ΑΛΛΟ. 

᾿ ᾿ Πότυν , ἀπαρχὴν τήνδε ΠΟΒΕῸ ΝΣ θῆχ᾽ ἀπὸ τέχ- 
᾿  εὐχωλὴν τελέσας, σοὶ χάριν ἀντ[ιδιδούς, νης, 
᾿ς Αἰγιλιεύς, υἱὸς Δη μητρίου, ᾧ πολὺν ὄλύον 

᾿ς σῶζε, Διὸς θύγατερ, τῶνδε χάρ[ιν θεμένη. 

: 3. Λλλο. 
᾿ Πύθων βρμῇ ἄγαλμα ᾿ρμοστράτου ἀδδηρίτης 
᾿ ἔστησεν πολλὰς θησάμενος πόληας. 
ς Εὔφρων ἐξεποίησ᾽ οὐχ ἀδαὴς Πάριος. 

: 8ὅ. ΑΛΛΟ. 

Ῥ δι τὴν ἱππάφεσιν ἐν ὀλυμπίᾳ εὕρετο πρῶτος, 

Ἢ τεῦζέ με Κλειοίτας υἱὸς ἀριστοχλέους. 

3 0. ΑΛΛΟ. : 

᾿ Τὴν ὑπάτην ἄφεσιν...... τῆς στῆσεν, ἀθηνᾶν 
᾿ς εὐχόμενος πάτρῃ τὴν γλυχερὴν ὑγίην. 

91. ΑΛΛΟ. ; 

 λλάδος εὐρυχόρου σωτῆρες τόνδ᾽ ἀνέθηχαν, 

ο΄ δουλοσύνης στυγερᾶς ῥυσάμενοι πόλιας. 

38. ΑΛλΛΟ. 

Μινᾶυ. ἀρετᾶς ἀνέθηχε Ποσειδάωνι ἄναχτι 

ὮΝ ΘΑΡΌΤ 1. ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ὈΠΡΙΘΑΤΟΗΙΑ. ᾿ 
90. ΑἸΌ Ὁ. 

ΑἸσοι ἀραϊοαν δυτηδ, 

βοῦν} βἰΐιι8, 61 αὶ ῬᾺΠ1ΟΙ5 ἴῃ ΟΘΥ ΥΩ ΠΟ 115 
ἀυδίθγαιμθ ἴῃ βίδα ϊο νἱηποθθδί, οἱ Ὁ15 ἃυτηᾶο Ομ), 81. 

91. ΑἸαῦῦ. 

Ιὴ ΑἸηογϑῖη αἱ Αἰμθηΐβ οϑί, ρῦορϑ Αοδαϑιηίδτη. 

Ουϊ-νδν ἃ-ΤηΔ ἢ Π8 115, ΑΙΊΟΥ, {{0Ὸ] Πᾶποοο βίδία 
ΟΠ δι ηι15, ἃ αΠΠὈΓΟΒΟΒ ὑθυτηΠῸ5 ΡὙΠΠΠΔ 511. [ἀΓΆΙΏ 

32. Αἴῦ Ὁ. 

ὙΙΡρΊηΙ ἘΟρῃδηΐ πη ραίθι ἀϊοανὶν οὐ Π]1}58 
Ὠῖο Μίπογνῷ, τηοπιτηθηΐιτη Δ ου τη ΜΡ 5, 

ΗΟ ΙΟΟΠ ΙΒ : ΤΠ ΡΉΙΠΊ 58Π6 ΔΙΠΟ115-1Π- ΠΟΒΡ [65 γἱρ- 
[5486 

οὐποίῷ ΡΓΘίϊατη ὨΔΌΘη5 ἨδηθοΘ αγθ6 πὶ οΟ0]10.. 

99, ΑΙ. 

ψοηθρδη δ, ΡΥ 185 ἤᾶ506 ΜΘηδηα 6. ροβαϊί ἃΓ 18, 

γοίΐαπι οχϑθοιίαβ, {01 ρνδί δι ΓΘΡΘΠάΘΉ5, 
ΔΘ ΠΘηβ15, ΠΠΠ5. Πϑιη θυ, οαϊ τη] τη [6 ]1ο δύ θη 

βοῦνα, δον β ΠΠ1ὰ, ΡΓῸ Ὠϊδοθ ρυαίϊα γα]. 

31. ΑΙαὐῦ. 

Ῥγίμο Μϑγοιρῖο 5: πη] Δογιτὴ θυ βίγαί! β μι 5. ἈὉ- 
βίδίαϊ!, ται] ᾶ5. οατῃ ΟΠ αἸδβοί ἀρ θ68. [ἀουία 
ΕυΡἤτοη οἴἴΐθοιί ἤθη προυϊι5 ῬΔΡ] 8. 

90. ΑΙῦὺῦ. 

Οὐἱ ΘΩιουαη- ΟΡ ΘΡ65. ΟἸγιηρὶ8 δχοορὶίαν! ρυὶ- 
ἴδοϊ τὴθ Οἰθοΐαβ ΠΠ]5 ΑὐἸ βίου! δ. [πη18, 

36. ΑΙΔῦρ, 

ΘΌΡΓΘΠΊΔΠῚ ΘΠ] 5ΒΙΟΠΘΠῚ..... [65 5ίαία!, ΜΊΠΘΥνΠη 
ῬΓΘΟΔῺ5 ρδίγιθ ἀυ]οθηη βδηϊδίθιῃ. 

37. ΑΙ. ᾿ 
[ΟᾶΥ6 70, 

αγϑοῖα βρϑίϊοβθ βϑυγαίουοβ παποοο ἐγροάοηι ἃ]- 
βϑυνιἰαΐθ ᾿Ἰηνῖβᾶ, ροβύφαδπι ΠΠΡΘΓᾶνθ 6 οἰν δ .68. 

38. Αἴ]. 

Μοηυτηθηΐατη νἱγία 15 ἀἸοανι Νορίαπο ΓΘΡῚ 

81. αἴὐνϑ. 

Ἰηδορὶρέιι (πριαϊηὶ, ἀραϊοαίο ἐπ Αςααοηιῖα. 

ΟΠ ΟΒΔΥΤΩΙ5, ΑΥἸΩΟΡ 50116γ85, ἰβίδγω {101 ἀοαϊοδὶ ἈΡΆΊΩ, 
“ ᾿ . “-. ᾿ , 

᾿ς ἰὴ 600 ΡΎΙΩΠΔΒΙΪ ἀΘ5]η1ΐ τπη ὈΡἃ, ἸοοΟ. 

ϑῦ. Αἴτὖῦ- 

Ἃ Ξ ες Αι μὦ οἰαίια Οἱροία Αἰϊοηῖς. 

Η. 6α. 

ῬΡΪμλ8. ΟἸ ΙρΊΔ 005 ΟΥ̓ ΌΘΡ6 ταδὶ Θαὰ08. Η- α- 

91. Αῦῦ. 

Τυΐογοβ ΟΥθθοῦθ ΡΟΒΊΘΡ6. ΠδδΟ τα] "ἃ ΘΘΗ ΙΒ 
ΒΘΙΎΠῚῚ ἃ ρδύρΙἃ οαπὰ ΤΘΡΌΪΘΡΘ }ΡἼ 1. 

(Ῥ1ο 0. 810. 10: 



6 ΑΝΤΗΘΠΟΘΙΕ ΘΗ ΟΜ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΘ 
Παυσανίας, ἄρχων Ι"λλάδος εὐρυχόρου, 

Πόντου ἐπ᾽ Εὐξείνου, Λαχεδαιμιόνιος γένος, υἱὸς 

Κλευμόρότου, ἀρχαίας Ηραχλέος γενεᾶς. 

890. ΑΛΛΟ. 

τ οξακῶν ἀνδρῶν γενέας ἀσίας ἀπὸ χώρας 

παῖδες ἀθηναίων τῷδε ποτ᾽ ἐν πελάγει 
ναυμαχίᾳ δαμάσαντες, ὁ ἐπεὶ στρατὸς ὥλετο Μήδων, 

σήματα ταῦτ᾽ ἔθεσαν παρθένῳ ἀρτέμιδι, 

ἀθ. ΑΛΛΟ. 

Ννᾶμά τ᾽ ἀλεξάνδρου πολέμου, χαὶ μάρτυρα νίκας 
, “- ᾿ 

Δελφοί με στᾶσαν, Ζανὶ χαριζόμενοι, 

σὺν Φοίδῳ πτολίπορθον ἀπωσάμενοι στίχα Μήδων, 
χαὶ χαλχοστέφανον ῥυσάμινοι τέμενος. 

4ι. Αλλο. 

α. Τῷ Διὶ τἀχαιοὶ τἀγάλματα ταῦτ᾽ ἀνέθηχαν, 
ἔγγονοι ἀντιθέου Τανταλίδα Πέλοπος. 

β. Πολλὰ μὲν ἄλλα σοφοῦ πονήματα χαὶ τόδ᾽ Ονάτα 

ἔργον, ὅν Αἰγίνῃ γείνατο παῖδα Μίχων. 

4ἀ. ΑΛΛΟ. 

αὐτὸς ἐν Αἰγίνῃ δϑμωνα ναιετάων. 

48. ΑΔλο. 

Πραξιτέλης ἀνέθηχε Συραχόσιος τόδ᾽ ἄγαλμια 
χαὶ Ἀαμαριναῖος" πρόσθ᾽ ἄρ᾽ ἐν Ναντινέα 

Κρίνιος υἱὸς ἔναιεν ἐν ἀρκαδίᾳ ποληθήλῳ 

ἐσλὸς ἐὼν χαί Ἐτοι μνᾶμα, τόδ᾽ ἐστ᾽ ἀρετᾶς. 

44. ΑΛΛΟ. 

Σόν ποτε νικήσας, Ζεῦ Ολύμπιε, σεμνὸν ἀγῶνα 

νον ὁ 

ὙΎ θι 

Ῥαιιβδηΐαβ, πηοθθγαίου Ογίροῖα βραί!οβῶ, ᾿ : 
Ῥοπίιμῃ δὰ Βυχίπαμι, [,ϑοθ ΠΟ ἢΪ 5 ΘΘΠΘΙΒ, ἢΠαδ.ς 

ΟἸΘοια τοί, δηξαα ΗΓ ΟΣ] 15 ρθη 15. 

99. ΑΙΔΌΏ, τ πὸ Πρ τς 

ΟἸμΠ] γ1ὰ5 ΠΟμλΪημπὶ σϑηΐθ5 οΧχ βία ΓΘβΊΟΠΘ οὔο»- 
προμβ οὐ αν ΠῚ ἤοοοθ οἸϊτη ἴῃ πηδυ] ἴα ὝΝΣ 

[πὸ Μοδονατο, ὦ ἷ 
πηι] θη “δία; ΡΟΒΌΘΙΘ ὙἹΡΡΊΩΙ ΠΙδΠδ80. Ἄ 

ἀρ: Αἴαῦϑ. ᾿ 
[ἰϑβίθπι ΥἹοί δια ῃ 

Μοηιπηθηΐαμπη Ὀ6}}1 δ -τΘραρ πᾶ πα υτη-βιβοθρίῖ, οἱ Ἶ 
ΠοΙΡὶ τη6 5ἰαίιθγο, δον] ρυα Ποδηίθβ, ΣΝ 

Ἕ ϑαβροθ ῬΏΩΡΟ, ὑφ᾽ υπη-ναβίδίνοθβ ροβίαιδηι ἴ6- 
[ΡαΪ]ΘΡΘ ΘΟ ίο5 Μράονιμη, δ 

οἱ ΘΡθ- ΘΟ ηδί ΠῚ 5ΘΥΑΥΘΙΘ (θηρία. 
τὰ 

1. Ὁ. Ἢ 
4 

«. Δονὶ οἱ Δομδὶ βίρμδ μξθο ἀδάϊοανθιθ, ΧΗΣ 
ΘΘΠΪ 1 6 Ταηίδ! ἃ αἾ15-ρᾶγ ῬϑΙορθ. " 

νῷ 
Ἵ ἘΡῈ τῇ 

ὑ. Μυϊΐα 81|1ἃ ρϑυὺ τ οροῦὰ οἱ μοοὺ Θπαία ἡ 
ΟΡ 68ὲ, 46 πὶ ἴῃ σίηδ σοϑηΐί, Π] τη ΜΊοθη, ἣ 

ὄ “ἃ 

ἀϑ. Αἴαῦν. ΡΩΝ 

ΕἸ] 5 τη6 ΜΙοοπὶβ Οηδίαβ ρϑυίθοϊ!, ὃς 
088 ἴῃ ρῖπα ἀοπιο5. μδὈϊ8η8. Ἶ 

ἀδι Αὐν!. 

ῬνΡαχ 6165 ἀθαϊοαν! Θγγδοιιβίαβ ἤθΘῸ6 Βἰ ΠΟΙ ΔΟΡΊΠΙῚ, ̓  
οἱ (ὑδιηδ υ] Π 115 : ἃπΐθ8, διΐθπη Μη 1] Θᾶτα [θϑηίθ. ἢ 

ὐἰπῖ5. ἤΠΠ5 Πα θ᾿ αθαΐ, ἴῃ Αγοδάϊα πηι 5- ον θβ- πᾶτοοο 
αὶ Ῥοπὰβ ογαΐ, δ δἱ ᾿ποηπμηθηΐαμπι ἤρδθ6 οϑ 

σΡμοΝ, : 

ἀάς ΑἸ. 

99. ΑἸ. 

Οδορορίαᾶ ποο ἀποπαδιηη ἰῃ ρΘ]αΡῸ οτιπὶ ο18.586 ̓ ἦὰν ΤΉ Ὸ: 
ἀθνιοῖῦ ῬΡΟρα]ο5. ΟἹ προ ηο5 Αϑ,δθ, 

Μϑάονιχῃ ρϑυ Ἰζααθ θχθροϊζαβ : ἰδίδ ὑγορεθα, 

Ῥγούητι5 ϑυοχὶί, υἱρρὸ Πίδηδ, {0]. ΡΙΠΤ. Ὁ. 

ἀἀ0. Δαν. 

“οβίου πὖ δηίααὶ τον Ῥδ]τηδίάατθ ἀπ6}}}, 

γοίγαχη Π6]ρΡὨϊ τη6 βίαΐπον δον; 

ΔΌΒΡΙο6 απὶ ῬΏΘΡΟ Μϑάθπηῃ ρθραϊου 6 οομουίθβ, 
Του 6} οὐ πι]ἀδπὶ τπιΐο ἈΒΒΘΡΊΘΡΘ ἀοχηθμη. 

ΡΙΟΡ. 816. Ὁ10, 

ἀλ. ΔἸατν. 

7 ἀοηαγῖο φιιογηιαίανη Αςἠφογμηι. 

α. Ἦτοο, ααἱ ᾿Γαπίδ! τ ῬΘΙΟΡῚΒ βαηΐ βδηρτ δ, Αομεοὶ 

δι οἰ ΟΥἹ ΘΘΠΘΙῚ15 ἀοηᾶ ἀράρνα δονὶ. 

[π οοάϊθηι αοηαγῖο. : 

ὃ. οο ορῃβ 1116 1άϑιῃ, ααἱ ρ] αυῖτηδ, ἀοοίαβ Οηαΐδθ τ 

ἴροῖϊί ἴῃ ΖΕ ρίμδ, ραίγθ Μίσοομδ 5868. Ἐν. 

ἀῶ, αταῦν. 

Τ᾿ φιοάαηι Τἠασϊογ γι ἀοηα»ο ἴ0ι Οἰμριρία. 

Ησοο ορὰβ οἴἴδβοϊν ργοριδίιβ Οπαία, ΜΊΘΟΠΘ, ἀπ 
οαϊ ἀογηι “ΖΕ ρΊηδ6 δβί, ααᾶγη τη }}5 ΔΉ Ὀ1 δατᾶ, Η. α.ς ἢ 

ἀά, Αταῦν. 

[π ἀοπαρῖο ψιοάαηι Τϊηοηιθηῖδ, Η Θ᾽ ΟΣ ἡιϊ. 

ΤΙῃ Ἰυᾶϊβ, ἘΠ866, ἐπ15, Τὸχ ταᾶρηθ ἀθου πὶ 



τ ᾿ ΠΝ ον ὃς ΟΝ ᾿ ὝΡ ἥ ἣ ΤΩ δὴ 

τ: Ὑλ ἀἘἮἮῊΥ ν γ ψ 

᾿..-. ΠῚ ΘΑΡΌΤΊ. ΒΡΙΟΒΑΝΜΜΑΤΑᾺ ΠΕΡΙΘΑΤΟΗΙΑ. Ἷ 

δῶρ᾽ Ἱέρων τάδε σοι ἐχαρίσσατο" παῖς δ᾽ ἀνέθηχε 

᾿ 
ἢ τεθρίππῳ μὲν ἅπαξ, μουνοχέλητι δὲ δίς, 

Ἵ 
Ξ Δεινομένης πατρὸς μνῆμα Συραχοσίου, 

Ε΄ ἀδ. ΑΛΛΟ. 
ξ ᾿ Εἰς ἐγχειρίδιον : 

ἥ Θάησαί μ᾽" ἐτεὸν γὰρ ἐν ἰλίου εὐρέϊ πύργῳ 
᾿ ἦν, ὅτε χαλλικόμῳ μαρνάμεθ᾽ ἀμφ᾽ ᾿λένῃ. 
᾿ Καί μ᾽ ἀντηνορίδης ἐφόρει χρείων Ελικάων: 

᾿ς γῦν δέ με Λητοΐδου θεῖον ἔχει δάπεδον. 

ἀθ. ΑΛΛΟ. 

Κλευ]θέρσης ἀνέθηχεν ἀθηναίῃ πτολιούχ ῳ 
᾿ς παϊΐϊς Ζωίλου' Νήτης δ᾽ ἔργον] [ἔτευξε τόδε, 
Γ' Ε] τὴ ΡΥ 

᾿,- 41. Αλλο. 

᾿ς θινία Οἰδώτας στάδιον νικῶν ὅδ᾽ ἀχαιοῖς 
Ὶ ̓ πατρίδα Πάλειαν θῆχ᾽ ὀνομαστοτέραν. 

ἀδ. ΑΛΛΟ. 
4 

Γ ἀρχέδη μος ὁ Θηραῖος, ὁ νυμφόληπτος 
φραδαῖσι Νυμφῶν τἄντρον ἐξηργάξατο. 

49, ΑΛΛΟ. 

πα ον τ ΎΎΨΟΝ  Τερπῶν εἶμι θεᾶς θεράπων σεμνῆς ἀφοοδίτης" 

τοῖς δὲ χαταστήσασι Κύπρις χάριν ἀνταποδοίη. 
Ψ 

80. ΑΛλο. 
“Αἰ μωδμον, ᾿ το. [ς 
: ᾿Ὠχυδρόμας Λύχος ἰσθμι᾽ ἅπαξ, δύο δ᾽ ἐνθάδε νίκαις 

Φειδώλα παίδων ἐστεφάνωσε δόμους. 
 Ψ , 

81. ΑΛΛΟ. 

Ἐπὶ τοῦ ᾿Αθήνησιν ἐν Πυθίου Ἀπόλλωνος βωμοῦ. 

Μνῆμα τόδ᾽ ἧς ἀρχῆς Πεισίστρατος ἱππίου υἱὸς 
᾿ς Θῆχεν ἀπόλλωνος Πυθίου ἐν τεμένει, 

ἀυδανῖρα 566], ὈΙΒ64 16 50} Πρ οτ-θαιο, [ἀἸοαντὶ, 
ἄοπὰ Προ ἢοοθ {01 στα Ποδίιι5 οί : ΠΠ1115 δα θα 

ὈΙΠΟΙΠΊΘΏ65 ῬδίΓ15 τη ΟΠ. ΘΠ 1 ὐΥΓΔΟΟΒΙΪ. 

ἀδ. ΑἴῦΡ, 

Ιῃ ραριὶομθιη. 

Τηΐμογθ ΠῚ6 : νϑῦθ θηΐπῃ ἴῃ ΠῚ ναϑί Ὁ] [1η118. 
ΘΓΆΤΩ, {8 η0 ΟΡ Θ᾽ θηδτη ρα] ΓΙ οοτήϑιὴ ρα ρηδΡο- 

Εἰ πιὸ Απίθηογι ἀθ5 ἴθγοθαΐ τὸχ Ηδ]οδοη 

πὰηο δίθπι τη6 [,δἰοϊάς ἀϊνίπαχμα Πᾶροί βοϊυτη. 

ἀθ. ΑἸαῦθ. 

ΕἸθο]Βογβο5 ἀἰοανὶς Μίηθρν ὉΓΡΙ5- ΡΤ 51 
ΠΠΙὰ5 ΖΟΙ : Νοίθβ δυΐθπι οριιβ ἤοοοα οοηΐθοϊξ, 

Δ7. Αἴαῦῦ. 

ΟΕ πα μι ΐιις ΟΕΡοΐα5 βἰδάϊιπη νἱποθπο ἢ ΐθοθ 
Ραίγιδπ) Ῥαθδμῃ οἴθοϊζ θ᾽ ΘὈΡΊΟΥ Πα. 

ἀβ. ΑΙΌΡ. 
᾿ [105 

Ατομϑάθπηιβ ΤΠΘΙΘα8, ΠΥΤΩΡ ΠΡ ΙΠ-5 0 1] {- ΟΥ̓ Ρ- 
ΝΥΙΩρΡ γι ΘΟΉ 5115. ΠοΟο6 δηΐγαπι Θ οί. 

ἅ9, ΑἸῦϑ. 

ΤΟΡΡΟΙ βυτὴ ἀ666 ἴδτηυλ5 δυρ βίο Ν ΘΠΘΓΪΒ; 
115 Ζυὶ βίαϊπθγαηΐ ηι6 ΟΥΡΥῚ5. σταίϊατη τοδί. 

0. ΑἸΌ Ὁ. ΤΟ τρ τ, 
[Πἴο ν]Ἱοίον "5 

(ὑθ]θυ θ᾽ τ ΟΌ ΓΘ Π5 ΠΥΟΙ5. [Βί Πτηΐα 5θιη6], ἀπ θυ 0 
ῬῃΙάοΙ ΠΠΙορατη ΘΟΓΟΠν", ἀΟἸη08. 

51. ΑΙΌ Ὁ. 

Ιῃ ἂρὰ Αρο]ηβ ῬυίΙ, ΑἸΠ ΘΗ Ϊ5. 

Μοπιυπηθηΐαπι ἤοθοθ. 50] τηδρ βίγαϊυβ ΡῬΙβι βίγαίαϑ 
Ροβαϊύ ἴῃ ΑΡοΟΙΠηῖ5. Ῥυ ΒΙ ἰοπιρο. [ΗἸρΡΙΘ ΗΠ’ 5 

αὐδανὶρὶβ ἰΐθυιιπι νἱοίου" ΘαΟα 116 51γ1Ὰ], 

8. Ηΐϊογοη ἀραϊξ 6586 581 τηοπαμπηθηΐδ, βδογαυ 

πδίιι5 ΠῚ ΟΠ η68, ἃ ϑΥΡΔΟΟΒΙ1. Ἡ. α. 

ἀὸ. αἴὐν. 

ἴηι ριιφιοηθηι. 

᾿Αϑρίοθ 8 : 05 Ρα]οΡἸσοτηδ, αὖ ΡῈ. 6118, οἰοθαΐῦ 

Τυπάδνῖβ, Πίδοα πὰρ 6 5110 ἃΡοθ ἴα], 

ΡΟΣ Απίθμουν 65 Ηρ]! οδοη απιθτὴ (110: αὐ ππης 

1051 Τιδίοϊε8 ἔθυσα βαογαίδ ἰθηθί. 
ἘΠ ΡΤ ΉΤΤΥ  ὙΥ, Φ Ὴ  ΦΤΥ Ψ ὙΎΥ Ἐ - ΤΉ 

᾿ Σ - ΞΡ ὌΡΥ Ε ̓ , 

λ. λταὺν. 

ϑιὼ εἰαίμα ΟἸδοὶῶ. 

αὐ εἰο (ΕΠ οΐαϑβ, βίδαϊο αἱ νἱοῖου ΑΘ δθιιβ 

ΡΝ ΤΆ ΡΟΟΥΤΉΣ. ΤΉ ΤΉ 

ΝΑΤΑΙ,, ΟΟΜ. ΕΜΕΝΡ. 

Ῥα]θῖθο ρδίνὶδθ ρ]ουῖα τηᾶρπὰ [αϊ. Η. α. 

ὅ0. ΑῦὺὉ.- 

7 ἀοπαργὶο Γιςεὶ, Ρμϊαοίῳ βἰὶ. 

Βὶ8 Γγοὰβ ἢϊσ ΘΘΙΘΡῚ σαγϑα, 5616] 5 ῃγτηϊδ υἱοὶῦ, 
ῬΒΙΔΟΙδΘ βου ὶϊβ ηο ἀθοονδίδ, ἀοτη 8. ΗΕ. α. 

81. Αἴὐνῦ. 

ἴπ αγαηι, φυό ἴῃ Ρυηέμῖὶ Αροιγιῖς ἑοηιρίο ὁραΐ, αρμαὶ 

Αἰδποηϊογδ65. 

το ροβίμβ βρη θα ΠΟηῸ5 Ῥιβιβίγαίαβ πος ἀαὺ 
Ηἱρρίδάθβ ἰθιαρὶο, Ρυίαϊθ ῬΊΟΘΌΘ, πο. Β. 6. 

[ΟΠ ΙΒ. Ὁ 
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δ, ΑΛΛΟ. 

Υἱὸς Δινύττα, Δάμαρχος τήνδ᾽ ἀνέθηχεν 
εἰχόν᾽ ἀπ᾿ ἀρχαδίας Παοράσιος γενεάν. 

δ9. ΑΛΛΟ. 

Ναὸς μὲν φιάλαν χρυσέαν ἔχει, ἐκ δὲ Τανάγρας 

τᾶς Λαχεδαιμονίοις συ συμιμαιχίδος γε τεθὲν 

δῶρον, ἀπ᾽ ἀργείων χαὶ ἀθηναίων χαὶ ἰώνων 

τὰν δεχάταν νίχας εἵνεχα τῶ πολέμω. 

4. 

Πυθαγορέω φίλος υἱὸς ἀρίμνηστός μ᾽ ἀνέθηχε, 

πολλὰς ἐξευρὼν εἰνὶ λόγοις σοφίας. 

ἄλλο. 

ὃ. ΑΛΛΟ. 

ἄρτεμί, σοι τόδ᾽ ἄγαλμ᾽ [ἱέρωσ᾽ ὠδῖνα φυγοῦσα 
ἀσφαλίω μήτηρ [Φ] ρσιίς, ὥρω θυ]γάτηρ. 

Τῷ ἸΙαρίω ποίημα Κ[ολώτ]ο[υ, ὃς ἦν τὰ[ὃ 

ὅθ. ΑΛΛΟ. 

Ζηνὶ θεῶν βασιλεῖ μ᾽ ἀχροθίνιον ἐνθάδ᾽ ἔθηχαν 

Μενδαῖοι, Σίπτην χερσὶ βιασσάμενοι. 

17. ΑΛΛΟ. 

Ἐπὶ τῷ Ὀξύλου ἀνδριάντι ἐν τῇ ἀγορᾷ τῶν Ἠλείων. 

Αἰτωλός ποτε τόνδε λιπὼν αὐτόχθονα δῆμον 

χτήσατο Κουρῆτιν γῆν δορί, πολλὰ χαμών:" 
τῆς δ᾽ αὐτῆς γενεᾶς δεκατόσπορος Αἵμονος υἱὸς 

ὕξυλος ἀρχαίην ἔχτισε τήνδε ὅτ 

8. 

ῬἘπὶ τῇ εἰκόνι Αἰτωλοῦ ἐν Θερμοῖς τῆς Αἰτωλίας. 

ΑΛλο. 

- 
ἰστῆρα παρ᾽ Αλφειοῦ ποτε δίναις, 

ὸξ φεύγων δ 

ΝΑ ἐν, λυ δ μὰν 59. ΑἸΤΌΡ. 

ΕΠ 5 Ὀϊηγίία, Πδιηϑιομ5. ἤδησοθ ἀθάϊοαν! 
ἸπηΔΡΊΠΘΙη 6Χχ Αὐοδάϊα ῬδΡΡΠἃ51115 ρϑηΐθ, 

Δ ν 

᾿ΑΟΥΤοΈ, 

ὁόζο χὰ ν σὴ 

μ᾿. 

59. Ὁ." 
ὐλώζὰ; 
ΕῸ 

ΤοΙρ] απ βοιίιπη Δυγθιτη Πδθοί, ἃ. Ταπᾶρτᾶ 
8:88 οὕτη 1, ϑΟΘαΘΙΊΟΠ115 βοοϊοίδ 18. ροϑι {πὴ 

ἀοπαπη, 80 ΑΓρῖν!5 οἱ Αἰ Πθηἰθηβιθι5 δὲ ΟΠ θῈ5 τὰ 

γθ]αί ἀθουμηδπ υ]οΐου δ οδιιδᾶ θ6}}}, 6. δον 

ν 

δα 
δά, ΑἸ]. 

«- γί Βᾶροτῷ αἰ] θοία 5. ΠΠΙ5 ΑὙἸ πη θβίιβ τὴ6 ροϑιξ, 
(υ] πηι] 85 ΓΘρουὶΐ ἴῃ ΓΑ ΟΠ θ15 ἃ.[65. ΕΥΕ 

ΑΙΌΡ. 

ὈΙδηδ;, {101 ΠΟΘ66 51Π} 0] 8 ΓΙ ΒΔ ΟΡ], ΘΌΤη ῬΔΡΙαΒ5. 
[ἀΟ]ΟΓ65 δα ρου, 

ΑΘΡΠΔ]1 τηδίθν ῬΏΡβίβ, ΟΥἹ Β]18. 

ῬΑΙῚ οραβ (ο]οίθ, «αὶ 101 δγαί θχαϊ. 

ὅθ. ΑΙΤΌΡ. 

ΦοΥ] ἀθουγυμὴ ὑθρῚ Πη6 ὈΥΪ ΠῚ 185 Πΐο ῬΟΒΌΘΓΘ 
Μοηάὶ, ϑ᾽ρίθ ᾿πὰπῖθι5 οχρυρηδία. 

ὅ7. ΑΠΌ. 

ἀν να ΝΝ, μμοι χε δι, νὰ ἀν σε το ἐλ αὐ  πννω ΒΌΡΘΡ ΟΣ] βίαίαδ ἰη ΕἸΘθηβίαγη [ΌΓΟ. 

ΖΕ ΓΟΙ 5 Ομ, ἢοοοΘ ΡΟρΡυΪο ἱπάϊρθπᾶ γο]οίο, [θΟΓ65: Ἵ 
δοχυϊδιν! Οαγϑί δ ἰθργᾶμη Παβία, ροβί τη] 085 ἰἃ- ὦ 

566 6] 5661 β'ΘηΘΓ1Β ἀθοἰπη8- 500 165, ΠΘΙΠΟἢΪΒ ΠΙΠὰΒ 
Οχγ]ὺβ δη  χυδηη οομ 141} ἢδηοοα οἰγιαίθιῃ. 

ὅ8.. ΑἸΤΌΡ. 

ΒΌΡΟΡ ᾿πηδρὶπα ΖΕ 1ΟΙΪ ΤΠ ΘΡΙΩΪ5 ἴῃ “ΖΕ ο]α. Ὁ 

ΒορΊοηἶβ οΘοηα ἴογ θη, Ἰυχία ΑἸρΡΗ δὶ οἸϊτη γογίϊοθβ,ς Ἵ 

ὅ2. ΑἸὺὉ.- 

διό βἑαίμια Βαριαγοἠὶ ἴῃ Οἰψηιρῖα. 

Ιβίδτη Πδιλδροῖιβ ΠΙηνίίοο Π] 15. ΑΥΟδΒ 

οὔἵπι ῬδΥΡΠδδῖτιβ ἀδαϊοδί οἰ ἢ ρίθ. Ἡ. α. 

ὅ9. Αἴ. 

Τηδογίρέιρι οἴψρθο ομΐάαηι ἱγιδοιμίρέαηι Ππαδοηὶ 

Μοαπδαηὶ ογφοηα. 

Ἐχ ΔροΟ Ρ 1818, οϑύ ἰθαρ]ο ἀδίδ, οἀρία Τπαᾶρτα 
Θαχὴ ἰοῦ. ἴῃ ραγίθβ ρανίϊθαβ 1118. (αἱ. 

"Μυυβ ΔῸ Αὐρὶνὶβ, ΔῸ Ιομἰ θὰ δίαχθ 80 ΑΙ Π6η15 

Ῥγδοάδθ 46 ἀογη 18 Ποβίϊθα5 μεοο ἀθοίτηα οϑί. Η. 6. 

4. Αἴῦν. 

αἱ (Ὰ}10 ἴῃ Ἰποθυη τω] οἱ ρυϑθοᾶν τϑρογία, 
δηδίτι5 ΑὙἸ πη πβπιβ Ῥυ ΠΑρΌΓοΘ μοο ροβαϊί. 

ῬΟΒΡΗ. ᾿ΪΡ. 

ὅθ. ΑἸΧῸ}. 

Ϊπ φιοάαηι Μοπαφογίηι ἀοηπαγῖο. 

ΜρηαδοῚ ΒΌΤΩΤΩΟ Τὴ6 β8όυύδνθθα ΤΟΠΔΗΪ, 

᾿ηίρθριᾶδ ϑιρίθη οτ ἀΟΙΩΌΘΓΘ Τηδ ΠῈ, 

51. Ατὐαῦν. Ὁ Π ς 

Τ᾿ Εἰδογιθὶ ἤογο βμὃ Οαψῖϊ βίαξια. 

Ηδης Ργὰ5 “ιο]αΒ ΠἸπατιθη5 80 οὔἱρίηθ σϑηΐθηη 
Οαγοίαπι ΘΥΥῸ ααδοϑ}1ὺ ἀν 510]. 

ΘδΏραη6 Δ Ὁ 1111π|5 ἀθοῖπητ5, ΡῈ. Ηδοιηοπΐβ, ἩΡΌΘΊΩ, ΠΑΝ 
Οχν]ὰβ μδπο νϑίθυὶ οοῃα!α 1 ἴῃ ραίχῖδ. Ἐπ δ. ε τὴ 

ὅ8. Αἴαῦν. τα 

ἴῃ ϑαξὶ 5έαξιια ΖΕ οἵ, Επαψηιϊορῖς Κ{. ἘΠΕ τον 

Θυΐ τρᾶβ, ΑἸρΡμδθ6, ἰπὰ5 Βαθιιανῖῦ, ᾿ 46 ; δ᾿ 



ΘΑΡΌΤ 1. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΛΤΟΗΙΑ. ϑ 

τρεφθέντα σταδίων γείτον᾽ λυμπιάδος, 
ἐνδυμίωνος παῖδ᾽ Αἰτωλὸν τόνδ᾽ ἀνέθηχαν.. 

᾿ς, Αἰτωλοὶ σφετέρας μνῆμ᾽ ἀρετῆς ἐσορᾶν. 

δ΄. 89. ΑΛΛΟ. 

᾿ ἥγνισα δ᾽ ρμείαο δόμους, μεγάλης τε χέλευθα 

Ματρὸς χαὶ δὴ πρωτογόνου χούρας, ὅθι φασὶ 

Μεσσήνην θεῖναι μεγάλαισι θεαῖσιν ἀγῶνα 
᾿, Φλυάδεω Κλείνοιο γόνου Καύχωνι ἁδοῦσαν. 
ὃ Θαύμασα δ᾽ ὡς σύμπαντα Λύχος Πανδιόνιος φὼς 
᾿ ἀτθίδος ἱερὰ ἔργα παρ᾽ ἀνδανίῃ θέτο χεδνῇ. 

ΡΝ 600. ΑΛΛΟ. Ἷ 

Ἔα αι.  ἈΚλειτόριοι τόδ᾽ ἄγαλμα θεῷ δεχάταν ἀνέθηχαν 
πολλᾶν ἐχ πολίων, χερσὶ βιασσάμενοι. 

᾿ Καὶ ταύτης μετρηταὶ χτῶν ἠδὲ Τελεστὰς 

᾿ “αὐτοχασίγνητοι χἄμα Λάχωνες ἔσαν. 
ἌὌΨΓΥΨΥΧΝΑῚ 

“"δλίυξχιων ΝΝι 
601. ΑΛΛΟ. 

ὶ Μαινάλιος Ξενοχλῆς νίκασα Εὐθύφρονος υἱός, 

᾿ ἀπτὴς μο[υ)νοπαλᾶν τέϊσ᾽σαρα σώμαθ᾽ ἑλών. 

ἕ 

: 602. ΑΛΛΟ. 

; ΤΙΣ ον. ος σ᾽ ἱέρωσ᾽ ἀσχληπιῷ ἠδὲ ὁμοδώμοις 

᾿ πρῶτος ἱδρυσάμενος θυσίαις θείχις ὑποθήχα!ς. 

ΕΣ 
θ8. ΑΛΛΟ. 

νων θάνης μ᾽ ἀνέθηχεν ἀθηναία [πολιούχῳ 
“...: ρίου δεχάτην τοῦ τέχνου εὐξ[αμεένου. 

θά. ΑΛλΟ. 

Ε ὃς τόδ᾽ ἄγαλυ. ἀνέθηχε, Φιλόστρατός ἐστ᾽ ὄνυμ᾽ 

πατρὶ δὲ τῷ τήνου Δαμοφόων ὄνυμα. αὐτοῦ" 

08. ΑΛΛΟ. 

06. ΑΛΛΟ. 

Οἵἴδ᾽ ἀπὸ πεντήχοντα νεῶν θάνατον προφυγόντες 

παϊνϊίατη, 5(8.1}1 ἴῃ νἱοϊ πα ΟἸντηρ οἱ, 
Ἐπαάνγτηηϊοη δ ΠΙατα ἴο!απι πυποοθ ἀθα ον θιο 
ΑΞ ιοΙὶ, φα0α 5 Ἰρβογαπη νἸΡ 15. τη ῃ τ ΘΠ {111 

[ϑρθοίΐαγοίιαν, 

59, Αἴῦ. 

Τμαδίγανι ΜΙ ΡΟ ἀοτηοβ, τηᾶρηαᾳ8, νἱᾶ8᾽, 
Μαίγ5 οἱ φιαοααθ ρεϊτϊροπθ Ρρ 6} : 00] ἀϊοιηί 
ΜΘΒΒΘΉΘη ᾿Π5{{{π|556 ΤΠ] ΡῊ 5 ἀθᾶ 115 ΟΘΡ ΔΙΏΘῊ 
ῬΆΙγ 8415 ΟἸΤηὶ Π]1ο Οδασοηὶ ρ]δο (8 πι. 
Μιναίαβ. ϑιτὴ 46 οτηηΐαὰ Πγοι5 ῬΑΠαΙΟΉΪΙ5. ΥἹΡ 
6χ Αἰἰϊοᾶ 5δοῦὰ ἂρ Απάδηϊδηη ῥοαὶ [6]! ΘΙῺ, 

00. ΔΙΌ. 

ΑἸ ον ἤοοοθ βίρηαπη ἀθ0 ἀθοιπμπηδηι. ἀθαϊοᾶν θ᾽ 
τ 115. ΘΧ ἀΡΌΙΡῈ15 Τηᾶπὶ ΘΧΡΙΡ Δί 8. 

Εὖ ΠΠΘΉΒΟΓΟΒ 4] ποτ, Αὐϊβίοη δίαθο Το θβϑίἃβ 
ταί 5- ΘΘΓΠΊΔΗ1 οἱ, 51Πη1}} [ιϑοοη65 θγϑηΐ. 

θ1. ΑΙαὐν. 

ΜΦΠΔΙ 5. ΧηοοἾ685 νἱοὶ ἘΠ ΠΥ ΡΏΓΟΙΪΒ5. Π]15 
ἸΏ ΟΠ ΟΡ 5 (ἡ. 6. ραγυυιίιι8) οατῃ [ποίδ-50]α-αἰθη- 

[τὲ φαδίμοῦ ΘΟΓΡΟΓἃ ΟΡΡΓΘΒΒΊ5581η. 

θ9.. ΑἸΤΌΡ. ᾿ 
[ὁ θηη-ἃγδ 8ιηΐ, 

Ἰποτοςς ἰ6 Θοηβθογαν! βου] ρ1ο δίσιθ ἐΐ8 4] 5- 
ῬΓΪμλ5 4αὶ βίαίαϊξ, 58 ῦῚ ΠΟ 15. ΘΧχ αἰ γ]Π15 Τ]Ο 115. 

θ38. Αὺν. 

νον (Π8π65 πη ἀραϊοανὶἑ ΜΙπορνῷ αὐ Ἰβτουβίοα!ϊ, 

Ῥδουηϊδ ἀθοιπηδηη ἢ] 115 οὐ τη νον ]βϑθί. 

θά. ΑΙΤΌ Ὁ. 

αἱ 5᾽ τα] δου απ ἤοοοΘ ροβαϊί, ΡΒΙΠ]οβίγα 5 6]115 Π0- Ρ Ὶ 
Ρδίγίψαθ {ΠΠ|ὰ85 ΠΟ ΡἤθΟη Ποϊηθη. [τηθη 6ϑ8ΐ : 

θῦ. ΑῦΌὉ. 

Ο πυΐρὶχ Ῥοϊγάδιηδης5 Ἰην]οἱ! ϑοοίοθβδδ. 

00. ΑΙ}. 

ΠῚ 6 φιυϊηᾳαδριηΐα πᾶν!θ5 τπουΐθ ἀσθν αία 

ο΄ Υἱοϊπα5 βίδα!ο οὐδυϊί ΟἸ τα ρίδοΟ, 

 ἌἜΟΙΙ ΖΕ οϊαπη παύπτη ραίγ]β ΕἸΠαὙΥΪ ΟΠ 15 

Βοο οὐ υἱγίαίθηη Ομ δι π6γ6 ἸΟοοΟ. Η. α. 

89. “Αταῦν. 

ξ ΜοΡουν 6 ἀοτηοβ ᾿αβίγαυϊ,... νἱᾶ Βα 6 

 Ῥυϊτηϊρθηδο ρηδίθθ Ο ΡΒ. συγ τηδίρθ, 1] ἀϊοιῃί 

 Μδββθηθη τηδρηΐβ [δϑία Ἰηβυ 1556 ἀθδΌι8, 
᾿ υδη Οδασοη ΟἸτηὶ ῬΆΙγΙάδο. σπδίαβ ἃγηδυ. 

Μῖρον, οὐποία Τσοὰβ ααᾶγο ῬΔΠαΙΟΠΘ ογθίι5 
 Αμάδηϊδηη τηλρῺ8 ροτίδυϊέ τηγϑίϊοα, ΑἸ ΠΘΏ]8. 

ΒΟΜ. ΑΜΑΒ. ἘΜΕΝ.. 

00. Ααἴπῦνῦ. 

]πϑορτρέν α Οἰϊέογ δ δεαθιηο αἰθηθο ἴηι χο “ιρὶιέον». 

ΟἸΔ ΟΡ ργϑοάθο ἀθοϊγηϑηα, αἰιὸθ ΤΟΥ ΕἸ Ὀτι5. Δ1515 

ὉΡΌΙΡΙ5 Θχ πιὰ} 15 ταρία, ἀθάθγο δου]. 

Μοηβοροβαῖιθ ἄπο μα}5 Αὐϊβίοη δίατθ Τ᾽ δ] βδίδβ, 
ον δ] ἔραν 685 οἱ Τδοθαθθιη η}. ΒΟΜ. ΑΜΑΒΙΈΜΕΝΘ. 

θὅ. Αἴτῦν. 

Ο δοοίορββϑ, δ᾿ ύγὶχ ἰηνιοῦ ῬοΟΙγ ἀδυηδη 185. Ἐ- Α- 

606. λτῦν. 

ΕΣ ἀθοῖθβ ατΐη1β ΓἀρΘΥΘ ὑγὶ ρου 5 ΟΥ̓ΟΌΤΩ 



τ ΑΕ 

10 ΑΝΤΗΟΤΟΘΙΚ ΘΒ ΖΟΚ ΑΡΡΕΝΘΙΟΙΩ 

δ 5οορῃ!οβ ΑἸΠΟΏΪ5 ΘΟ ροΓὰ ἰθργὸθ Δα ππονθυιηδ ὦ πρὸς σχοπέλοισιν ἄθω σώματα γῇ πέλασαν 

δἰκόνκας τοὺς δ᾽ ἄλλους ὄλεσεν μέγα λαῖτμα θαλάσ- 

γῆάς τε στυγεροῖς πνεύμασι χρησάμενας, [σης 

01. ΑΛΛΟ. 

ΞἘυνὸν ἀθανοδώρου τε χαὶ ἀσωποδώρου τόδε Ἐέργον" 

χὠ μὲν ἀχαιός, ὁ ὁ δ᾽ ἐξ ἄργεος εὐρυχόρου. 

08... ΑΛΛΟ. 

Δειναγόρης ὑ.᾽ ἀνέθηχεν ἐχηδόλῳ ἀπόλλωνι. 

09. ΑΛλΛο. 

Ἐπὶ τῇ Κλέωνος τοῦ ᾧδοῦ εἰκόνι ἐν Θήδαις. 

Πυθέα υἱὸς ὅδ᾽ ἐστὶ Κλέων Θηδαῖος ἀοιδός, 
ὃς πλείστους θνητῶν ἀυφέθετο στεφάνους 

χρατὸς ἐπὶ σφετέρου, χαί οἵ χλέος οὐρανόμηχες. 

Χαῖρε, Κλέων, Θήύας πατρίδ᾽ ἐπευχλεΐσας. 

τ0. ΑΛΛΟ. 

α.. ᾿ὰν πολυθαήτῳ τεμένει Διὸς ὑψιμέδοντος 

ἕστηχ᾽, ἀνθέντων δημοσία Σαμίων. 

11. ἌΛΛΟ. 
- ν αινῳ 

β. θάνατον πάτρα χαὶ ἀριστοχρίτῳ χλέος ἔργων, 

Λύσανδο᾽, ἐκτελέσας δόξαν ἔχεις ἀρετ Θὲ “Ἄν 

12. ΑΛΛΟ. 

Χαρμαντίδον Γοργίας Λεοντῖνος. 

α. Τὴν μὲν ἀδελφὴν Δηικράτης τὴν Γοργίου ἔσχεν, 
Υ ΕἸ ἣν - »᾿ δ ᾿ , Ὡὡ ὰ Ξ 

: ἐχ ταύτης ὃ αὐτῷ γίγνεται ἱπποχράτης, [χὲν, 
᾿, Α ᾽ὔ Φ ᾿΄ 

ἱπποχράτους δ᾽ Εὔμολπος, ὃς εἰκόνα τήνδ᾽ ἀνέθη- 

δισσῶν, παιδείας χαὶ φιλίας, ἕνεχα. 

β. Γοργίου ἀσχῆσαι ψυχὴν ἀρετῆς ἐς ἀγῶνας 

οὐδείς πω θνητῶν χαλλίον᾽ ηὗρε τέχνην, 

οὗ χαὶ ἀπόλλωνος γυάλοις εἰκὼν ἀνάχειται, 

οὗ πλούτου πα μόδεί μ᾽, εὐσεθδείας δὲ τρόπων. 

ἀποάθοϊπη, 81105 δαΐθηη ρΘΡαἸαΙ τηδρηϑ, τη 15 νὸ-΄ς 
ΠᾶγΘΒ6116 ΠΟΡΓΡΘΠ(15 Π Δ. Ρ115. 1588. 

017. ΑἸαῦ. 

[το 

οΤ5ὲ: Ὁ 
(οππτηιηθ Αἰ ΠΘποαου 416 οἱ ΑΒοροαουῦὶ ἤθΘΟ6 Οραυ5. Ἵ 

1116 διυΐθιη Δομθοιιβ, ἢϊο ΟΧχ ΑΤΡῸ βρδίϊοβᾶ ογζμηι-. 

08. ΑΙΙΌΡ. 

ὈΙπᾶροΡὰ5 πιὸ ἀϊοᾶνξ ᾿Ἰοηρ6-͵ουϊδηι ΑΡΟΙ ΙΗ], 

609. ΑἸαῦν. 

ΒΌΡΟΥ. ΟἸΘΟΙἾβ. οδηίον ΙΒ βίδίαα ἃραὰ ὙΠδθδηο5. 

Ργίμθς ΠΙτα5. Ὠϊοοθθ ΟἸθοη 6ϑί, ΤΠΟΡδΠιιβ οδηΐον, 
4 ᾿πίθι" τηου 8 65 Ρ] ΓΙ Πηἃ5 οἰγουτη 661} Θουοηᾶ5,. 

ΟΡ 580, οἱ οἱ β]ουϊα οί απι Δα ἀη6 αὐ ἱπρῖε.. 
Θαῖνο, ΟἸδοη, αὶ ΤΠΟθα5 ραἰγίδμι ἰαπία-ο]ονία- 

ἰδυχίδβιῖ.. 

τὸ. Αὐῦϑ. 

. [ῃ να] ἀ6-οοηβρίοιο ἴδηο {ον ]5 Ἰπ-Δ] το -τορῃδπιϊβος 
πη βιτη, ἀραϊοδη 5. ΡΌΒΠ]1οΘ ὅϑ8η}15.. 

τι. ΑῦὉ. 

ὃ. Ἰπτπονίδ!! ραΐνι οἱ Ασ᾽ϑίοουο ἰδ θ [Δοίοναπι, ; 
[ὐβᾶηᾶθν, ρου ΐθοία, ο]ογίᾶπι μ8 065 νἱγ α 18, 

2. Δσῦ. 

Ομανιμδη 486 ΠΕ ὐιι5 Θονρίαβ Τθομίϊπιξ. 

«.- ϑούόγοπι Ποίοναῖθβ ἀουρῖ πᾶθυΐϊ 
αἴχιθ οχ 1} οἱ παι ϑϑί Η]ρροονδίθϑ, ὲ 

Η]ρροοιαίίβαιθ Ἐππηοὶρὰβ δι ἐμ! ἀαὶ δἰνν χόπεῖ 
[Πδῆθοθ ἀράϊοαν!!,.ς 

ἀ6 ἀυοραβ, ἀοοίγηδ οἱ τη ἃ, δ 5515. 

ὃ. ἀογρῖα θχθύοθπαϊ δηϊπηὶ νἱγύαι 15 ἴῃ φοΡ [μα ΠΘ. ἧ 

πθῖῖο δάπαο του απ τη ΠΟ τὴ ἸηγθηΪί, ἃγίθιη,. 
οὐ] 85 οἱ ἈΡο Π ηἶβ ᾿ῃ οδιηρὶ5 ΘΠ ρῚΘ5 ἀθαϊοαία Ἀπχς Σ 

ποη αἰ γ᾽ δγιιπὶ ἃΓσιτηθηΐαπι, 586 μ᾽ οἰαίῖδτποναπι,. 

ἃς 

οἰϑοία, δά Βοοραϊοβ. ΘΟ ῬΟΓ 8, τη οη 5 ΑἴμῸ 

ἰθν απδύθι ; αὖ βϑ]]αο5 ἔρδοίϊβ οαχῃ πᾶν] θτι5 Ὠδιυιβὶΐ 

ΠΟΡΡΙΠ ΙΒ ουαββδηβ δύ θ5 ΔαΡ ἃ γηδ}}5. 

ῬΙΟΡ. 510. Ὁ» 

09. Ατιῦῃ. 

δε οὔβφὶο Οἰοοηῖβ, οαπ ἑογὶς ΤἼοθαηϊ. 

Ῥγιμβϑδάθβ ΤῊΘΌ15 βαΐαβ ἢϊο, 410 ΠΘΠ1Ο ΘΟΥ̓ΟὨΪΒ 
αἰῖον, ᾿πβισ 5. ΟΔΥΎΑΪ 5. ἃγίθ ΟἸθοη. 

Ου͵ὰ5 δὰ βίυου 8 5665 10 ρἹ]ουϊα : βαῖνθ 

δΡρο, ΟἸθοι, Τ ΘΟΪ5 τηᾶχίτηδ, ἴΆτηδ, ἐπ|85. 

10. ΑἸΤῸ}- 

δε κἰαίμα 1 εαηαρὶ, Αγἱοίοονὶ β[ὶ. 

ἃ ἴῃ τηδρηὶ απθηὴ βίδυδ ν]465 Φου 5 ΔαραΡΘ ᾿πι6Ὸ 

τὴ8 Ῥοβαϊί οἰαυθο ΡαΌ]1οα οαρᾶ ϑδχΩὶ. Η. α., 

ἢἰ. Αἰαὐϑ. 

ὁ Αά ραἰνίδμι, Πγϑδηάθι, Αὐἰβίοον τη θ ἐοδυ δον τ τ 
Ἡ. 6. - Ξ 1δὰ5 ἰὰδ : πος πιουΐθιι β]ονῖδ, ὑαίδ {ἰπηϑί. 

ΓΧΕΝῚ . "ὅν. 

ἸΡΔ ΑΨ ΤΡ αὐ} 

π ἄγύς 

ἐῶ, ΡΣ ΡΟ τον ΣΕ 

τ Αξ,.: Τρρ ΞῪ ΠΑ 

Αι Ἐσϑδες δ ογόνὸ ΡΥ ΕΣ ΈΦ ΤῸ 

ὩΣΟΥ ἐΦ ,ὐὰ "» ἾΩΣ ἄμα Ἐξ τοι » ἡ μι σι ἐν πω υσ ου πὸ τς οἱ οίσ κι ς κὰ 

! ως 

“Ὅν 

Ν 

ἃ οἷὴ 



13. ΑΔΛΛΟ. : 
Πόλυλλος Πολλυλίδον ἸΠαιαγιεύς. 

ϑνὴ μοσύνην θνητοῦ σώματος ἀθάνατον. 

14. ΑΛΛλοΟ. 

μνημόσυνον δὲ θεῷ νίκης τόδε δῶρον [ἔθηχεν, 

δήμῳ μὲν χόσμον, ζῆλον πατρὶ χισσοφο[ροῦντι. 
Τοῦδε δ᾽ ἔτι πρότερος στεφανηφόρον [εἵλετ᾽ ἀγῶνα. 

β. ΚΙτώμενον εὔχλειαν δορὶ καὶ χερὶ τόνδε πρὸς ἀν- 

π ριτ σἰτ]όχρ[ιτ]ον ὦλεσε θοῦρος ἄρης, 

10. ΑΛΛΟ. 

ἐξ οὗ Κέχροπα λαὸς ἀθηναίων ὀνομάζ[ει 

᾿χαὶ χώραν Παλλὰς τήνδ᾽ ἔχτισε δήμῳ Α[θηνῶν, 
οὐδεὶς Σωσιθίου χαὶ [Π]ύρ[ρ]α μείζονα θνητῶν 

φυλὴν Κεχροπιδῶν ἔργῳ ἔδρασ᾽ ἀγαθά. 

ἔ 11. ΑΛΛΟ. 

Κήρυχ᾽ Αθανάτων ἥρμιῇ στῆσάν μ᾽ ἀγοραίῳ, 
σοὶ μὲν, ἄναξ, δῶρον, χόσμου δ᾽ αὐτοῖσι τιθέντες 
αὐτοχασίγνητοι παῖδες πατρὸς ἐξ Αγασίππου, 

Πασιχράτης Εὐωνυϊμεύς], ἀγασικλῆς Εὐωνυ- 

ἱμεύς!. 
18. ΑΛΛΟ. 

ἌΝ ΤΥ ΡΟ ΡΨ, ΨΥ ΡΣ ΥΩ Ζ ΨΥ ΥΡ. ἐν ϑίο, . δ... με: - εὐὐσ ιν ΩΡ 

[ἀργαλέου πολέμου χρυερὸν νέφος οἵδε φυγόντες] 

χλειναῖς οἰχ]οδομαῖς Τᾶνον θεὸν ἱδρύσαντο. 

19. ΑΛλο. 

Εἰχόνα Φοίὀῳ στῆσ᾽ ἀντιστὰς Φανό μαχος Σό[ου, 

ἀθάνατον θνητῷ πατρὶ γέρας τελέσας, 

Παιρισάδεος ἄρχοντος, ὅσην χθόνα τέρμονες ἄχροι 

Ταύρων Καυχάσιός τ᾽ ἐντὸς ἔχουσιν ὅροι. 

ΡΣ ΡΥ ΤΡ, ΤΥ ΌΡ ΡΎΥ 

80. ΑΛΛοΟ. 

πῶ ἐπε σεν. τρόνν φουα πμἐἔἐοδόνς ἐλιὰ. οἱ ἢ λ}. 
 ΣΙωθεὶς ἐχ μεγάλων χινδύνων, εἰχόνα τήνδε 
᾿ς στῆσεν Λυσίμαχος Παλλάδι Τριτογενεῖ. 

81. ΑΛλλο. 

ΘΑΡΌΤ 1. ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΠΕΒΙΘΛΤΟΗΉΙΑ. 

 «ὥςς ἀγαθὸν χαὶ παῖδα χαταφθιμένοιο λιπέσθαι, » 

ἵ 

1 

13. ΔΑΙΤῸΣ. 

ῬΟΙΣ 5 ΡΟ] 115. Αἰΐμις Ῥεδηϊθηβίβ. 

Πηὰρίηοιη ἤδηθοθ ἀθαϊοᾶν!! ῬοἸγβίγαίιιβ, βιασμη 1Ρ- 
[515 Γγαίγθιῃ, 

ΤΠ ΘΠΊΟΡ ἃ ΠΔ ΘΟ ΡΟΥΪ5. τη 815. πη] ΓΔ! τη, 

τὰ, ΑΙαὐϑ. 

Ὀυ ]ο6- ΤΙ ἀθηι1 ὁΠογῸ ΠΙοηγβῖ8, 5: Πη115 νἱοογδί, [501{, 
ΟὉ τηθτηου δ ΘΓΡῸ ν]οίου! ἀθοὸ ἤοοοθ ἀοηυτῃ ρο- 
Ρορυΐοαιιθ ἀθοι5, Θχθιηρίαπι ααοα ἰτηϊ θέα Ῥίον 

[Πράργα τϑαϊτηϊ 5. 
Ηοοοθ οπἰ πὶ θἰϊᾶ πη ̓Υ ΟῚ ΘΟΓΟΏΔΙΏ ΔΙ ΓΘ ἢ5 βιβοθρὶς 

[οογίδιηθῃ. 

“ὃ. ΑΙῦὉ. 

α. ΤΑΙΠΡυ5 νἱΡῚ5. οἰν 85 51 4αϑηο σα Ὁ, 
Ὠοβίθβ βίδίιθηί {ονὶ βισηαμη-ν] οἴου ἀ6] αὈ πη. 

ὃ. Λἀορίυπι θοπδιη-Ἰδαάθιη οἱ ἢδβίδ οἱ τηδηι., Ρ6. 
[νἱγατα 

[Ποβί]θπι, Ρ]Ιβιοου ὰπὶ ρ γα! , ἃ0 01 ΜΆγΟΥΒ. 

10. ΑΙαὐὉ.Ψ 

ΕΧ 40 ΟδθοΙΌρΡΘ ΡΟραΪ5 ΑἰΠθηἸθηβίιτη Ποτηϊηδὲ, 
᾿ θῇ τοριοηθιῃ ῬΔ}185 ἤδηοοθ ογθανὶΐ ρορα]ο Αἰμοπᾶ- 

ΓᾺΠῚ, 
8. Π.Π]Ο τη" Δ] Π1ΠῈ τη8 08, {8 ἃ ΞΘΟΒΙΌ1Ὸ ἊΣ 
{ῖθ5 Οθουοριἀδραμῃ δοοθρὶΐ θοπᾶ. [τΠἃ 

1. ΑἸΌΡ. 
["Ὅ0, 

Ῥγοοηϊ [πη 8] 1ππὶ ΜΙ ΡΟ ΤΟ βίδι πϑραηΐ τ ΑΡῸ- 
ὯΙ αἀυϊάθηη, ΤῸ χ, ἀοηὰπη ἀἰθοιβαιθ 5101 ροπθηΐο5 
ΒουΏδηὶ ἵγαίγο5, ΠΠῚ Θχ ραΐθ Αραβῖρρο, ἡ 

Ῥαβιογαίθβϑ ΕΟ ΥΤΠΘη 515, ΑΡΆΒ10165 ΕΟΠΥΙΠΘΠ- 
[518.- 

18. ΑΙὕὉ. 

Ορουοϑὶ θ61}}1 ἀἰγᾶτη ποθ θπὶ ἰϑιϊ οὐπη ΘΠ πρ ββθηΐ, 
1πο 15 ταϊποδίϊοπιθιι5 Τἄπιπῃ ἀδιπὴ βἰδίθιαηΐ. 

19. ΑΙαὐν. 

[πὰ ρΊη6 ΠῚ οονᾶπι ΡΏΘΘΌΟ βίαι! δἀβίδηβ Ῥδηοιηὰ- 
[ἢ π|5 50] ἈΠ ἴυι5 

᾿ἱππηον 161 την 8}} ρϑίγὶ βαπθοίαἑθιῃ οἰ Ποῖ θη8, 
Ῥωγβ846 γθρηῃηϑδηίθ, φυδηΐδηι ἔθ Υ ΓΔ ΠῚ ὑθγΤΩ ΠῚ ΒΌΓΉΤΠ] 

Ταυτογατη (ὑδιιοαβι αἸβαιιθ. ΤΘΡΊΟΠΙΒ5 ἰηΐτα 56 Πᾶ-. 
[θ6πί ἢπο5. 

80. ΑΙΤΌΡ. 

Θογναίιιβ5. 6 ΤΠ ΡΒ ῬΘΓΙΟῸ]15 πη ρΊΠΘ ΠῚ ὨδηΘΟΘ 
βίαϊαϊ, Τγϑιηδοῃι5 ῬΑΠ]Δα] ΤυιοπΙαὶ, 

81. ΑΙχῦν. 

« Οὐδηι θοησπι 68 οἱ Πάτα ἀθίαποί, τΘΠ]η(],.» 



12 : ΑΝΤΗΟΠΟΟΙ ἀΗΒ ΕΟ ΑΡΡΕΝΏΙΟΙΒ Ὁ τ Ἢ 

εἶπε μ[ελιγλώσσων ἴδρις ὁ Πιερίδων" 

τοῦτ᾽ ἐτύμως ἐπ᾽ ἐμοὶ, φίλε, χέχριται" ἂν γὰρ ἀνεῖ- 
μνάμαν ἃ χαχία, παῖς πάλιν εἰργάσατο. ἴλεν 

ὅ Καλὰν δ᾽ ἐχσώζων γενέτα χάριν, οὐ βιότου φῶς 

δεύτερον, ἀλλὰ χλέους ἦψ᾽ ἱερὸν βίοτον. 
Αἰνῶ Μουσάων σεμνὸν γένος" εἰς ἀρετὰν γὰρ 

δῶχαν ἐμοὶ τέχνου ζῶσαν ἐϊφροσύναν. 

89, ΑΛΛΟ. 

Ἑλλήνων ἦρχον τότ᾽ ὑλυμπία, ἡνίχα μοι Ζεὺς 

δῶχεν νιχῆσαι πρῶτον λῦ μυνύδα, 

ἵπποις ἀθλοφόροις" τὸ δὲ δεύτερον αὗτις ἐφεξῇ 

ἵπποις" υἱὸς δ᾽ ἦν Τρώϊλος ἀλχιωνόου. 

88. ΑΛΛΟ. 

ἐξ οὔτ᾽ Εὐρώπην ἀσίας δίχα πόντος ἔνε[ιμεν, 

οὐδείς πω Λυχίων στήλην τοιάνδ᾽ ἀνέθηχεν 

δώδεχα θεοῖς ἀγορᾶς ἐν χαθαρῷ τεμένει, 

γειχέων, χαὶ πολέμου μνῆμα τόδ᾽ ἀθάνατον: 

ὅ Χέρο]ις δ᾽ Ἁρπάγου υἱός, ἀριστεύσας τάδε πάντων 
χερσὶ πάλην Λυχίων τῶν τότ᾽ ἐν ἡλιχία. 

Πολλὰς δ᾽ ἀχροπόλεις σὺν ἀθηναίαᾳ πτολιπόρθῳ 

πίθος συγγενέσιν δῶχε μέρος βασιλείας. 

ν χάριν ἀθάνατόν οἱ ἀπεμνήσαντο δικαίαν" 

40 ἑπτὰ δ᾽ ὁπλίτας χτεῖνεν ἐν ἡμέρᾳ ̓ Αρκάδας ἄνδρας, 
Ζηνὶ δ᾽ ἔπει τροπαῖ᾿ ἀπὸ τῶν δ᾽ ἔστησεν ἁπάντων, 
χαλλίστοις δ᾽ ἔργοις κατὰ χαὶ γένος ἐστεφάνωσεν. 

84. ΜΑΜΕΡΚΟΥ. 
Τάσδ᾽ ὀστρειογραφεῖς χαὶ χουσελεφαντηλέχτρους 

ἀσπίδας ἀσπιδίοις εἵλομεν εὐτελέσιν. 

85. ΑΔΕΣΠΌΤΟΝ. 

Τιμόθεος φιλίας τε χάριν, ξύνεσίν τε προτιμῶν 

ἰσοχράτους εἰχὼ τήνδ᾽ ἀνέθηχε θεαῖς. 

80. ΑΛΛΟ. 

δ ὶ ᾿ , "ὦ ᾿ 
Ἰσοχράτους Αφαρεὺς πατρὸς εἰκόνα τήνδ᾽ ἀνέθηχε 

Ζηνί, θεούς τε σέδων καὶ γονέων ἀρετήν.. 

87. ΑΛΛΟ. 

Τοιάδε τις δείξας παραδείγματα παισὶν ἑαυτοῦ 
“ἌΝ [4 - » ΄ 

μᾶλλον ὀρέξασθχι τῆς ἀρετῆς προτρέπει. 

δὃ8. Αλλο. 

Κόσμιον ἄρης πατρίδι στῆσε ἐνθάδε παῖδα Πίδωνος 

αἰχιῦ βυδν) οι θη πη γὴν βοῖθηβ ῬΙΘΥΙ υ τὴ : 
ΠΟ ΥΘΓΘ ἴῃ 18, ἃπ|166, ΘΧΡΙοΓΔίιτπη Θϑί : 4υδτη ΘΗ ΪΠῚ, 

ΤΩΘΙΠΟΓΙΔ ΠῚ Τ]Δ]]Ρ 1185, ΠΠΠ5 το θοϊ!. [ἀθιαρβῖις Ἔ 
ῬΟΠΟΡΔΠΊ(6 56 ν8Π5 ΘΘΠΪΓΟΡΙ ρΓαίίδμη, ΠΟ Ὑἱ Ἴ 

Πυθοῖ 5. 
ΔΙ ογᾶπι, 566 1δ11415 ἰδηηθη ΔΟΟΘηα  βδογᾶπι γ᾽ζϑγη, “ 

τ 

ΕΚ ΈΣΕ 

ἐπα ζ Ὁ οὺς 

1.840 Μυβδγιπὴ οαβίμπι ΘΘΠῈΒ : ἴῃ νἱγία 15. δηἶπιςς 
ἀθάθγθ τΏ1Π1 ΠῚ γιγθηΐθιῃ ἰφ 18 τη. [ρα ϊατη 

82. ΑἸῦϑ. 8 
ἘΤΩΝ 

αγοἷβ ργϑογᾶπὶ ἰθηο ΟἸγπρΙδ5, αυδηᾶο ταὶ ῃὶ {π- 
ἀδα! ν᾽οἶβθθ ρυϊπηιπη ΟἸγτηρὶᾶ [Ρἰΐοῦ 

Θ(5 σαγβα-ν οἴου θῈ15.: βοουηά ν]ο6 ἰΐθτιτη ἀθη- 
6415 : ΒΠ1ὰ5. δαΐθη θυϑτὴ ΤΊΟΙ 5 ΑἸοϊποῖ. [6005 

89. ΑἸΔΌ Ὁ. 

Εχ 4ὺ0 Ευτορϑπι 80 Αϑὶα αἰνι αν ροπίαβ, 
ἨΜ]}15 δάμιιο Τγοϊογατη οἴρραπι ἰδίθτα αἰοαᾶν!ς ; 

ἀυοάθοϊπι (115 ἴοτὶ ἴῃ ΡΌΓΟ 5θρίο, [816 τ ἢ 
Ἰαγρίογαπι οἱ 61}: τηοηυπιθηΐαπι Ποοδ6 ἱπηπιοις- 

ΟΠ οΡβὶβ δυΐθπι ΗἨδΡρδρὶ ἢ]ὰ5. πο ἤθοῖέ οτηηῖιπι 
[ορτηι5 

Τη8η18}} ᾿ποΐᾶ τ ῳδΗρα 40] ἰᾳηο ἴῃ ἰδ. 5 ἤογθ 

[ἴὰονθ. 
Μυϊύίβααθ ἅγοῖθυ5, δα] υναηΐθ ΜΙπορνᾶ ὈΓΙ υτη-γα8- 

νϑβίδίϊβ, οορηδίβ ἀθα] ΤΟ ΡῊΪ Ρδγίθμη. [ἰαἰτῖοθ, 

Ῥγορίου ἀπ στα τη ᾿πη πη [Δ] 6 τη δὲ ΡΥ ΒΟ νηΐ; δ: 
[4 δία οβδί 

ΒΘΡίθΠ 406 δΔυμηδίοβ πΠ0 416 οοοἰαϊί ΑΓΟΔ(65 ΨἹΡΟΒ,. ὴ 
οἱ ονὶ ἀβθιίΐης ἱγορᾶ 6Χ 815 ομμηϊθὰβ θγοχὶ, 
ΟΡ ἰπηΙβαιθ ΟΡΟΥΙΡι15 ΘΘΠΙ15 βαθτη ἀθοογανξ. 

8. ΜΑΜΕΒΟΙ. 

Ηδδβοα οβίτο-ροἵοβ οἱ διγο-ογθ- ϑἰθοίγο-ἰηΐθοίο5 
ΟἸἸΡΘΟ5. ΟἸΠΡ60115 ΘΘρΙ μη15 ΠΡ υ8. ἜΜΕΝ 

80. ΑΝῸΝ ΥΜΌΜ. 

. 

; [ππᾶηθ. 
ΤΙπποἰ ΠΟ 15 Δι 1180 σραίϊα, ᾿ηϑηϊ τη 16 Ρ] Γ15 85- 

Ιβοογαί15, πηδρίηθπη ἤδηθοθ ἀραϊοᾶν! ἀθαθαϑ8, 

80. ΑἸΤΌΡ. 

Ἰβοοῦδί15 ραίυ]5. ΡΠ ΓΘαΒ οἰ Πρίθιη ἤδηθοθ ἀϊοανὶς : : 
Ψονΐ, ἀθοβᾷιβθ 6Θ0]6ῃ5 οἷ ραγθηΐατη υἱγ θη, 

87. ΑῦὉ. Ἴππος, 

Τα] ϊα 8]1α5. 4αυπι οβίθπαθυὶί, ΘΧΘτΉ ρ]8, 5015 ΠΡ ΘΡΙΒ “ 
τηδρ]5 8ἃ φυφΡρθηάδιηῃ νἱγαΐθιη 608 ΤῊ ρ6}Π0. 

88. ΑΙῸ Ὁ}. 

ΟΥγπδιηθηΐυτη Ν8Γ5 ρδίτς βίδίἱ: ῖο Βα ΡΙΔοηΙ5 ἣν: 

δά, ΜΑΜΕΒΟΙ. 

ΙΏΒΊΘ.65 ΟΒίγοΟα 6 ΔΌΡΟα6 ΘΌΟΥΘ δίαπϑ θ᾽ οί Ὸ 

γ]ἹΟΙ ΤΩ 8. ΠΟΒ ΟἸἸΡΘΟΒ ΒΡ] Οἱ θ15 ΟἹ ρ 615. ἃ 

᾿ΑΝΤΟΝ. ΤΌΡΕΕΤ. 



ὝΝ 

Τιμαγόραν, νίχης ναυμάχου ἡγεμόνα : 

80, ΑΛλο. 

δ τ μέχον, ὦ Θήύδα, χρατέοντά με παῖδας ἀγῶνα 

Ὥ ̓χαὶ τὸ πάλιν μεσάταν ἁλικχίαν τίς ἐρεῖ 

τοίας ἐχ προθδολᾶς εὐάγχριτον ; ἅδε Νέμειος 

ο΄ "γίχα μοι λεχτῶν ἦλθεν ἀπ᾽ ἠϊθέων 
' πατρὸς δῶμα Τρίαχος" ἄεθλα γὰρ οἱ παρὰ Δίρχα 

᾿ς ἀμφαδὸν βλλάνων πλεῖστα φέροντι νέοι. 

00. ΑΛλοΟ. 

ἥ Τήνδε Φιλωυίδεω τιμὴν ἱδρύσατο πατρίς, 
᾿ εἶχόνα τὴν ἀρετῆς πὰρ Διὶ δειχνυμένη, 
᾿χοσιήσασα θεῷ θεῖον βροτῶν, οὗ βίος ἅγνός 
ε: χαὶ λόγος δούκτῶν Νεστορέαις χάρισι. 

91. ΑΛΛΟ. 

: ΙΣ ΔΛίνε, πάντα θεοῖσι τετιμένε, σοὶ γὰρ ἔδωχαν 
: ἀθάνατοι πρώτῳ μέλος ἀνθρώποισιν ἀείδειν 

Ε ἐν ποδὶ δεξιτερῷ, Μοῦσαι δέ σε θρήνεον αὐταὶ 
μυρόμεναι. μολπῆσιν, ἐπεὶ λίπες ἡλίου αὐγάς. 

09, ΒΟΙΣΚΟΥ͂. 

Βόϊσχος ἀπὸ Κυζιχοῦ. παντὸς γραφεὺς ποιήματος, 

τὸν ὀχτάπουν εὑρὼν στίχον, Φοίδῳ τίθησι δῶρον. 

[ 98. ΑΔΕΣΠΌΤΟΝ. 
Εἰχόνα τήνδ᾽ ἀνέθηχε Φορύστας παῖς ὁ Τρίαχος 

᾿ χήρυξ νιχήσας χαλὸν ἀγῶνα Διός: 

ἄλλους τ᾽ ἀθλοφόρους πτανοῖς ποσὶν εἷλον ἀγῶνας, 

εὐόλόου δὲ πάτρας ἄστυ καλὸν στεφανοῖ, 

04. ΑΛΛΟ. 

Τίχτε Τέχνα τὸν ἄριστον ἀμύντορα ὙΠΎΡΩς αἴης, 
οἷον Ζεὺς ὦρσεν, οἷον ὕμηρος ἔ ἔφη.. 

08. ΑΛλΟ. 

“Σῆς ἕγεχεν, Λητοῦς τοξαλχέτα χοῦρ᾽, ἐπιπνοίας 

᾿ς τήνδ᾽ ἕλε Νιχοχρέων τετράχερων ἔλαφον. 

00. ΑΛΛΟ. 

Ματρόπολίς μοι χθὼν Πέλοπος, τὸ Πελασγιχὸν ἄρ- 
Πνυταγόρας δὲ πάτηρ, Αἰαχοῦ ἐχ γενεᾶς" [γος, 

ἣν ΘΑΡΌΤ 1. ΒΡΙΟΒΆΜΜΑΤΑ ΡΕΡΠΙΟΘΑΤΟΗΙΑ. Ὑπ τᾶ 
ΤΙΠΔΡΌΓΡΔΠΙ, ν]οίονϊ πᾶ 815. ἀθοθιη. 

89. ΑἸΤΌΡ. 

Ομηηΐρθηο, ο ΤΉΘΡα, νἱποθη θη Π16 ῬΊΘΓΡΟΒ οοτίᾶ- 
οὐ ΤᾺΓΒῈ5 τη θα ἴδηη ᾿ανοηἑαΐθαι (15 ἀἰοθ, [τΐπ6 

ΟΧ ἰδηΐο ἰη 110 }παἸοαίι [ΔΊ Π6 πὶ Ηοοθ Νοπηιθᾶ 
ΥἹοίου ἃ πὶ 46] 6ο 5. γϑηϊῦ 80 ΔΔΟ]Θβοθη 5 

ῬδίγΙ5. ἴῃ ἀοηηαπι Τυϊδοὶβ  ργωτηΐα 6 οογἑαηιϊγῖδιι8 

[4] ἀρὰ Πίροθη ἡμοοϊιηΐ 
τηδηϊϑϑίο Ογϑοογιῃ ῥ᾽ αν πιὰ τοίθγιηΐ, [αν θ 65. 

90. ΑΙ. 

Ηδποοθ, ῬΠΙ]ΟΠἰ 415 ἴῃ Ποπογθῖη, ροϑιῖί, ραίτϊα 
οἰ ΠρΊθπι υἱγία 15 ἀρ Φονθπὶ ἀθιηοηβίγ Π5, 

υ δαογηδνὶ 460 αἰνίπιπι ᾿πΐθ ιν ΤΠ ΟΓ 8165, Οα}15 
ἰντία βαποίδϑ, 

οὐ ΘΙοχυθηίἃ οογοηδία 5ιηΐ Νοβίογθὶβ ἰθρουῖρα5. 

91. ΑἸΤΌὉ. [ἀεἀθων ἡ 

Ο Τ]η6, ἃ ἀ115 οαποί!5. ΠΟΠΟΡΙ θ5-ογπδίθ, {101 ΠΘΙΩρ6 
ΤτηπηοΥ 8165 ῬΥΪΠΊΟ ΤΠ6]05 ΠΟΙΏΪΠΙ 115 ΘΔ ΠΘΙΘ 
Ρ646 ἀοχίτο, Μυβθαιθ 46 ἰδ Ἰαιηθηΐαίε βιιηί ᾿ρϑῷ 
ΠΘπίθ5 οϑυτα 015, σαδηᾶο Πα ]15] 50115 ΒΡΙ ΘΠ ΟΓΒ5. 

92. ΒΟΙΒΟΕΙ. 

Βοίδβοιιβ ΟΥ̓ ΖΙΟΘΠ15, ΟΠΠ ΠΡ ΠΪ 50ΡἸ]ΡίΟΙ ῬΟΘΙ (15 
οοἰδιηθίγαση οὐ ἰηγθηἶββοί νϑύβαμῃ, ΡΏΟΡο ἀϊοᾶ- 

[ν]( ἀοπιπη. 

93, ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

ΕἸΠρίοτα. ἤϑηθοθ ἀἰοανιί ῬΗογγϑβίδβ, ἢ]15 ΤΥϊδΟΙ5, 
ῬΓΘοΟ 48] νἱοῖΐ ἴῃ ραϊογο οθυ πη 6 ον ]5; 

8 οἱ ἀπαθ- ρυηΪἃ-ΤΘροῦίϑηΓ 8] 8015 ῬΘα 105 50- 
[ΡΘΓᾶν] θυ ἐδ] δ, 

[6] ]οἴβααθ ρϑίγι ἀρ θ5. Ρα]οΓἃ 16 ΘοΓΟηδί. 

θά, ΑἸΙΌ}. 

Ῥαρϑυγὶ Τϑομπᾶ ορίϊπαπι 46 θηβογθη ρδύυ Ὁ ἰθυγῶ, 
αυδίθπι Φπριΐογ δα ϊαϊΐ, φαά] θη ἩΟΙΏΘΓΙΙ5 σΘοἰ η]ΐ... 

05. ΑΙ1ΌὉ. 

Τυσπι ρτορίοι, ᾿δίοηθ ἃγοϊροΐθηβ ἢ], αὐ Παίατη 
Βαποορ οορὶΐ ΝΙοΟΟῦΘοη Φαδίμογ--ΟΟΥΠΙθ15. ἐηβὲ- 

ΘΉΘΉΝ. ΘΘΥΨΌΓΩ. 

060. ΑΙΌ Ὁ. 

ΜοίτγοροΙβ τὶ ῃὶ ἔθυγὰ Ῥϑίορίβ, Ῥϑίδβρίουτη ΑΤΓΡῸΒ, 
Ῥηγίαρογδβ ϑαΐθτῃ ραΐου ἄὐδοὶ ἀ6 ρϑηΐο : 

908. λιαῦν. 

αλίαον ᾿ηϑίσπθιῃ απο ΘΘΡ ΤΠ. ΘΟΡΏΪΟιι5 8} {15 

ΝΙΊΘΟΟΡΘΟΙ οΘρὶΐ, χη απτι5, ΑΡΟΙ]]ο, ὑππαχῃ οϑί. 
ΘΕΞΝΕΒ. 
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Εἰμὶ δὲ Νικοχρέων, θρέψεν δέ με γᾶ περίχλυστος 

Κύπρος, θειοτάτων ἐκ προγόνων βασιλῆ. 

ὃ Στᾶσαν δ᾽ ἀργεῖοί με χάριν χαλχοῖο τίοντες 

ἥρᾳ ὃν εἰς ἔροτιν πέμπον ἄεθλα νέοις. 

07. ΑΛΛΟ. 

Εἰκὼν ἥδ]ε σαφὴς δηλοϊ[ τύπον" ἔργ]α δὲ χαὶ νοῦς 
γῦν ζ]ώει παρὰ πᾶσι σαφῆ" [σεμ] νὴ δέ με μοῖρα 
ἤγαγεν εἰς ναὸν περικαλλέα Παλλάδος ἁγνῆς, 

καὶ] πόνον οὐχ ἀκχλεᾶ τόνδ᾽ ἔλάτρευσα θεᾷ. 

98. ΑΛΛΟ. 

Ἐπί τινος ἔργον ἐπιγεγραμμένον ἐν Πυθοῖ. 

“ ςε Ρ" ᾿ 

Τεῦξ᾽ ἡλικὼν ἀχεσᾷ Σαλαμίνιος, ᾧ ἐνὶ χερσὶ 

πότνια θεσπεσίην Παλλὰς ἔτευξε χάριν, 

90, ΑΛΛΟ. 

Σοὶ τόδ᾽ ἀλέξανδρος Μαχεδὼν χέρας ἄνθετο, Παιάν, 

χάνθωνος Σχυθιχοῦ χρῇ μά τι δαιμόνιον, 

ὃ Στυγὸς ἀχράντῳ Λουσηΐδος οὐχ ἐδαμάσθη 
ῥεύματι, βάσταξεν ὃ᾽ ὕδατος ἠνορέην. 

100. ΑΛΛΟ. 

Οὐδὲ Τύχης σε δάμασσε παλιγχλίναντα τάλαντα, 
δυσμενέων ὀλοὴν ὕόριν ἀλευάμενον" 

ὁ κονν ἦ σε τέλος θανάτοιο χίχανεν, 
ὡς πήρους ποοτέρων ἀνέρας ἀγχιθέων’ 

5 τῷ ῥα καὶ ἁζόμενος σοφίης ἑὸν “ἡγητῆρα 
στῆσεν ἀλέξανδρος χλεινὸν ἅπασι θεόν. 

101. ΑΛλο. 

Υἱ]ὸν Νιχομίάχ]ου σοφίηϊς ἐϊπιίστορα πάσης 
στῆσεν ἀλέξανδρος θεῖον ἀριστοτέλην. 

102. ΑΛΛΟ. 

Μουνοπάλης νιχῶ δὶς ὀλύμπια Πυύθιά τ᾽ ἄνδρας, 

τρὶς Νεμέᾳ, τετράχις δ᾽ Ἰσθμῷ ἐν ἀγχιάλῳ, 

Χείλων Χείλωνος Πατρεύς, ὃν λαὸς ἀχαίων 

ἐν πολέμῳ φθίμενον θάψ᾽ ἀρετῆς ἕνεχεν. 

δὴ δυΐθμη ΝΙΘΟΟΓΘΟη, ΔΙ π6 τὴθ (θυ Ρἃ αοἴρουχη-. 

Ογργαβ, ΑἸ νῚ 15 ΘΧχ αἰδνβ ΓΘΡΌΠΙ. [Πυὰ΄ Ν 
Θία πθυιηΐ τὴ ΑΥὙΡΊΝΙ σγαίϊδιη ἀθ ΓΘ ῬοΙβοΙ γοηίοϑ,. 

Φαποηϊ αυοα δα ἰδβίμμη-Ἰθ τηϊβὶ ρυεθιηϊᾶ, Ἰανος 

97. ΑΙΔΌΡ. ᾿ 

ΕἸΠρΊΘ5 ἤξϑοοθ τηδηϊϑβία τηοηβίλαί [ουτηδτη ΟΡΘἃ. 
[ἀυΐοπι οἱ Ἰηθη8. 

ΠῸΠῸ νἱναηΐ, ἃριιὰ ΟΠΊΠ65 τη Δ [οϑίἃ : νοπονὈ 18. 

[486 Τη6 βονβ. 
ἀπχὶΐ ἴῃ ἐῤτηριαμι ῬΘΡΡυΪουατη ῬΑ] 5 οαδβίδ, Ἷ 

δὲ ἸᾶθουΘ ὭΘἢ Ἰῃρίουῦ!ο ποὺ οὐ] ἄθϑτη. 

908. ΑΙῦῇὉ. 

στ δ ἃ ἐρττς ον τον Οὐϊάδχῃ Ορϑυὺὶ ᾿ηβουρίαθχη ΠοΙΡ 5. 

ἔρος Πο᾽ίοοη Αοοβῷ βζι8. δ] δηηϊηἶτ5, οἱ ἴῃ, πιᾶ-᾿ 
γΘηθγδηαδ αἰνίηδηη ΒΔ}]ὰ5 ροβυϊί ρου τη, [αἴραδ. ἐ 

Ἧ 
99. ΑἸ . δες 

ΤΙΡΙ Ποοοθ ΑἸοχᾶπαον Νίδοθαο ϑουῦπιὶ ἀρὰϊῥα γι. ἥ 
διβίηὶ ϑουψῃϊοὶ, ΓΘ ααδηηάδπη τη Ρ Ὀ]Π]Θτη, [Ρώδη,. 

αυοα Βίγ 615 ΡυΓΟ [π|561415 ποθὴ ἀοτηϊαπη οϑί; 
ἸἸΙΖΌΟΥΘ, 5. 5{Ππυ]0 16. ἃ ιι88 ΤΟΙ, 

100. ΑἸαῦῃ. ᾿ 

Νοπ Εονίαηθ 6 ἀομλιθ "6. Θ- ΟΠ ΓΟ Ἱποϊϊπδηΐοας 
ἸΠΙ ΤΉ] ΘΟΓΙΙΠῚ ΘΧΙ Οβᾶπι νἱπὶ Θ αρ θη θη : [ΠὩπθθ8,} ; 

κε ννν 608 ἰδ τη Υ 15. ΠΠῚ5 ΔΕΠΙρΊ, ΓΡΡοχίτηὶ τῇ 
Σ᾿: Ῥᾶιιοο5. νϑίθυι πη ἐἰο) Ὧν ὙἸΓΟΒ 4υ]- αἰ Ἰ5-ϑραηί- ̓ 

4υᾶΓ6 ἸρΊθα δὲ γΘΠ ΡΠ Βιπιπ 1η Βα ρ᾽ ἢ δ, ἀμοριη,. 
οίαίαϊ ΑἸοχϑηάοῦ πο ΟἸαΡ πὶ οἸπηἶ 15 ἄθυμη. ̓ 

101. ΑΙΔΌΡ. δ ἡ τοῇ 

ΕἸΠΠατη ΝΝΊΘΟΙΊΔΟΙΪ 50 θη 185 ΟἸηἢἾ5 ΡΘΡ ΠῚ 
βίαια! ΑἸοχϑηά ον αἸνίπατη ΑὐἸβιοίθ θη, ᾧ 

᾿ τὴ 

[46 νἶροϑ,. 
ΘοΙυτηπιο4ο Ἰαοίαίον 15 υἱοὶ ἴῃ ΟἹ γτηρ 8 Ῥγιμ]ῖ8- ̓  

ἴθ Νϑιηθθθ, συδίθγαιιθ ρα ᾿βέπιματῃ πιδτῖ-νῖςο : 

[οἴπυμπ,, 
ΟΒΙοη. ΟἸΒΙ]ΟηΪ5. ἢἰζιι5 Ῥαιγθηβὶβ, {ΘΠ Ῥορώμμει 

ΓΑΟΒΘΟΡΙης 
ἴῃ 6110 Ἰηΐον δοίη 58 ρ 11 νἱρία 15 σαιδᾶ, Ὁ Ἢ 

- ᾿ 

102. ΑΙῦῦ. 

98, Αταῦν. 

Ορεονγἱ ἱπϑογίρέμηι ἴηι Ῥῳέλο. 

Ηοο Ἠδ]ϊοοη Αοθβϑο ἔδοὶϊὶ Θ᾽ δυηϊηἶτι5, ᾿ρ88 

1ηβίϊεαϊῦ ου͵]ι5 ἀοοῖα, ΜΊΠΘΡνἃ ΤηΔΠ15. ΗΕ. α. 

99, ΑἸ1ῦ!, 

βία ἃ ΑἸοχαηάθυ, ϑουίμῖοὶ, ἐἰὶ ἀαὶ Μαδοοίσχῃη Βὸχ 

ΘΟ 8.51η1, ἀἸρη χη Ὠστηϊη6, ῬΏΩΘΘΡΘ, ἰπο. 

Νδγι ίν οὴ5β Ἰηνϊοίαχη αἶγεθ αν 18 }} 0115 ἀπ 15 

Βαβίϊηαϊύ γϑΌϊθτη οποία ἀοιηδη 5. δατιδο. 

102. Αταῦν. 

δε βἰαίμα ΟἸϊοτῖς ΑοἸεὶ ἐμ Οἰχηιρῖα., ; 

Ῥγίμΐα ὈΪ5 Ἰποίδι Ομ Ιοη, θἷ5. ΟἸγιηρία υἱοὶ, 

ἴ6" Νϑιηθϑθ, ὈΪΤΩΔΡῚΒ Εἰ ΟΣ 5 ἀρθθ απδίου:ς 

οΟΥ̓ὰ5. ράχη Ῥδίρ!β, δ β'θη8 τὶ Μδγίθ ρϑρθιηρίο. Ἴ 
ΡῬΥϑοτηἶα, υἱνίαΐθι ΡΤΟρίου, Αομεθα ἀθα. π. α.. Ὃ 



ΡΟ πο ὃ ᾿ ΑΥΤΆ ΓΝ ἊΣ τ ΑΝ ἐῚ τὰν - ϑὼ 

108. ΑΛΛΟ. 

᾿πνώδης Φίλιος ἸδενμΣ γένος ἐκ Σαλαμῖνος, 

ἰὸς Ἀριστῶνος, Ναόλοχον εἶδεν ὄναρ, 

ὄψεσι δ᾽ ἐν τρισσαῖς, ἥρωα τόνδε σέδειν 
ἢ δ πόλεως φύλακον χῶρον τ᾽ ἀπέδειξαν 

ὧν ἕνεχα ἵδρυσεν τόνδε θειὸν Φίλιος. 

104. ΑΛΛΟ. 

ἵ τις ἄρ᾽ ἀνθρώπων μὴ πείθεται οἷα παρ᾽ ἡμῖν 
γίνεται, εἰς τήνδε γνώτω ἰδὼν ὑδρίαν" 

ἣν οὐχ ὡς ἀνάθημα θεοῦ χαλόν, ἀλλ᾽ ἐπίδειγμα 

Ε΄. χειμῶνος μεγάλου θῆχ᾽ ἱερεὺς Στράτιος. 

᾿ 108. ΑΛλΟ. 
Νικίας με ἀνέθηχεν ἀπόλλωνι, υἱὸς Θρασυμήδεος, 
ἔργων ὧν ὁ πατὴρ ἠργάσσατο τὴν δεχάτην σοι. 

3 106. ΑΛΔΟ. 
ἐμπεδίωνος παῖδες ἀθηναῖοι δύ᾽ ἐνίκων, 

Διοφάνης ἀγένειος [ἐν] ἰσθμῷ παγκρατιαστής, 

καὶ ᾿ γονος Στέφανος" ῥώμην δὲ χερῶν ἐπέδειξαν. 

-- 107. ΑΛλο. 

Εἰχόνα τήνδ᾽ ἀνέθηχεν [ἀπήμων πατρὸς ἑαυτοῦ 
ἀθανάτοισι θεοῖς, χοσμῶν ἱερὰν Σαλαμῖνα." 

108. ΑΛΛΟ. 

᾿ οὐριω ἐχ πρύμνης τις ὁδηγητῆρα χαλείτω 
ὴ Ζῆνα, χατὰ προτόνων ἱστίον ἐχπετάσας" 

; εἴτ᾽ ἐπὶ Κυανέας δίνας δρόμος, ἔνθα Ποσειδῶν 

; λαγνπόλον εἱλίσσει χῦμα παρὰ ψαμάθοις, 

ὃ Ὁ εἴτε χατ᾽ Αἰγαίην πόντου πλάκα νόστον ἐρευνᾷ, 

νείσθω, τῷδε βαλὼν ψαιστὰ παρὰ ξοάνῳ. 
()δε τὸν εὐάντητον ἀεὶ θεὸν ἀντιπάτρου παῖς 

στῆσε Φίλων, ἀγαθῆς σύμόολον εὐπλοΐης. 

Ε΄... 109. ΑΛΛΟ, 

Αἴδε ποτ᾽ ἀσίδα γαῖαν ἐπόρθησαν πολύχρυσον, 

εσμοφόρους τ᾽ ἁγνὰς, ποτνίας, ἐν φάρεσι λεοχοῖς" 

ΘΑΡΌΤ 1. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ὈΕΡΙΟΘΑΤΟΗΙΑ. ἢ 
103. ΑΙαῦϑ. 

ΘΟ Πα] οδι15 ΡΉΠΠ 5 ΟΥ̓ΡΤΙΕΒ5 ΘΘΏΘΙΘ, ΘΧ ΘΔ] ΔΙ ΪΠο, 
Πα. Αὐβίοηϊβ, Νυ]οομαχη νἱ αἰ ἴῃ βου} 5, 

ΤΠ ρῚ ΘΡΆβααθ. ρα Γᾶ8, νη ΓΔ Π485, ἴῃ ΡΔ}}Π15 810 15: 
ἴθυαθ οοηβρθοίῳ μοῦοᾶ ἤπηοο6 60]Ϊ [γα ηϊ, 

Ἰαββουιηΐ, οἰν![δι15. ουδίοάθηι, ἰσοσμηα6 ᾿παϊοᾶνο- 
Οὐ 5 τοὶ οδιιβα βίαϊαϊ μαηοοο ἀθιπὶ ῬΏ]ΠΠ5. 

104... ΑἸ. 

ΚῚ 415. ΠΟΙ στὴ πΟη οΥ αἰ 4818, ἀρὰ ΠῸ5 
Θυθηϊαηΐ, ποβοαΐ ἤϑησοα ἱπίαϊίιι5. Πγάγίαμη : 

αυδηι ἤθη αὖ ἀοηδγ πὶ ἀ60 ΡῈ] ΟΡ ΠῚ, 564 ΘΧΘΠΊΡΠΙΠῚ 
ΒΙΘΙῚἾ5 τηδρη 88 ΡΟΒαϊύ ΒΘ Γ]05 ΘΓ (15. 

105. ΑΙἴτῦν. 

᾿ΝΙοῖδβ τα ἀϊοανὶ ἈΡΟΙ πὶ, ΠΠ15 ΤῊνἀβγιηθαίϑ, 
ΟΡΘΓ πὶ 48 Ρϑΐθι' οοηΐθοὶῖ ἀθουμηδμι {10]. 

100. ΑἸαῦ. 

Επιρθαϊοπὶβ ΠῚ ΑΥΠΘπΐθηβ65 ἀπὸ νἱοθνπηΐ, 
ὈΙΟΡΒΔη65 σειν ᾿τπαου θ5. (ἐ.. 6. Ἰηΐθ᾽ ῬΆΘΓΟΒῚ) ἴῃ 

[Πβύῃπιο ρδποια Ἰαβίθϑ, 
γἱπη Δ 061 ΤΠ] Ο5- 

[ἰομἀθγυηΐ. 
οἱ πδίυ-ἸΠ8]0 0 ΘΙΘΡΗΔΠαΒ : 

107. ΑΙχῦνῦ. 

Ἰπηδιρίποτη μᾶποοθ ἀἰοανὶύ ΓΑ ΡΘΊΠΊΟη ρ γ 5. δ] 
Ἰητη ον 8] 115 ἀ115, ἀθοογϑηβ βδογϑιη ΘΙ ΙΗ] Πᾶ. 

108. ΑἸ. 

Θϑουσπάστη 6 ΡΌΡΡΙ 4υ]5 νἱϑ- ἀσοθιη Ἰηνοοδΐο 
Ζόονθῖι, Ρ6 1 γιιἀθηΐθϑ σϑὶππι οὐτη Θχίθπα!: 

Β'γ6 84 γϑπθοβ νου ϊοθ5. ΟΟΓΒῈ5. 86, ὉὈῚ ΝΘΡίαΠῸΒ 

οαγναπι οἰγουπηγο νη, Παοίτπ οὐιπὶ ἃ ΘΒ, 

Βῖν6 ΡῈ β:υΙη ΤηΔΡ15. Θ ΌΟΥ τϑαϊΐαμη απΡδΐ, 
οδΐί, Ῥγο]θοί5 δά ϑηο βίαίιδμι Ρ]ΔοΘΠ18. 

Ηΐο Ῥτγορίτἰατη θη ρον ἄθιπη ΑὨψ ρα ] ΠΠΠ5 
δἰαία! ῬΏΠΟΠ, θοηΦ Πᾶν] ]0Π15 510 ΠῚ. 

109. ΑΙχῦϑ. 
[{6Π], 

1511 οἰζροὶ Αβίδπι ἔθγγαμῃ ναβίδιαηΐ Δ ΓΟ- Δ Πα δη- 

1ρ4. Αἴτῦν. 

ΒῚ ατ8 ἴῃ ΠΟΟ ΠΟΒΙΡῸ απδθ Ππηΐ ἃχθ, γθοιιβαῖ 

τς ργθάργο, 80 μος δύ ἀοοίϊου ἀγροθο]ο. 

Ξ τω ποὴ απἰρρθ Π60 ἀοῃαμ ΡΥ] 5186 ΒΔΟΘΡΟ5 

ἀαΐ διγαίϊαβ, 5οὰ απο βεονα ποίαϊαι" ΒΙΘΙηΒ. Η. 6. 

108. ΑἴαὺνΡ. 

το ᾿ποϊδγηδίο Φόυθυα σου θη 116 ἀ ποθ 116 

 πδυϊἰδ, οτὴ Ὑθηἰ5 ΡΠ ΘΓ νϑὶὰ ρᾶγδί, 

ϑῖνθ δὰ Ογδηθδϑ ᾿πητηδηὶ ἴῃ γου 06 ροίρἃβ 

ἰοημάδί, ΌΪ ΒΟΥ ἢ οἱ5. φοβοῦ θα5 ἀπ δ, ῬΡΘμϊί, 

βἶνϑ 106} “ρει βοοραϊοβᾶ Ρ6 Γ᾽ δαπονρᾶ τθηϊθί, 

ἐαΐα5, ἈΌῚ Βυὶς βἰδίαποο ἃ, 5δογδυϊ, δδΐ. 

Ησηοοα ἄθαμι μἷο ροϑαὶϊ πϑι 5. 1οο 8 0116. 5᾽ΘΉ ΠΤΩ 

Ρτρβιαϊασηααθ ΡΏΪ]ο, Β]1ὰ5 Αι ρδίυνϊ. ΒΕΝΤΙ.- 

109. ΑἸαῦϑ. 

Ιπϑορΐρίμι Μαοοαοηληι οεἴμροῖς ψιο5 Ψουὶ Ποαοηδο 

Ρυγγῆλιθ οσοπϑοογαυϊί. 

Ηδφ απδὸ βαηΐ Αβ1ὸθ σθρῃῦτῃ ροραϊαίδ ΒΌΡΘΥθΌΤα 



1 οὐ ΑΝΤΗΘΠΘΟΙἍῈ ἀΗΟΔ ΑΡΡΕΝΏΙΟΙΒ 
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αἵδε χαὶ λλασιν δουλοσύναν ἔπορον. 

Νὺν δὲ Διὸς ναῶ ποτὶ χίονας ὀρφανὰ χεῖται 

τὰς μεγαλαυχήτω σχῆλα Μαχεδονίας. 

110. ΑΛΛΟ. 

Ἡ μάλα δὴ ποθέουσα νέαν ἔτι Κυδίου ἥδην 
ἀσπὶς ἀριζήλ ου φωτός, ἄγαλμα Διί, 

ἃς διὰ δὴ πρώτας λαιόν ποτε πῆχυν ἔτεινεν, 

εὖτ᾽ ἐπὶ τὸν Γαλάταν ἤχμασε θοῦρος ἄρης: 

411 ΑΔΛΛΟ. 

Πεζοὶ δ᾽ ἱππῆές τε. γέρας θέσαν, οὗς προέηχεν 
δᾶμος ὁ Βοιωτῶν τοῦδε μεθ᾽ ἁγεμόνος 

ὅ ῥυδομένους ὑπόεντα, βαρὺν δ᾽ ἀπὸ δεσμὸν ἕλόντες 

φρουρᾶς Λοχροῖσι τεῦξαν ἐλευθερίαν. 

119. ΑΛλο. 

ἐσθ] οἷς οὐ χενεὰ μόχθων[χ]άρις" ἔργα [δ]ὲ χειρ[ῶν] 

τᾶς γν)ώμας μύθων πολλὸν ἀφαυρότερα" 
οἷς χαὶ] ἀγεστράτου υἱὸς ἐν ἀστοῖσιν Ξιεγόφαντος 

χαὶ] ξείνοις ἀρετᾶς ἄξια πόλλ᾽ ἔχαμε. 

5. Φ] αντὶ χαὶ οἱ ταύταν νόστου χάριν εἰχόνα θέντες, 

τ]αῦτα χαὶ εὐχλειῶν γράμματα Πιερίδων. 

118. ΑΛΔΟ,. 

Βαιὸν ὁδοιπορίης ἔτι λείπεται: ἀλλὰ πρὸς αἶπος 
τὴν ὀλίγην ἀνύσεις ἀτραπιτὸν διέπων 

χειρὸς ἀφ᾽ ἡμετέρης λαιῆς, ξένε" κἀμὲ προσείπας 
χαίρειν, εἰσστείχεις πρὸς φιλίου τέμενος 

5 ἥρωος ἀντιγόνου. Μοῦδαι δέ σοι εἴ τι νέμουσιν 

ἐσθλὸν, ἀπάρχεσθαι δαίμοσιν ἐχ μελέτης" 

καὶ γὰρ ἀοιδοῖσιν θυμέλη καὶ σηχὸς ὑπ᾽ ἄγχει 
τῷ ἐπιγόνου χούρῳ ξυνὸς ὁμευνετίδος, 

χαὶ δρόμος ἠιθέοισιν ἱδρύεται ἠδὲ παλαίστρη 
10. λουτρά τε χαὶ ταρσῷ Πὰν ὁ μελιζόμενος. 

ἀλλ᾽ ἀσινὴς ἔρχευ καὶ ἀπ᾽ ἀρκαδίης τεμενουρὸν 

Ἑρμῆν οὗ μέμψει τρηχέος ἐχ Φενέου. 

114. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂. 

Κόγχος ἐγὼ, Ζεφυρῖτι, παλαίτερον: ἀλλὰ σὺ νῦν με, 

1511 φυοαιιθ τ οΙ5 βου! ἑαΐθπη αἰψα]θγο. Ἀδο, 
Ναηο διυιίθιῃ {ον 5 (6 Π}0}1} σΟ] τη 5 ἀθβθνίδ δαἸδοοης, ̓ 
ΒΌΡΘΓθ 5ρ0|18 Μδοβαοηϊῶ. 

Γ. 3 
γ]ὰ6 φυϊάοπι ἀοβίθγδηβ ηονᾶπι δάμυο Ογαῖδ ἴὰ- 5 

βουσίατη τηυ]  υ τη - Ομ  Ϊ8 Πα] ΒοπΙΠΪ5, ΟΒΙΘοἰδπηθη-. 

[{ὺπ {ον αἄάγαοοο,. 
ΡΘΡ αυορά ῬΡΙηυτη ᾿φναπὶ οἰϊτη οὐ] ίατη ᾿η θη, ν ̓ 

οὑπὶ ἴῃ ΔΠ]} τὴ νδ]υϊΐ δον ΜάγΟΥ 5. : ΕΞ ἢ 

110. Αἴαῦσν.. 

111. ΑΙΤΌὉ.Ψ 

Ῥραϊίθβ διυΐθπι θαυ (6 56116 ὈΡΓΉ Τὴ ῬΟΒΌΘΓΡΘ, Π05 
Ρορυϊυβ Βωοίονγιμι, Βοθ06 οὐτὴ ἄπο6. [ὈγδΙηΐδιι 

ΠΡδγαίαγοβ Οραηΐοτῃ, ρρᾶνὶ δαΐθιη νίποῦϊο ἀθ]αίο,ο ἢ 
6 οιβίοαϊα 1, οοΥ15 ἔθοθγο Πἰρογίδίθμ. ἀὰ 

112. ΑαὐϑὸἪἕἅ 

βΒ0η15 ΠΟῚ νϑηᾶ ἰδ ογιπι οτνδίϊδ : Ορϑγᾶ δαΐθτη τηᾶ- 
ΤηΘ 15 νΟ 5 τηὰ]ῖο ἀθΠ]Ποτὰ : [πᾶσπι; ᾧ 

υΐθιβ οὐ Αροβίγαι ΒΠΠ5 Ἰηΐου οἶγοβ Χϑπορμαπίαβο. 
οί βχίθνποβ υἱγίαΐθ ἀἰρπδ τηυ]α ἴθοϊς. [506 Γ6, 

Ὀιουπί οἱ φυϊ μδηο, 1{1Π0}}5 σ᾽ πὶ, ἱπηδ  ἼΠΘΙΩ ἀφ᾽ ̓ 
οἱ ἢδ5 β]ογ οβδγαχῃ {6 γἃ5 ΡΙΘΡΙ ἀστη. ᾿ 

113. Αῦ Ὁ. 

Ῥδυ]απη 1{1Π 615 81 βαρθγοϑί; 5664 δα 5.ΠΏ1Ὴ ἢ 
ῬδΓ ἍΤ ΘΟ ΠΟΙ 5 γἱᾶπὶ αἸΡΙ ΡΘ ἢ 

τηδηιι 8 ΠοΒίγἃ, βἰ πἰβίγα, ὨΟΒρΘ5 : δὲ τηῖῃὶ ἀἸοίο. 
γ8]6, ἸΠΡΤΘαΘΥ5 δ ΔΙη]οὶ ΠΘΙΏΠ15- 58 ΤΠ Ἢ 

Βογοὶβ Ἀπ ρΌηΪ. Με νΘΓῸ 5ὶ αυϊὰ {0 Ϊ αἰμαν ἡ 
θοηΐ, ὈυΙ πη {185-801 6 (115 πιαηέδι8 ΠΟ ΘΠΒ Σ᾿ ᾿ 

οἰθηΐπη Ροθί 5. ὑπ γτη6}6 686 οἱ βδρίυπι 510 γ8}}6 
ΘΡΙΘΌΠΙ Π]Π1Ὸ ΘΟΙΙΤΉηΘ ΟἸΤῚ ὈΧΟΙΘ, [Πϑίγᾶ Ὁ 

οἱ συγ ΓΙ] πὶ 8 ΟἸΘΒΟΘη 1115 βίδιαϊαΡ, δίααθ, Ρᾶ-. ὃ 
θΑΙΠθᾶαιθ οἱ ἀϊριἐογυτ-ογαϊηθ Ρδη φυϊπποάυ]ᾶ-. Ἶ 

[ἴὰν. 
ψοΡαπι ΠΠ]ε5ι15 νᾶάθ, οἱ ἃ Ατοδαΐδ βδου-βθρίτουβ- 

[ἰοάθπι.ς 
Μογουσί τη ΠΟ ᾿ποι58 015 ΔΒΡΘΙῸ 6χ ῬΏΘηΘΟ... ὶ 

114. ΟΑΙΜΙΜΆΘΗΙ. .Ὧ πιο, Ὁ 
Οοπομᾶ 6ΡῸ, ΖΘΡὨΥ ΓΙ, ργῖα5. θγαηι; 568. ὅπ παπα 

5σαΐδ, αἱ θὰ5 5.11 αγεροῖδ υἱοίδ ᾿αρῦτχ ; 

ΟΥ̓ δ, Υἱρῖβ ρθη ἀθηΐ ἰθηιρ]Ὸ δου β, αρίϑ δο χη ηδθ, 
ἀδίγδοία ἃ ἰπτηϊ15 αρτιὰ Μδοθάοῃϊριι. Η. σα. 

110, Αἴαὺν. 

1η οἴψροο Ογαϊα;, ἀοαϊοαίο “ουὶ 1,ἰδο»αίονγὶ. 

ται Πᾳνθ 1} }}158. δτηον ἰαίθ]ααιιθ, βοαϊαχα 

Ογάϊα αποα οοββὶἑ, πὰηο ἀθοιβ δϑϑίο Θουϊ. Γ 
Ουοά Ἰϑονὸ οαθίίο ἐλα)θούαβ ἴῃ δδταΐηθ ρα 

Ραρπανῖί, οατὰ ΜΔΓΒ ἰγραὶϊ 'π αα]αίδβ. Ἧς 

11Δ. ΘΑΙΜΎΜΑΟΘΗΙ. : ΡΞ 

126 παυϊέα ρῖδεο. 

Οοπολᾶ [αὶ, ΖΘρΏνΥΪ, γϑίαβ : δα παπο 10] ΡΥπασπαι, ᾿ 



"εξ δ ὐυδίς ἄνθεμα πρῶτον, ἔχεις 

τίλον: ὃς πελάγεσσιν ἐπέπλεον, εἰ μὲν ἀῆται, 
-ίνας οἰχείων “λαῖφος ἀπὸ προτόνων, 

ἐ Γαληναίη, λιπαρὴ θεός, οὖλος ἐρέσσων 
ποσσί νιν, ὡς ἔργῳ τοὔνομα συμφέρεται, 
᾿ ἂἢ ᾿ δι λον παρὰ θῖνας ἰουλίδος, ὄφρα γένωμαι 

τοί τε περίσχεπτον παίγνιον. ἀρσινόη, [πνους), 
ηδ᾽ ἐμοὶ ἐν θαλάμῃσιν ἔθ᾽, ὡς πάρος (εἰμὶ γὰρ ἄ- 

ΟΆΑΒᾺ νοτερῆς ὥεον ἀὐπάννς 

ινίου ἀλλὰ θυγατρὶ δίδου χάριν" οἶδε γὰρ ἐσθλὰ 
ἐζειν, χαὶ Σμύρνης ἐστὶν ἀπ᾽ Αἰολίδος. 

1158. ΗΔΥΛΟΥ. 

1 διαπινομένη Καλλίστιον ἀνδράσι (θαῦμα, 

᾿ χοὺ ψευδὲς) νῆστις τρεῖς χόας ἐξέπιεν᾽ 

ς τόδε σοί, Παφίη, ζωροῖς μέτροισι θυωθὲν 
χεῖται πορφυρέης Λέσόιον ἐξ ὑέλου- 
πγ: σάου πάντως, ὡς χαὶ πάλι τῶν ἀπ᾽ ἐχείνης 

᾿ σοὶ τοῖχοι γλυχερῶν σῦλα φέρωσι πόθων. 

110. ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂. 

Γοὔτο οὶ ἐν ποταμῷ καὶ ἐπὶ χθονὶ τῆς Φιλαδέλφου 
᾿ Κύπριδος ἱλάσχεσθ᾽ ἱερὸν ἀρσινόης, 
ἣν ἀναχοιρανέουσαν ἐπὶ Ζεφυρηΐδος ἀχτῆὴς κ᾿ 

ρῶτος ὁ ναύαρχος θήχατο Καλλιχράτης. 

δέ τοι εὐπλοΐην δώσει, χαὶ χείματι μέσσῳ 
τὸ πλατὺ λισσομένοις ἐκλιπανεῖ πέλαγος. 

111. ΦΑΛΑΙΚΟΥ͂. 

Χρυσωτὸν χροχόεντα περιζώσασα χιτῶνα 

ΕΞ ΘΑΡΌΤ ΒΡΙΟΠΑΝΝΑΤΑ ΡΕΡΙΟΑΤΌΠΙΑ.. 41 

Ογνρτὶ, ϑϑ᾽οπθ ἀοηδΡ τη ῬΓΙπηπι, ΠΡ 65 
ὩΔΊ] πὰ ; 4] ΡΘΙαρῸ ΒΡ Παν "ρΡΆθΔ ΠῚ, 51 αα! ἀοπη 

[5ρ᾿᾽γαθαΐ νηΐ, 
ἰηΐθ 6 Π5 ΡΓΟΡΥΙ5. γ ΘΙ τη ΘΧ ΓΤ ΘΠ 115. 

81η διυΐθιη ΤΊΔη( 185. αὐθγαΐ,, τη0}}}5 ἀθὰ, οαν-ὸ 

[ν5 ᾿ΤΠΡ6]]6 5 
ΡΘα θιι5 θᾶπι, αἱ Τοὶ ᾿ρ81 Ποιηθη οοηνθηϊ. 

ΠΘΙΆΡ5115 βιπὶ δαΐθμι δα ΕΠ {π|8 Γ]}1615, αἱ ἤθυθτη 
ἘΠῚ φυοαάδιῃ οοηδβρίοιατη ᾿ἀἸορατη, ΑΥΒΙΠΟΘ, 

ΠΘ6 116 τῊΪΠ] 1 ΟῚ] 115. δ, αὐ δΔηΐθᾶ (Βιπὶ ΘΗΪΠῚ 
Ρᾶγδίαν Παπη 8 ονατη ΑἸογοπθθ. [ΘΧϑηΪΠηΪ5), 

ΟἸΪηΐ γθιῸ ἢ] ἀἃ σΡα πη : οὶ: θηΐπη Βοπἃ 
ἴδοθγο, δὲ ϑιηγγηᾶ ογτιίηα οϑὶ ΖΠοΙἸά6. 

ΡΠ ΕΌΥΤΙ. 

Ου 8([ ΒΙθοπά πὶ ργονοοδί νἱγροβ (Δ }}15{1Πππὰ (πιϊγἃ- 
[συ]απι ἀαϊάοτη, 

564 Ποη []Βα τη) 16] 1η8, {Γ65 ΘΟηΡΊΟΒ5. ΘΌΙΟΙΈ : 
Οα}15 ΠοσΘο6 1101, ῬΑΡΉΪΔ, ΤΊΘΡῚ ὙἼΠῚ ΤΘΉΒ.15. 0600: 

[τα τη 
Ροβίίατη οϑί Βρίβπαϊάο οχ νἱΐγο 1, ϑβθϊαπι ὑαϑ : 

αυδηι αυϊάθπὶ 56 νὰ ΟἸΠΠΪηΟ , τὖ δἰ ΤΌΓΒΙ5. ΠΠΟΤΌΓΩ 
[4] ἃ ἃ 8): 

ὰ] τη] ἀα] οἰ απ 5Ρ0]1ἃ ἰθγδηΐ ΔΠΊΟΓΌ ΤΩ. 

110. ΡΟΞΒΙΘΙΡΡΙ. 

Ηοο οἱ ἴῃ δαιᾶ οἱ ἴῃ ἴθγγᾶ μω0)"18. ῬΉ]ΔΑΘΙΡΗΪ 
Ογρυῖάοβ ΑΓΒΙΠΟ65 ρτγορ (ἰαΐθ ἐθιηρ] απι, 

αυδτῃ τορηδηΐθπι ἴῃ ΖΘρΡΏγτΙο ἢ ίοΓΘ 
ῬΓΙΠΊΙ5 ΠΥ ΆΓΟΠ 5 ΡΟΒιΪΐ, (Δ Πογίθβ. 

᾿δ φυϊάθιη ῬΟΠδπὶ πᾶν ρδίϊΟΠ61η, οἱ ὨΙΘΙῚ6 πηραϊὰ, 
Ἰαΐατη ργθοδη 5 τηϊΐθ ἴδοϊθί, τη γθ. 

111. ΡΗΑΙΖ 5 ΟΙ. 

Τηϑυτδίδτη ογοοθᾶτη 48 ργοϊηοίδ οϑί, ὑπ] Οδ ΠῚ 

ᾷ 
ἢ 

᾿ς χὴρ ταϊτἰ ἀοπῦμη [πιπὰ πόνο 1],  6ΠῸΒ : 

γἱΐα ἀἰσο θδν ῬΊΒΟῚΒ : 51 ἤδογα Τἀνθγθηΐ, 

ἰοηἀθΌδηι ῬΓΟΡΓΙΟ νὰ στάθη πιθᾶ. 

ΑθΡ ἐγᾶθα}} ο νοΐ Ὀ. ἴῃ ΘΟ ΌΟΓΘ ΤΘΙΩΪΒ: 

ΟΠ ΘΟΠΥΘΏΪΘΗΒ ΓΘΌΙΒ 510 ΓΪΠΪ ΠΟΙΏΘη ογδί. 

Ναης ἀ6Ιαρβιι5 ἃατΐ5 ἴῃ ΠΕ ὰ5 Τ]14 05 δάϑβιμη, 
Ε πἰ ἰδ] βίτη ᾿αθ8, ΠΟ 1}15 ΑὙ ΒΊη06. 

οη. αἰίσα ΑἸογοπθ, ααδηάο τηϊῃὶ υἱΐα βθοθϑβίί, 

᾿ τ. αὖ ρυῖαβ, ἴῃ ποβίνβ Βθα 15 ονὰ ραυϊί. 
ΟἸΤαἶα5 δοοὶρίαῦ τὴθ, ἰ6 ἀοπδηΐθ, θθηΐρηδ, 
᾿ ΝΙπαὰ6 ΔΗΪΠΟ οὐ ΒΊΩΥΡΠ65 Θϑὺ βΘΠῈ8 “20}1008. Η. α. 

11ὅ. ΒΕΡΥΤΠ. 

φαοίστη ροίδηαο υἱνὶβ ΟΔ]]ΠἸβίϊοη : μαυβίιβ 

τουτῖαβ δὲ ΠΠ1 οομρίαβ δηΐθ οἰ θαμη. 

5. δατηφηβᾶ {{01, ϑπα5, ἱποθηάοθδὺ οἄοῦθ 

ΟΡΌΓΡΟΓΘΟ ἀπδγην 8 Π,65} 18 υἱηδ Υἱΐρο. 

ἈΝΤΗΟΠΟΟΘΙΑ 1Π. 

ὃ, Ηδῃηο, ἀθ8, ὑπ βουνα, σαὶ τι5 118. ΘΠ ρ οὐ διηδηΐθϑ, 

ἀοίοίαν ρᾶΡ165 αὖ ἔππ8 ἃ Β5Ρ01118. Η. α. 

110. ῬΡΟΒΙΡΙΡΡΙ. 

6 Κοη67}6, φιιῶ ἴῃ Ζορλῃγῖο οοἰϊέα»". 

Ουο5 δαπδ, 4105 ἰ6}}π5 Ὠαθθὺ, μΠοο δοσθάϊίθ ἐθηηρ] τα; 
{Ραυ]5. Δτάδ 5 ΟΟἸ αν αὰὸ μι 5 ΑΡΒΙηΟΘ: 

85 δἰθηΐγη ἀουηϊηδιη ΖθρΏΥΓΘΟ 10 Ὑ6 566465 
ΟΔΙΠ]οραῖθβ ο]8 5515 ἀποίου Δ ΌΘΡο ἀθαϊε. 

ὅ, Ηδο ἀρὰ δ! 1065 Θαβιι85 ρδοθιηαιθ ργυοίαηο, 

δἰ οσ μὰ ααδτην β ποοίθ στορδία, ἀθα]. Η. ἃ- 

117. ῬΗΔΛΙ,Ζ:ΟΙ. 

6 ῥὶφδαοιιία. 

Ιηἰονοχύαγη δα Ὸ ΟΥΟσΘατΩ ἀαθχὴ β᾽Θϑϑ1ῦ δΔιηϊοἰ απ 

Ἅ 



18 ᾿ ἊΝ ΤΠΟΙΘΟΙΕ σηκ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 

τόνδε Διωνύσῳ δῶρον ἔδωχε Κλεώ, 

οὕνεχα συμποσίοισι μετέπρεπεν" ἶσα δὲ πίνειν 

οὔτις οἱ ἀνθρώπων ἤρισεν οὐδαμά πω. 

118. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 
ἰδρης 

Δεξιτερήν,] πα]ράγ]ω[ν κῆπον, ξ[ένε, τοῦτο χαρά- 
εὐνὺν χ]εῦμα λιπών, ἀτ[ραπὸν] ἐξανάθα, 

Ἡθο τ τ ώς κν χαὶ τ ἘΠΕ ἢ 
ἱερά, τῆ[ς] λαίης βαῖνε [δι᾽] αἱμασιέων. 

Οὗτοι χ[α]ί μ᾽ ἐχάμοντο τὸν ἐν γονάτεσσι Πρίηπον 
ἔργα χαὶ βωμοὺς συγγενέων ἐφορᾶν. 

119. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ. 

Εἰ χύδον ἐξ ὀλίγου διπλήσιον, ὦ ᾽γαθέ, τεύχειν 

φράζεαι, ἢ στερεὴν πᾶσαν ἐς ἄλλο φύσιν 
εὖ μεταμορφῶσαι, τόδε τοι πάρα, χἂν σύ γε μάνδρην, 
ἢ σιρόν, ἢ χοίλου φρείατος εὐρὺ χύτος, 

τῇδ᾽ ἀναμιετρήσαιο, μέσας ὅτε τέρμασιν ἄχροις 

συνδρομάδως δισσῶν ἐντὸς ἕλῃς χανόνων. 

Μηδὲ σύ γ᾽ ἀρχύτεω δυσμήχανα ἔργα χυλίνδρων, 
υνηδὲ Μενεχμείους χωνοτομεῖν τριάδας 

δίζηασι" υτηδ᾽ εἴ τι θεουδέος Εὐδόξοιο 

40 καμπύλον ἐν γραμμαῖς εἶδος ἀναγράφεται, 

Τοῖςδε σύ γ᾽ ἐν πινάχεσσι μεσογράφα μυρία τεύχοις 

ῥεῖά χεν, ἐχ παύρου πυθμένος ἀρχόμενος. 

. Εὐαίων Πτολεμαῖε πατήρ, ὅτι παιδὶ συνηδῶν 
πάνθ᾽ ὅσα χαὶ Μούσαις χαὶ βασιλεῦσι φίλα 

15 αὐτὸς ἐδωρήσω:" τὸ δ᾽ ἐς ὕστερον, οὐράνιε Ζεῦ, 

χαὶ σκήπτρων ἐχ σῆς ἀντιάσειε χερός. 

Καὶ τὰ μὲν ὡς τελέοιτο᾽ λέγοι δέτις ἄνθεμα λεύσσων’ 

Τοῦ Κυρηναίου τοῦτ᾽ ἐρατοσθενέους. 

120. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ. 

Ἐπὶ τῇ Ἀράτου εἰκόνι χαλχῇ. 

Βουλαὶ μὲν χαὶ ἄεθλα, χαὶ ἁ περὶ λλάδος ἀλχὰ 

τοῦδ᾽ ἀνδρὸς στάλαις πλάθεται Πραχλέους: 

ἄμμες δ᾽ εἰχόν᾽, ἄρατε, τεάν, νόστοιο τυχόντες, 

στάσαμιν ἀντ᾽ ἀρετᾶς ἠδὲ δικαιοσύνας: 

: σωτῆρος, σωτῆρσι θεοῖς, ὅτι πατρίδι τᾷ σᾷ 

δᾶμον ἴσον, θείαν τ᾽ ὥπασας εὐνομίαν. 

121. ΑΛΛλΟ. 

Πατρὸς ἀριζήλοιο Πολυχρίτου υἷα σὺν ἵππῳ 

ΠΡΘη6. ὑγδηβίουστηδτθ, ἤοοσθ ΕΠ ὶ ἐγβέγεηηθη ζῆι, 

ἐν ΘΕ ληταΝ τς γ45 ας ΑΈΕΤῸΣ, ἐν 

ῬΓορίογθα χυοα ἴῃ ΘΟΗΥ ΝΒ ἈΠΟ  αχῷ: ἐμεν 
Ὠ}]15. ΠΟΙ Π απ Ουτη ᾿ρ88 ΟΠ Πα {ἃ ἈΠῸ 

118. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

. Πιμηΐηθ γ!ϊοΐο, Ρ6 βϑιηι ἰᾶπι ἃβοθπδ, 
Κ1 νΘΓῸ. . οὐ Ρϑίυ] [ΔΟΘΓΘ-ΡΙΟρΘΡᾶΒ5.. 

58ογἃ, Ἰὼ ἀπεᾶν ΡΘΓ 50Ρ68. 
1501 δὲ τὴ ἴϑοθγθ βσϑηῖθι5 Ἰηπϊχατη ῬΓΙΡΌΤ 

ΟρΘθΙἃ 860)" οἷ ἃΓἃ5 Θορῃδίονιμη ΟὈΒΘρναπΐδιη. 

119. ΕΒΑΤΟΘΤΗΕΝΙΘ. ἘΝ 

Θ1 Θαθαπι 6Χ τη ΠΟ Γ6 ἀὨρ] 66 ΠῚ, Ὁ ΠΟΠ6, ἴδοοῖθς 
οΟρΊἑδ5, 5611 5011 8Π| ΟἸΏΏΘΙΏ ὨδίμΓαΤη ἴῃς 

[6βΐ, βίνθ (ὰ βᾶπθ βϑρίῃι 
δαί βίγιτη, δυΐ ργοίαπαϊ ρυΐοὶ Ἰαίδτη ον αι 6η) 

ἢδο γαΐ,0}}6 τη ΘΕ ΠΡΘΓΙ5, τη 185 οὐπη ἐΘΡ ΤΩ ἢ ἢ8 
ΘΟΠΟΙΓΓΘηΐ65 ᾿ηΐ6 ἀπ 5 ΒΌΤΏΡΒΘΙΒ. το 88. τηῖ 

Νϑααυθ ἰὰ φυϊάθπι Ατομγίῷ αἰ {Πο}]1ἃ-ἰγδοίαξαι οΡ6 
[ον Ππα ον 

646 ΜΘΠΘΟΠΠηΪἃ5 {165 ΘΟῊΪ ΒΘ ο ΟΠ 6 5. 
{υΦΓδΒ ; ΠΘ6Ὲ6 51 {ἃ Ρ1Ϊ ἘπάΟΧῚ .- 

ἴῃ ΠΠπ6 15 οασνὰ ἤρσιρα ἀἰΘΒοΡ  ὈΙ[ῸΓ. , 
Ηΐδβοθ ἰὰ αυϊάθπι οχ (800}}5 πιθά]ὰ5 ῬρΟ ΡΟ ΙΟη 

[ΠΠΠ ΠΟΤᾺ ἴδ 
[Δ ο116, ἃ ρᾶγνο [μπαατηθηΐο ἱποὶρίθπβ. 

Ο [Πχ ὠνΐ ῬίοἸθπηεθθ ραΐθι᾽, οὐπὶ ἢ] 50 8}15 ἀρ θη 
οπηηΐᾶ 4υ8 οἱ Μ515 οἱ τορὶθαβ ἀιηϊοᾶ βωπέ,, 

ἴρ58 ἀοπν ΙΒ ; Εἰ Πᾶ ΠῚ ἴῃ ΡΟΒίΘΡΌΠΩ, οΩ]68 
οἱ βοθρίγα ἃ {πᾶ δοοϊρὶαΐ τηδπι. ἁ 

Ηφοο χυϊάρτῃ [ἃ οἰ Ποϊαηίαν, ἀἸοαί 16 45 ἄση 
Ογγθηθὶ Ποο οβί, Εγαἰοβί θη Ϊ5. 

120. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 
Ι͂ὴ ΑΓδίϊ β᾽ ΠΠ]ΔΟΓῸ ἔθ ηθο.. 

05 δυΐοπι ἱπηδ ρΊΠ6π), Αγδίθ, ἑυδπη, γθα Ἰ απ 8660 
βϑίδία! Πη 5, ῬΓῸ νὶγίπθ δίααθ δι} 

(ἃ ᾿ρδῖιι5 βθργδίου 5, θυ υδίου θι15 (15, {18 
Ρορυϊατη Θπ0-}Γ6- αἰθηΐθπη, αἰ γἱηατη 6. 

τ 

1231, Α10}. 

Ραἰν8. νἈ] 46-οἱγὶ Ῥοϊγοῦῖὶ ΠΊλαπὶ οατῃ Θααο 

. ἢπη0 ΒΙΟΙΏΪΟ ΒΙΟΙΪὶ ἀδὲ βιπάϊοβα (160, 

ῬΓΟρίθυθϑ, 1ἢ ΤἸΏθη8δ' Ὀ6Πη6 αοά 856 ροδβιΐ, δὲ 8106 
Ὧθο Ροΐαϊξ ἰδηΐαχῃ, ἰδτὴ οἷΐο 60 ὈΠΟΘΡΘ. 



, χν 

χεο Βοιωτῶν ἀρχὸν ἀεθλοφόρων᾽ 
ς γὰρ͵ ἑνὶ πτολέμοις ἁγήσατο τὰν ἀσάλευτον 
γίχαν ἐκ πατέρων τηλόθεν ἀρνύμενος, 
ὃ τρίτον ἱππήων᾽" ὑπόεντα δὲ χϑλλάι τάνδε 

αἱ χερὶ χαὶ βουλᾷ θῆχ᾽ ὀνομαστοτέραν, 
δ ἀρχαῖς ἀχάλινος ὑπ᾽ ἀργύρου ἔπλετο πάσαις, 
ἀστῶν εὐνομίας θέσμια παρθεμένων" 
ξκαὶ ἀείμναστον Νικασιχόρῳ χλέος ἔσται, 

πίστις ἐπεὶ πάντων χοίρανος ἁγνοτάτα. 

99. ΑΛλο. 

υἱὸς δὸ᾽ ἔστ᾽ ἀλχαίνετος, ὃς δορὶ σώ[ζων 

πατρίδος ἀχρόπολιν τέρμ᾽ ἔλαθεν βιότου. 

128. ΑΛΛΟ. 

ν πάτροιο θύγατρα νέην ἔτι Καλλικχλείαν 
Λίνδος ἀνέστασεν νυ χβςς πολίων, 
ἄμ (νης ἠυχόμοιο χαριζο μένη γεράείσαιν 
ἥ ποτε χαὶ χρυσῆν εἰχόνα θῆχε Κόρηϊς. 

194. ΑΛΛοΟ. 

ἡ ουδίχη ἱεραπολιῆτις τόνδ᾽ ἀνέθηχε 
Μούσαις, εὔιστον ψυχῇ ἑλοῦσα πόθον. 

ἄμματα γὰρ, μνημεῖα λόγων, μήτηρ γεγαυῖα 

᾿παίδων ἡθώντων, ἐξεπόνησε μαθεῖν. 

125. ΑΛλο. 

[αἴρέ] μοι, χάλλιστε καλῶν ἠιθέων Πολύστρατε, 
Ἂ ὍΝ ῳ ἘΡΑας πάντων ἠραχλεῖ τετιμένε, 

ι] δάμης ὕπ᾽ αἰχμῆς, θουρίων Μολινιδᾶν, 

᾿ ἔπ λχίδῃ κορύσσων οὐλαμὸν παραστάτης, 

᾽ ἔγχος ὀξ]ύνας σιδήρῳ τὸ πρὶν ἐστομωμενον. 

νλλ᾽ ἔθνησχες" ἐχ δ᾽] ἄρ᾽ ὄσσων οὐ πάρος δεδευ- 
Ιραχλεῖ χατῆλ᾽]θε δάχρυ χαὶ γοηρὸν ἴαχεν [μένων 
ἰχλχέῳ χαίτην δ᾽ ἄπλ]εκτον ἐσχύθιξε φασγάνῳ...... 

120. ΔΛΛΟ. 

Σμλρα]τῆς (ἢ) Σωχράτους ὀυρίκιος, 

ὖ «δοῖεν σεμνᾶς ἂν ἀπὸ φρενὸς ἄξια Μοισᾶν 
δῶρά σοὶ ὠγυγίων υἷες Ἐριχθονιδᾶν᾽ 

οὔνεχά] σοι τέχνας ἔδοσαν τέρας αἱ γὰρ ἀθ[ᾶνα. 
σπεύδουσιν] τοιῷδ᾽ ἀνδρὶ τεχεῖν χάριτα. 

ρα ΤηοΓ 8 68 : 

ΠΠΠΠΠΠ΄΄ ΘΑΡΌΤΊ. ΒΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ὈΕΒΡΙΟΘΑΤΟΉΙΑ. 19 
δάϑρίοθ Βωοίογαπι ρΥΙ ΠΟΙ Ρ πηι ἰῃ-ΟΘΥ  ΔΙΉ]Ή 0 1185-- 

ὈΪ5 δηΐτπα ἴῃ Ὀ6}1Π15 ἀαχ-ία, Ἰηςαγρθαίδτη [υἱοίονιτη : 
ν]οίογίδιη ἃ ρδίΙθὰ5 6-ἰΙΟΠρΊΠα 0 56 Ρν ΔΠ Δ 1η-8115- 

[ΟἸΡΙΘΠΒ, 
Θἱ θτγίϊατη [] 6 α ΠΠ5 : Ορυηἰθηη 6 ὅθρ6 Πδποοθ 

οἵ τηϑηι οἱ, Θοη 5.10 ἔθοις ποθ] ογοα, [ηΐὰ [υἰ,, 
ἴῃ 8 ΠΏ ΡΘΓΙΪ5. οτηηΐθὰ5 ποη-ἴγθηο-ἀποίι5. ἃ ρΘοα- 

οὐτὴ ἃ οἰν! 5. ΘΟΠδΡ.-ἰΘρτῃ ἰηδιϊαΐα, ΡΓΟΡρο- 
[5118 δββϑηΐ : 

Ουϊ ΒΘ ΠΠΡΟΓ-Τηθηογδηάδ, οἱ, ΝΙ οθβίοπογο ἴδτηᾶ οεϊΐ, 
Π.465 αΐρρο οτηπίαπη ἀομηϊηδ, ρα Ἰ ΒΒ τη. 

122. ΑἸ}. 

Αὐτοί ΠΠΙὰ5. ὨΪο οϑί ΑἸο:ποίιβ, σαὶ Πδδβία ΒΟΥ υ8Π5 
Ῥαΐγι ἃγοθπὶ ἤποπ οΘρὶΐ νἱίο. 

193, ΑἸ. 

ΔΗ ρδίνὶ ΠΠΙατη δάμιιο ᾿ανθηθπι (8110 ] 6 πὶ 
Τη6π5 ἀϊοανιξ ΔΗ 155] τη, ἀΓΌΙ ΌΤη, 

ἃγῖ ὈΘη6-οομηδίς στα  Ποδη5 ΠΟΠΟΡΙΡῚ5, 
αυθ Οἴτῃ ἐπέθ)" αἰΐα οἰΐδια ᾿παυγαΐδηη ᾿τη 8 ΘΊΠΘΙΙ 

[ροϑβυὶϊὶ Ῥγοβθυρὶηθ. 

195, Αῦὺν. 

Ευγγάϊοθ ΗΙΘΡ ΡΟ 15 ἤσηοοθ ἀϊοανι 
Μυ515, θοπ-βοι θη 1: ΔΠΪπη0 ΘΟΠΟΘΡίυτη ΔΙΠΟΓΘΙῚ. 

Τα οΓὰ5. ΘΠ1Ππ, πη πη θηΐδ, ΟΓδ ΟΠ, τηδίθι' ΟὈΠῚ 

[οϑϑοί [οί 
ΠΙΡΘΡοσαμη δα ]ζοτιη, βίσαυ, αἰ οἾ558. 

125. ΑἸΙΤΌΡ. ᾿Πγδβείαίο, 

αν τὴϊῃϊ, ρυ]οΠθΡρρίπηθ ρα ]οσογη. Ἰανθπαπι ΡῸ- 
ἃ, ἴον πηᾶχίτηθ οὐηηϊαη ἤθγοι!θ Ποηογδΐθ, [γι Πὴ, 

4] φυοηάδιῃ ἀοτηϊία5 Ὠδϑία νἱο]δπίογιπι Μ0]1 π]4 ἃ 
ἀθηβιη ΔΓΙΏ8Π5 ϑΡΊΏΘη. ΑἸΟΙΦ Βοοὶ5-Δἀβίδη8, 
ΘΏΒΘΙη δου τα- [ΘΟ 8.01 [ΡΟ {1 ΡΓΙ15 ΟΓΘ-οἰδαβο δγδΐ. 

6Χ ΟΟἸ]15 ΘΓΡῸ ποη δηΐθᾶ τη866- 
[[Δοἱ}5 

Ηρτου] δα ἀθβοθηαὶ Ἰδογίτηδ, οἱ 6 ὈΙΠ 6 οἰδτηδγ!ΐ, 

ΦΘΠΘΟΩῈΘ οοΙηδιῃ πο ᾿πθχίαπι ἰοἰοηα]ΐ οὐ]ΓΟ.....-. 

1230. ΑΙῦνΡ. 

Βοογαίοβ (7) Θοογαίβ Αὐΐς ΤΠουὶοί 8, 
[Μι815 

Νοη ἄγ ροίυϊδβθηΐ τηὰρηϊβοδ οἰϊδηι πηθηΐθ αἱρηᾶ 
ἄοπᾶ {Π τι Οργρίογαμῃ ΠΠ1 ΕΤΙ ΟΠ Ποπ απ : 

4αδρτορίου ΠῚ 0115 ἀθάθγθ τηϊγδ  ] τὴ : ΠΔΙΠΊΔῈΘ 
βίυαθηΐ ἰδηΐο ὙἱΡῸ ρΆΓΘΓΘ φ δ ΙΔ τη. [Διμοης 

1ϑᾷ, Ἀνονυμῦμ. 

νγαϊοθ, Μαβ15, ΗΙ ΘΓ ρΡΟ Ἰθἐ15, ΔΙΏΟΡΘΊΩ 

Ῥθοΐογθ αάθηῃ ἰονϊύ ἰοϑιβοαία, ἀϊοαί. 

ΘΘΡΙΠΟΠΈΙΩ ΤΟ Θηΐα, ΡΆΡΘῚΒ. δοίδιῖβ Δα (88 

δηδίοβ, αἃ8 ἀΙαϊοΙί, ᾿ς Ρὰ] 85 ἀοοσαῖί. 

ΡΙΟΤ. ΧΥΡΑΝ Ὁ. 
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197. ΑΛΛΟ. 

Χερσί τε καὶ [τέχνα]ις ἔργων τόλμαις τε διχαίαις, 

πρεμδ μένη τέχνων γε[νεάϊν, ἀνέθηχε Μέλιννα 
σοὶ τήνδε μνήμην, θεὰ Βργάνη, ὧν ἐπόνησεν, 
μοῖραν ἀπαρξαμένη χτεάνων, τιμῶσα χάριν σήν. 

198. ΑΛΛΟ. 

Ἐπὶ νεοπολιτᾶν προστατᾶν ἀφιχόμαν 

Ἑρμᾶς ἀφροδίτ α πάρεδρος" ἀλλὰ χαίρετε. 

Οἴτινες δ᾽ οἱ προστάται, γραφὴ παροῦσα σημανεῖ" 

Τιμοχλείδας, εἰ γάρας, ἀριστάγαθος, Σιλεωνίας, 

Τιμοτέλης, Πάννιχος, Εὐχλῆς, Κρέων, Φίλων, ἀρ- 

[χέστρατος, 

ἀγαθόδωρος, Ξενόχριτος, Τελέσων, Πολιάνθης, Σω- 

[σικλῆς. 

129, ΑΡΙΣΤΟΚΡΕΟΝΤΟΣ. 

Τόνδε νέον Χρύσιππον ἀριστοχρέων ἀνέθηχε, 
τῶν ἀχαδημιαχῶν στραγγαλίδων χοπίδα. 

180. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ 

Ζηνὸς ἰὼ χραιπναῖσι γεγαθότες ἱπποσύναισι, 

χοῦροι ἰὼ Σπάρτας Τυνδαρίδαι βασιλεῖς, 

Αἰνεάδας Τίτος ὕμμιν δ πβρτατον ὥπασε δῶρον, 

βλλήνων τεύξας παισὶν ἐλευθερίαν. 

181. ΑΛΛΟ. 

Τόνδε σοι ἀμύροσίοισιν ἐπὶ πλοχάμοισιν ἔθηχε 
χεῖσθαι, Λατοΐδα, χρυσοφοΐ στέφανον, 

ὃν πόρεν, ᾿Αἰνεαδᾶν ταγὸς μέγας" ἀλλ᾽ βχάεργε, 

ἀλκᾶς τῷ θείῳ χῦδος ὄπαζε Τίτῳ. 

189. ΑΛΛΟ. 

Νόσσος Μυρμιδόνος χούραν Διὸς ἄνθετο παῖδα 

ἄρτεμι ν εὐόλόῳ τῷδε παρὰ προπύλῳ, 

Φοίθῳ ἀγυεῖ τάνδε γέμων χάριν, οὗ περὶ χρατὶ 
Ὶ 

δάφνας εὐσάμους χλῶνας ἀναστρέφεται, 

49, ΔαΌΡ. 

Μδηϊρυβαιθο οἱ ἀρίθ ορϑγυτη τ ἐὐδας. 78 
οαπὶ ΘαἀμποανἼββθὶ ΠΡΟ η. ΒΟΌΟΙΘπΏ, 46 

1101 Πδηοοθ τηθπηουϊᾶπι, Π θὰ Ἐγρδηθ, 

Ρατγίθ Βοπογιιπὶ ἴῃ ρυΙπα {185 ἀαία, ἴῃ ΠΟΠΟΡ6- ΒΔ Β 

[δα ίδπῃ ἰὰ 

128, ΑἸἴαῦθ. 

Νογνουιπη-οἰν πὶ ΔΌΒΡΙΟΙ 8 δάνθηϊ. 
ΜργουρΙι8 γϑπονΐ ΒΟΟΙαΒ : : 868 ξθσν Ὁ 

ΠΠῚ 1ο ! ϑραγίῷ Τγηθδριθ ΓΘΡ65, 
ΖἘπθ8465 ΤΙ 5 νΟὈ]5 ΒυΠΏΤη Τὴ Δ ΡΡῚ 15 6βί ἃ 01) 

ατοονιπι ἢ}}15 ραρί ΠΡοΡίδίθ. ; 

1381. ΑἸαὐϑὸ. 

Ηδποοο {Π0Ὶ Δ ΠΊὈΓΟΒ115 ΒΡ 61 οὐ θ5 [6οῖ 
αυς-προηθροίιν, [δἰοϊαδ, δυγοτϑροη 

[ον εἰταα ηἰβ φ]ουίαπι αἰνίπο ρρῶρο Τίΐο. 

133. Αἴαῦρ.. 
Νοββιιβ ΝΜ γυπ Δοηΐβ βἰζιι5. νἱρρίποπι δον 5 ἃ 

ΠΙϑηδηι ρΓαϊν 5 ἤοοῦθ ᾿χία νϑβι]δυλαπι 
ῬῃΩΡο Αργθ0 Πδη666 {ΓΈ 16 08 ϑταιίατη, οὖ, 
ΙΔ] ἸηΒΙ ΡΠ 65 ΓΆΙΏΠΟΒ τρα παῖ; 

λϑῦ. λιαῦν. 

ΟἸανα ΤΟΥ 50})0165, βύπαατα ἀαδηὰ τη α]οθὲ ΘΑ ΟΤΙΩ, 

αὶ γθοθβ, ΤΥΠαδΔυϊ 6116 ΘΘΠῚΒ, 

Βοο ΤΙϊα5 ὐηθδα 85 ΒΥ Ο γῸ5 τη 6 06 ἀοηδί, 

αὰο ἀπο ᾿ἰθογίαβ τηοθηϊδ ατσεθοᾶ ἰθηϑί. 

αὕλΒΙΝ. ΥΕΒΟΝ 

181, λιχῦν. 

Ηδοο {10]1, 1,δίομϑθ 5{1}}08 Ο Ῥ ΈΘΟΙαΡἃ, δΟΙΟΒΔς τι 

δαΡθδ, ὀξο θα 16 πὶ οοηίοσαὶ ΔΙᾺ ὈΡΟΒ 18), : 

αύδιι Τιίαβ, Ζὺποαάσμ ἀτπχ ἰπσθηβ, δἰζα! : Ϊ : 

ἀδ, Ῥμαγϑίναίθ, υἱρὸ (ον σϑβία οᾶηϊ. 

᾿ΟὕΑΕΙΝ. ΨΕΙ 



γ -᾿ 

“4} τῳ ἐπιθήσων, Φοῖό ἐπὶ τῷδε, 

᾿ 188. Αλλο. 

ἀριστομένης Νεσσᾶνιος ἀγα υἱός. 

184. ΟΝΕΣΤΟΥ͂, 

ΤΏρανία. 

ρας ἠρεύνησα σοφῇ φρενὶ πατρί τ᾽ ἐοικὸς, 
κ᾽ ἔχω" λέγομαι δ᾽ ἡ Διὸς Οὐρανίη. 

18. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πολύμνια. 

Θ ε ί 

ἡ Ζηνὸς Διὰ τόνδε Πολύμνια νέχταρος ἀτμιὸν 
πω, τὴν ὁσίην πατρὶ τίνουσα χάριν. 

180. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Θάλεια. 

σ π ἢ 

Θάλει᾽ ἐπ᾿ εἰρήνης σοφίη..... γαῖα πᾶσα" 

481. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τερψιχόρα. 

ὃ Ξε Φ 

] ΠἸσσὸς Τερψιχόρῃ, Βρομίῳ δὲ πρέψεν ὁ λωτός, 
μὲν ἵν᾽ ἔνθεος ἧἦ, τῷ δ᾽ ἵνα τερπνότερος. 

; : 188. ΑΔΗΛΟΝ. 

Αὕτη Μινημοσύνη, Διὸς εὐνέτις, ἣ τέχε Μούσας. 

2 139. ΑΛλΟ. 
ἴον ον ἀλέξανδρον, τὸν ὁμώνυμον, ἄλσεϊ μέσσῳ 
ὁ γνώριμός υ. ἔστησε τὸν διδάσχχλον. 

140. ἀλλο. 

: 'μάχαρ, ὦ Φιλέταιρε, σὺ χαὶ θείοισιν ἀοιδοῖς 

χ χαὶ πλάστησιν, ἄναξ, εὐπαλάμοισι μέλεις, 

οἱ δὲ χερῶν τεχνὰς δειχνύμενοι σφετέρων, 
᾿ τοτε δυσπολέμοις δ ολ ται θοὸν ἄρεα μίξας 

ἤλασας οἰχείων πολλὸν ὑπέρθεν ὅρων, 
ν ἕνεχεν τάδε σοι Νιχηράτου ἔχχριτα ἔργα 

᾿Σωσιχράτης Δήλῳ θῆχεν ἐν ἀμφιρύτῃ, 

γῆ μα χαὶ ἐσσουμένοισιν ἀοίδιμον" οὐδέ χεν αὐτὸς 

Ἥφαιστος τέχνην τῶνγε ὀνόσαιτ᾽ ἐσιδών. 

1411. ΑΛλλο. 
“κι 

τὸ Λυχόρτα παιδὶ πόλις περιχαλλὲς 

τὶ χαλῶν ἔργων εἴσατο Πουλυύδίῳ. 

ἄγαλμα 

τὸ σὸν ἐξενέπουσι μέγα χράτος, οἱ μὲν ἐν ὕμνοις, 

ΘΑΡΌΤ 1. ΕΡΙΟΒΑΝΜΜΑΤᾺ ΡῬΕΒΙΘΑΤΟΗΙΑ. 21 
8]105 101 Ποποῦθ5 δα ἀρ 5, ῬΏΟΘΡΘ, ΒῈΡΟΙ ἢοο, 

αἱ τηᾶρηᾶ ραι4685 ρῥἱοἰαίο, 

193. 

Ἐδοὶύ Αὐἰβίομηθηθβ ΜΙ θββθηΐιβ Αρὶθ ΠΙϊ5, 

ΓῸ Β19}}) 

134. ΟΝΕΘΤΑΕ. 

τυδηϊᾶ. 

α ϑιάθγα ἱπνοβίϊσανὶ ἀθοία τηθηΐθ, ρίγ] 4116. 511}1}16 
ΠΟΙΏΘῺ ἢᾶθΡΘΟ ; ἀἸοοῦ 6 Φονὶβ {Σὰ ηϊὰ. 

185. ΕΌΒΌ ΕΝ. 

ῬοΪ γι ηΪἃ. 

ΤᾺ 8 ἱ 

δ Τονῖ5 Πα Τονὶ μυηοοθ ῬοΙγτηηΐᾶ ἢ οίδυβ ἢ πὰ 
τηϊζίο, 5ΔοΓ πὶ Ῥ δία] ΤΠ Π115 [6 ΓΘΉΒ. 

190. ΕΞΡΕΜ. 

ΤΠα] ἃ. 

8 Ρ ὶ 

ὁ ΤΒΑ]Π1ὰ ἴῃ Ῥδοῖ5 βαριθηίἃ...... ἰθυγἃ ΟΥΩΠΪΒ : 
Ῥϑοὶ ΠΠΡαἰΙοηο5 μᾶ566 ὙΠ] [ὰπ40. 

137. ΟὔΒΡΕΝ. 

ΤΟΥ ΒΙΟΠΟΡἃ. 

ὰ 8 5 

αἰ Ἠδάογα Τϑυρβιομουϑιῃ. Βτοχηϊαπηααθ ἀθοοί Ἰοίιι5, 
Πηο, υἱ ἀ60 ρ]6πᾶ 511, Βαηο, αἱ ἡποιπηα]οτὰ ἴθγαί. 

138, ΙΝΟΕΕΤΟΌΜΝ. 

Τρ5ἃ Μπριηοβύπθ, δον δ Θοη]χ, Τα ρΘΡΟΡΙ Μιδα8. 
ἠ 

139, ΑἸ}. 

ΠΙνίπατη ΑἸοχϑηαγιπι ΘΟΡ ΠΟΙ Ϊ ΠΟΤ [100 ΤηΘ610 
ἀἰβοῖρυϊιβ πιθ βίαία!! τηὰ ΡΒ ΓΌΠΩ. 

1460. ΑἸαῦϑ. 

Ο᾽Ῥοαίο, ο ῬῃϊΠοίωγθ, ἰὰ οἱ ἀἰνίη]β ροοί 5 

οἱ Ποίουθαβ, ρυϊηοθρδ, ΡΘΥ 15. οαγ 65, [Π]5, 

4] ἑχδτη Θπανταηΐ τηᾶρηᾶπι ροίθη πη, 1Π}} ἴῃ Ἡγτη- 

ἢϊ δυΐοπι τηδηιτ ἃτίθ5. οβίθπθηΐθ5. ΒΌΔΙΠῚ, 

4ιοά οἸἶπι, οαπὶ αἰ ΠΟ] υ5-ραρπαία (818 {18 οΘΙονὶ 

[οοτητϊχίο τηδΡΐθ, 

ΘΧΡΟ]Ι501 ἀοπηθβίϊοοβ Ιοηρθ υἱέγὰ ΠΠ68, 

Ζαούιτη οδδᾶ μάθοο6 {101 ΝΊΟΘΓΔΓΙ οχὶπηϊὰ ΟρθΡὰ 

Θοβίογαΐοβ Π61]0 ροϑβιυῖ ἴπ οἰρουτη ἃ, [1058 

τηοπιπηθηΐαμη γ6] ροϑβίθυὶβ ο]Θργδη ΠΤ : ΠΟΩ18 

Ψαυϊοδηι5 ἁτίθμῃ μογαπὶ νἱλαρογαι δ Ἰη 16 η5. 

41, ΑΙἴτῦϑ. 

Ηοο Τιγοοῦῖς ΠΠ1ο οἰν 85 ῬΘΓΡΌ]οΡ τη 5: Πλ]ΔΟΓΊΙΠῚ 
ΡΓῸ Ρυϊόγα ρ65:15 βίαϊυ! ΡΟΙΪΧΡΪο. 



95 ΑΝΤΗΟΙΠΘΟΙΖ. Ἐν ν ΑΡΡΕΝΌΙΟΙΒ.. ΝΡ 

1ζ2, Αλλο. 

Παλλὰς Ἐρεχθειδᾶν ἀρχαγίέτι, σὸΪν κατὰ ναὸν 

ἅδε τοί: {᾿δρύθη φιλτέρα Ἠρ[ανλέ]ο ΝΣ 
Βουταδέων ἐτύμων ἐξ αἵματος], ἄς [γ [γ]ενέτωρ μὲν 

ταγὸς ἔφυ στρατιᾶς πεντάχι Παυσίμαχος, 

δ τοὶ πρόγονοι δ᾽ ἄνθησαν ἐ ἐν Αἰγείδαισι Λυκοῦργος 

χὠ χθονὶ τιμάεις ἀτθίδι Διογένης, 

ὧν τῷ μὲν ῥήτωρ λόγος ἅνδανεν, τοῦ δὲ δι’ ἔργα 
ἔδραχεν ἀρχαίαν πατρὶς ἐλευθερίαν. 

148. ΑΛλλο. 

ΕΠ τι πάθος μερόπων γεραὸς νόος εὕρ᾽ ἐνὶ τέχνα 

φαμὶ σέ νυν χατιδεῖν εὐξυνέτοις πραπίσι, 

χρίναντ᾽ ἐρῶν σοφὰ δόγματα χαὶ τὸ περισσὸν 

ἐχ Ρύ6λ ὧν ψυχῆς ὄμματι δρεψάμενον, 
5 Εὐϊάδος τ᾽, ἀργαῖε, πορεῖν γάνος ἁμερίοισιν 

οἴνας, γυιοπαγεῖς ῥυόμενον χαμάτους " 

ἀνθ᾽ ὧν σοῦ τέχνας ἐρατὸν χλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται, 

λαυπρότερον δ᾽ ἄστρων ἔσσεται οὐρανίων. 

144. ΑΛΛΟ. 

Εἰχόνα σου, Πολύχλεις, ἀνὰ παστάδα τάνδε πολῖται 
» ἌΣ ὁ ΓΟ ΜΟΝ ᾽ κ᾿ “7 . θῆχαν- ὁ μυριέτης δ᾽ οὐ μαρανεῖ σε χρόνος 

- ᾿ - - " 

ἐν βουλαῖς μὲν ἄριστον, ἀγῶσι δὲ τοῖς περὶ πάτρας 

ἄλχιμον, ἐν δὲ βίῳ σώφρονα δερχόμενοι. 

145. ΑΛλΛλΟ. 

Εἷς δρόμος, εἷς στέφανος" γίχης χρίσις ἀμφοτέροι- 

ἔλλαχεν ἰσοταχής οὔνομα δ᾽ ἱππόλυτος. σιν 
Ταῦτα δὲ χηρύσσοντος ἀχούσας Εὔαγρος ἡμῶν 

στῆσεν ἀγωνοθέτης εἰχόνας ἀμφοτέρων. 

14θ. Αλλο. 

Εὐσεδέσιν κλήροις, ς, Ποσιδώνιε, τρίς σε λαχόντα 

δέρχομαι, ἐν Διδύμοις στέυιμασιν ἀθανάτοις, 

τοῖον ὃν ἀπόλλων σε Ἔρο την ἠσπάσατ᾽ αὐτός, 

λῆμμα, χρίσιν μητρός τ᾽ εὐσεδίην διχάσας" 

5 οὗ χλέος οὐδ᾽ αἰὼν ἐπιλήσεται" ἄνδρα γὰρ εἶδεν 
τῶν πρὶν λειτουργῶν οὐδενὶ λειπόμενον. 

112. ΑἸΙΑΌΡ. 

Ῥ4}145, Βγθοῃίῃι άπ ἀπχ, πο ἴῃ ἰθηρῖο. 
ἰδία ϑυϑοία δϑί {101 αἰ] θοίϊου Ηδγοιϊθ, 

Βυϊδάδγιμη γ6ΓῸ 6 ΒΔ ΠΡ Π6, Ο.}5 ΡὈΔΙΘΥ 
Ἰπηρογδίου [αἱ Θχθο 15 σαϊη 165 Ρ ΔΕ ΒΙΠῚ 

αἰδγίαι6 Πογαθγο ᾿ηΐθν ὔροιἃ5 Πιγουνραϑ : 
δὲ 116 αὶ ἑδγγὰ Αἰ{ἰοα. Ποηοναΐαβ ἰαϊς ΠΟ 

ἀΌΟΓ ΠῚ ἘΠῚ ΘΟ 65 ΟΓαΙΟ Ρἰδοιπί, ΔΙ ΟΡΙα51 
γιατ δηϊ ααδιη ραίνϊἃ, ον αίθιῃ. 

148. ΑΙΔῦΡ. πὰ 
[Ρ6γ δι 

51 Ζάθπη τηοΥθυτη ΠΟΙ ΠΙΙῺ ΡΥΪβοᾶ ἸΊΘη8. ἴηνοι 
ἀἴοο [8 58Π6 ρϑυβροχίββθ βᾶρϑοὶ ἱῃρϑηῖο, "Ὰ: 

αἱροίθ {αὶ φϑεϊπηδϑβί! τηθαϊσογιιη ΡοΓΙ ἃ. ΡΪδο 
ἴῃ 1ἰργῖ5. δηϊμΐ οοα}}5 ἀθοθγρϑιϑίϊ, [χυοὰ 

Ενιϊαιο, ἀσρῶθ, ἀθαϊ558. νοϊυρίδίθηι ὉΠ ΠῚ 
[ἀυγδη θι5 (1. 6. πιογΐα 

νἱηὶ, τη] ὈΓἃ-ΠΠρδηΐθ5 Δ ΟΓΘ5. ἀθρ ]θηΐθη 
ῬΓῸ αυ]ΡῈ5 ὑπ ἃΓ[15 διηδίιπι ἀθοι5 Πα Πα ΙΔ ΠῚ 

Βρ! πα! ἀϊαβαιιθ ἃβίγ 15 δῖ ο θϑίθα5. 

λάᾷ, ΑἸαῦϑ. 

Τπιὰρίηθηη ἰυᾶπη, ΡΟΪγΟ]65, ἴἢ Ρουοὰ Πᾶ606 
ῬΟΒΊΙΘΓΘ ; ---- Θὐ ΒΘΧΟΘη ΟΓΙη-δΏΠΟΡΈΠΗ ΠΘῚ ΘΟ 

[ποἴδοῖθί (6 ἐθηρι5 
ἴῃ ΘΟΠ5}}1]5 αυϊάθπι ορ ϊ πηι, ΟΥΔ ΗΠΙΒΌΝΟΝΝ "ἢ 

γ ]Π]άαπη, ἰη4ι6 νἱΐα ρναἀθηΐθτῃ 4] ἰθ ἡ 

1... ΑἸ1ΌὉ. [απῆϊν 

{{πππὶ ὀαγγϊ συ τη, απη8, ΘΟΓΟΉϑ, : νἱοίογιῶ 106] 
ΟὈνγθηϊΐ ΟΡ ρᾶγθιη οἰ ουι δίθιη ; ΠΟΠΊΘΠ, 

{Πὶρρ 
Ηφο οὐπὶ ῬΡΟΟΙδπηδηΐθπι δι ἰββϑί ρυϑθοηθηι,. 

Ροϑυϊί δροποίμοία οἱ ἢ ρ]θ5 διηθοραπι... 

448. αῦὸ Ὁ ΠῚ 

ΡΙ 5 βουίίθυβ, Ροβί4οηϊ, [6 16 οἰ θοία πη: 

νἱάθο ἴπ ΠΙάγτηῖβ ἰπὕα!α, ἱπηιπουία! οὐαὶ 
4υδίοτα βασπι [6 ἌΡΟΙ]Ο ΡΓΟΡϑἰᾶπι αἰϊοχὶς 

δβϑιπηρ ]οπθτη ἐμαὶ, 5θη 6 18 1| (6 6 ἃ 
[πλϑίτ βαιθ ῥ᾽ θίδίθμι ἡ  Ἰο]0-ΡΌΓΟ 

ὁ) 5. [ἀτηϑτη η6. να ΦαΙἀθ1η ΟὈἸ] νίοπ6-ῸὉ 
[νἱγα πη ΘΠ]! 

1ΠΟΡῸ ΠῚ Ὁ δηΐθᾶ τη θ Γθ-ἰαποί[-ϑυηΐ,. 

1.:λ. Αἴαὐνῦ. 

ΖΞ 46 0] μᾶς βιαίπδτη οἶγθ5 ρῬόβαθνθ, ΡΟ] ΟΪ65; 

δχίϊηριθηῦ ΠΟμ θη βεροια Πα}1ἃὰ ἰαπτη. 
Νίδηιν ἤαἰὺ ἴῃ ραίν]οο υἱστι5 βρθοίαίδ ΡΘ.10115, 

τ ρΟΠΒΙ στη ρυπάθηβ, υἱίδ τηοαἀδϑίδ. ΟῚ, 



ἐ 

447. ΑΛλλο. 

οὔ “λάμπει μὲν δόξα, χαλοῖς δ᾽ ἐσθλὰν χάριν ἔργοις 

ὥπασεν ἁ χλεινὰ πρεσδυτέρων ξύνοδος, , 

ι(όν᾽ ἀναστήσασα σέθεν, μορφᾶς τύπον ἔμπνου, 

σ᾽ ἐν ὁμηρείῳ γυμνασίῳ θεμένα, 
ν δ᾽ ἔγν]ωσεν Θεογείτονος υἷα Μεγαχλέα, 
ὁριάν᾽τα χαλὸν δεῖγμ᾽ ἀρετᾶς θεμένα. 

48. ΑΛΛΟ. 

ἧς ἐγὼ Τρώων Πισάτιδος ἔρνει ἐλαίας 

στεφθεὶς χαρύχθην, τοὔνομ᾽ ἀχεστορίδης. 
(α μὰν χαὶ Λουσοί με χατέστεφον ἠδ᾽ ᾿ῇπίδαυρος 

χαὶ Φενεὸς Νεμέα τ᾽ ἴαχεν ἀθλοφόρον " 

τόθ᾽ ᾿ρμοχρέοντος ἐς υἱέα λείπετο πώλων 

αἶμα παλαιγενέων χραιπνοῦ ἐριχθονίου.. 

119, ΑΔΛΟ. 
ΔΆ 

λαμπάδα νιχήσας σὺν ἐφήθδοις τήνδ᾽ ἀνέθηχα 
 Εὐτυχίδης, παῖς ὧν. Εὐτυχίδου ᾿Ασθμονεύς. 

180. Αλλο. 

Διφίλου ἀνθεμίων τόνδ᾽ ἵππον θεοῖς ἀνέθηχεν, 
 θητιχοῦ ἀντὶ τέλους ἱππάδ᾽ ἀμειψάμενος, 

181. Αλλο. 

λ' φότερ᾽, ὠρχεύμην τε χαὶ ἐν Νώσαις ἐδίδασκον 

᾿ ἄνδρας ὁδ᾽ αὐλητὰς ἦν Ἄναχος Φιχλεύς. 
Εἰμὶ δὲ Βαχχείδας Σιχυώνιος" ἦ ῥα θεοῖσιν 

Ἐ τῇ Σικυῶνι καλὸν τοῦτ᾽ ἀνέχειτο γέρας. 

᾿ 482. Αλλο. “ 
ἃ ἢ ἀσπίδα χαὶ Νίκην Παλλὰς χερὶ θ[χ]α γελῶσα" 
᾿ἄλίλων οὐ χρήζω πρὸς Κύπριν ἐρχομένη " 
ε΄. ᾿ [ἄλχην 
Β. Κεχρο]πίδης μ᾽ ἀνέθηχε πάτρης ἄπο πατρίδ᾽ ἐς 
 ἰπρ]μόδοτος Παφίοις Φειδιακὴν χάριτα. 

4188. ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ͂ ΣΥΛΛΑ. 

ἦνδε σοι αὐτοχράτωρ Σύλλας ἀνέθηχ᾽, ἀφροδίτη, 

ἀν ΠΥ  ν ΤΥ 
κν τ ΎΘΉΡΨΝ “ἢ { 

ΘΑΡΌΤῚῚ ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΆΤΑ ῬΒΡΙΘΑΤΌΠΙΑ. 48 

117. ΑἸΑΌᾺ. 
[πὶ ΟΡοΥΙθι5 

Τυᾶ ΒΡ] 6 πάοἱ αυϊάθτη σ]οῦγῖα, ρα ]ουίβαιιθ θοηδίη ρΤὰ- 
ἀθαϊί Πβίτθ 5ΘΏΙΟΓ ΠῚ ΘΟΠΟΙ ΤῺ, [γη118, 

αυοά Ἰπηδρίπριη δγοχίί ἰσᾶτη, ἴοττη δα ᾿ηδίδν 5ρὶ- 
οἱ ἴθ ἴῃ ἨοπΊΘΓΘΟ ογιηηᾶβῖο ροϑιυί, [ο]6ῃη, 
ΟΠ 5416 ποίατη- οὶ. ΤΗθορΊοη5 ΠΙατη Μορἃ- 

Οὐπὴ βἰδίμπδιη Ρα] ΟΡ πὶ νἱγία 115. ΒΡΘΟΙΠΘη ΡΟΒι6- 
[πἰἰ. 

1418. ΑΙΛΌΡ. 

ῬΡΙΠλ5 ΘΡῸ ΤΤΟῸΠῚ Ρ᾿βεθθ ΓΆΠΊ0 Οἰ θᾶ» 
ΘΟΡΟΠδΐι5. ΡΓΘΟΟΠΪ5- ο Θ- ΑαἸοί5- 5, ΠΟΙΉΪηΘ 

[Δορβίον! 468. 
Εἰ φυϊάθπι οἱ Τ[μιϑὶ τηθ Θοτοπᾶγαπί δίαιθ Πρ ἀΔΓῚΒ5 

οἱ Ῥἤθηθοβ Νριηθδάιθ οἰδηηαν}ν 216 ν]οίΟΡ ΤῊ : 
58η6 4υϊάοπι ἰὰποὸ ἩΘΓΤΩΟΟΓΘΟΙ 5 ΠΠ1Ὸ οθεϑι θαυο- 

ΒΔΏΡῚΒ ὈΓΙΒΟΟΤΡΏΠ ὙΘ]ΟΟἱ5 ΕΛΊΟ ΠῚ ΠΟΠΙϊ. [ΤῸΠῚ 

110, ΑἸασῦ. ἘΑΡΡΥ 
[08 } ὙἹ 

Τιτηρδάδ, ροβίααδπι νἱοὶ οαπὶ ΟΡ 6015, Πᾶποοθ 41- 
Ἐπ γοῃί65, ἢ]15. {πὶ δυτῃ. Βα γα 15. Αβίμιθο- 

; [6 518. 

50. ΑἸΙΌ Ὁ. ὲ 10 1 [γι 

ὈΙΡΒΙ Απἰμοπηΐοη Πζιι8. ἤσηοοθ θασατη 4115 αἸοᾶ- 
ΟἼΤῚ ΤΠΘΓΟΘΠδΙΪἃ Ὀ͵Ὸ οἰα558 ΘΑ Θβύγθιῃ πη ν 5ϑθί. 

1581.. ΑΙΌ Ὁ. 

ἱρυπηα6 ζθοὶ, 5818 διηχαθ οἱ δά Μιιιβ85 ἀοοθ δὴ 
ὙΙΓΟΒ : ἸΡΊσθη δυΐθιη οσᾶί Απδοιβ ΡΒ] Θη515. 

ϑύτὴ αυϊάθτη ΒΔ 85 ΘΙΟΥΟΠ]5 : 58η6 615 
ΘΙΟΥΟΠΘ Ῥυ]οΓαΠπῚ ἢοΟ δγθοίυτη θϑὲ ΤΠ ΠῈ8. 

82. ΑἸὐῦν. ΔῊΝ 
[51 ΓΙάΘΠ5 : 

α. ΕἸγρουμῃ οὐ Ὑ]οίογίαπι ῬΔ]}185 600 ἴῃ τἸηδηὰ Ρ0. 
8115 αὐηνῖβ ΠΟῚ τη] Ὠ]-ΟΡιι5 Θϑὺ δα Ουρυίη νθη] θη : 

[Ραἰγίδιη ἐγ αη 811} 
ὃ. (δογορίἀθ5 τὴρ ἀβαϊοανιὺ ααϊ ἃ Ῥαίγὶἃ ἴῃ 8|18Π| 

Ηοιτηοάοίι5. ΡΔΡἢ15 ΡΒΙαΪδοα οΡαἰίἃ. 

153. ΟΟΒΝΕΙΜΙ 5011. 

Ηδποῦθ οογοηδιὴ αἀϊοίαΐον 50}18 ἀϊοαν!,  θηυ5, 

εκ 169, Αἴαὐὺν. 

βδονανὶς βοοὶϊβ πᾶπο Ἰατηραᾶα νἱοίου θρμθἷβ 
᾿ ϑοίουϊ 65 ῬΔΏΐΠΟ 1116 ΤΎΟΒΪ 89 ἃ Αβἰμιηοπᾶ. π. 6. 
κ' 

τι κ80. Αἴαὐν. 

Ἐδοίαβ Θα165, ΠΌΡΘΡ ααἱ ΤΘΡΟΘΠΔΥΪ5, 15. 

Απἰμοιηΐοι ὈΙΡΒΝΙ αἷβ ααοαιι βδογδὺ θαῦυτη. δ 
ν" τε 

7. ΜΕῦΒΞ5. 

1581. Ατῦὖν. 

Ούγδαιθ ρουίθοϊ : βα! ανΐ, πουηϊηθβαθθ ἀοοθΌδτῃ 

Μιβδβ : {{0| 66 γοσίς ορδὶ ῬΒΙΔ  Θα8. 

Βδοομαβ δρὸ βιτη ϑ᾽ουοηϊαβ; δίδ ΒΌΡΘΡΗΪΒ 
ΡΓροτηΐδ ρα] γα 4615 ἴῃ ΘΙ θη 6 Ἰδοθηΐ. ΝΑΤΑΙ, ΟΟΜ, 

188. ΘσΟΆΝΕΙΜΙ 50 1.1.2. 

Ηδμῃο {101, βαποία ϑηαβ, ταϊύΐο ἀὰχ 5.118 ΘΟΡΟΠΔΙΩ, 
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᾿ὰ ὥς σ᾽ εἶδον χατ ὄνειρον ἀγὰ: στρατιὴν διύκούβῥυ; 

τεύχεσι τοῖς ἄρεος μαρναμένην ἔνοπλον. 

184. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 
ἕν 
Υπέρτατε χ]ο[ίραν[ε χό[σ]μου καὶ χθονός, Σάραπι, 

ὀχοῦσά τε χρατὶ σελήνην ἀμφίχυρτοΪν, Ἴσι, 
ὑμῖν τάδε χαίρια τέχνης χαλχὸν εἰς χαμούσης 

ἱδρύσατο τῆς Θεοπείθους εἰχόνος τύπωμα 

Ὁ Ἐνυχλίου κατ᾽ ἔνοπλον σχῆμα Μητρόδωρος, 

γέοισι τὸν ἄρσενα τέχνου θ] υμι]ὸν ἐχχαλύπτων 

ὃν ἔσχε δὶς ἐννέα πλήθων [τ]οὺς ἐτῶν ἀριθμοὺς 
πάτρας ὕπερ εἰς φονόεσσαν δηίων φάλαγγα. 

1585. ΑΔΗ͂ΛΟΝ, 

Νείλου περάσας καρποφόρον μέγαν πόρον 

Δημήτριος ἥχω πρὸς μεγάλην Ἴσιν θεάν, 

μνείαν ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν γονέων ποιούμενος 

καὶ τῶν ἀδελφῶν χαὶ φίλων μου χατ᾽ ὄνομα. 

1580, ΑΛΛΟ. 

Εὔοδε Πάν, σοὶ τόνδε πάϊς Γλαύχου πόρε χόσμον 

Ζηνόδοτος σωθεὶς γῆς ἀπὸ τῆς ἀράδων. 

1587. ΑΛλο. 

μασὶ 
ἐπ εῖνον τιυνήσαντες, ὁδοιπόροι, ἥρωα τόνδε 

εὔοδον, εἶτ᾽ αὐτοὶ στείχετε σωζόμενοι. 
Φείδων ἀμόρύωνος ὁ ̓πρὴς ἀνέθηχε τὸ γράμμα 

καὶ τιμάς, ἥρως, ᾧ δίδου εὐτυχίαν. 

1588. ΑΛλΛΟ. 

ἤστησεν Βρομίῳ Διοχλῆν [Τιμ]οστίράτοζυ υἱὸν 
ἐν] θά[δε] τεχνιτῶν μουσοπόλων σύνοδος. 

1589.. ΚΑΤΙΛΙΟΥ. 

Καίσαρι ποντομέδοντι καὶ ἀπείρων χρατέοντι 

Ζανί, τῷ ἐχ Ζανὸς πατρός, ἐλευθερίῳ, 

δεσπότᾷ Εὐρώπας τε χαὶ τῆς ἀσίδος, ἄστρῳ ἁπάσας 

ἔλλάδος, ὃς σωτὴρ Ζεὺς ἀνέτειλε μέγας, 

ὃ ἴσιδος ἐν γάσῳ Κατίλιος᾽ ἁγνὸν ἔθηχε 

γράμμ' ἀπ᾿ ἀλεξάνδρου δεῦρο μολὼν πόλιος, 

χαὶ μέγαν ἐχ μεγάλων Τουρράνιον, ἄνδρα δίκαιον, 

Αἰγύπτω πάσας φέρτατον ἁγεμόνα, 

στάλα ἐνεστάλωσεν, ἵν᾿ εἰς τόδε γάσω ἔδεσθλον 
πᾶς ὁ μολὼν ὑμνῇ τὸν χθονὸς ὁλθοδόταν " 

τᾶἄδε Φίλαι φωνεῦντι- χαλὸν πέρας Αἰγύπτοιο 

ἐμιμὰὶ καὶ Αἰθιόπων γᾶς ὅριον νεάτας. 

1 

1600. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿ς ἈΝΤΗΘΠΘΟΙἍΑ ΘΒΕΟΚΕ ΑΡΡΕΝΌΙΟΙΒ 

ΚΑ Κἀμὲ τὸν εὐτέχνου φωτὸς στίχον, ὦ φίλε, βῆμα 

ν 

ἷ - 

404 {6 νἱάϊ 1ῃ 5ΟΙΏη5 ῬΓῸ ΘΧΘΡοῖα τοβθηίοπη,, 
4 

ΔΤΤΉ5 ΜΓ 5 ρα ρπδηΐθπ) ἰηβίραοίδγη. 

ιτιὅ4. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

ΘῈΠΙΠΙΘ ΓῸΧ ΤῊῸΠῸῚΪ οἱ (θγγᾶ, ϑαραρὶ, [ρ] 6 βδπη] [5] 
γΘΗΘΉΒ486 ἔμ οἂρὶΐ6 ᾿ὰΠδπὴ ΟἹ ΓΟ Π]- ΟΡ 8 (, 6. 
γΟΡΙ5 ἢΦο ορρονγίυπᾶ ΔΡΕΡ5 Ἰῃ 285 Δ ΟΥ ΔΗ 15 {θη 
δΡοχιΐ ΤὨΘΟΡΙ 8 1 ἱπη8 6] ΠΙ5 [ὈΓΠΊΔΠῚ 
ἴῃ ΔΙ Ρ Ὁ Γᾶ, ΜΓ 15 ΒΡ6016 ΜΘ ΓΟΔΟΓΊΙΒ, 
7ανθηῖθιβ τηᾶγοτι ἢ] Δηϊ πη τὴ ΓοίΘρΘΠΒ. ὃ 
ἀ4αθτη ΒΔΡυΪ ΌΙΒ ΠΟυΘΙὴ ᾿Π] ΡΊΘῊ5 ΔΠΠΟΓΌΠῚ ΠΙΙΠΠΘΙῸ 
ῬΓῸ ρδίγιἃ ἴῃ ογιθηΐδπι Ποϑίϊαμη ΡΠ ΔΙ ΠΡΌ. ὦ 

455. ΙΝΟΒΗΤΌΜ. 

ΝΊΠ ἐγα]θοίο [γρΊ ἴοτο πᾶ ρηΟ δυχηΐηδ, ἘΣ τ 
Ποτηθίν5 νθηϊο δά τηᾶρηδπ [51 ἀθϑτη, ἘΣῚ 
ΠΊΘΠΊΟΡ τη (6 ῬΟΠῸ Ῥδγθηΐαπη ἴδ 6 Π5, 
οἱ ἐναίγιπι οὖ ΔΙ] ΘΟΓ ΠῚ ΤΠΘΟΡΙΙΠῚ ΠΟΙΏΪΠδ π|, 

180. ΑἸαῦ!. 

Ο ῥγόβρονιπι ἰ 6. ργθοπ5 Ῥαπ. ἘΡῚ ποοοα ΟἸδποῖ, 
[Π]1ὰ5. ογπαιηθπίατῃ θα ες 

Ζοποθοίι βουγαίιβ 6 ἰθυγ Αρᾶθαθ. 

157. ΑΙΛΌΡ, μήν 

Εχίθγ πα ΠΊ ΟἸΙΠῚ μβοποτδυϑ δε, γ᾽δίουθβ., ΠΘΡΌΘΙΩ. ᾿ 

1ἰογ-βθουηἀδηΐοπι, ἀθίη ̓ρβϑὶ Ῥγοοθαϊ:θ βούναί. 

οἱ Βοπογθ5, ἤθγοβ, οἱ (ἃ [6] 1 θη. 

88. ΑἸΌ}. 

Βἰαία!!. ΒΡομηῖο ΠίοοΙοπὶ ΤΊ τηοβίγαι! Πα 
Ὠῖο ἃ Ποῦ τη ΠΒΔΡτη- [ἈΠ] ] ΓΤ ΒΥ ΠΟ 8... 

1589. ΟΑΤΙΠῚΙ. ἔων 

(58 Ὁ] πη ]5- ΓΘ ΡΠ δΙΟΥΙ οἷ σΟη πη πὶ παροταίοιὶ 
δον], Φονθ- ραίγο παΐο, 1} γα ϊουῖΐ, 

ἀοιηΐηο Ευγορ οἱ Αϑβίςῳ, βΒ6δὺὶ ἰοίϊ5 
γος, 4ἱ βορνᾶΐον δα ρί [οι ογίαϑ δϑί ἸΩΔ ΡΝ ᾿ 

5115 1ῃ ἰηβι18. (Δ {1115 βδουιτη ΡΟ] ΠΑ ον 
«Αἰναϊαπη, αυϊ 6χ ΑἸθχδηανὶ ᾿πιο νοποραΐ ὉΓ06,Ὁ 

Θὗ ΤὩΔΡΏΙΠ ΘΧ Π18 5 ΤΌΡΓΔΏΪΙΠΙ, ὙἹΡΕΤΩ Ππιδέατη,, 
ἈΠργρίὶ ἰού ῥῬγαϊβίδη ἰββιπηῖτη ἀπθοη, 

ΟΙΡΡΟ ᾿ἰηβύυμξ, υἱὐ ἴῃ Πᾶπο Ἰηδ} βάθη 
αυϊβαιβ νϑηθυῖί, οεἸεργοὶ ΘΌΠῚ 41] ᾿μεῖς ἰοῦ. 

[ἀαἱ- ἀν 185. 
510 Θειγὶ ῬΉ 1] νοοδηΐ : Ρα ]ΟΠΘΡ ἔΘΡΤΉΪΠῚΒ Ἐξγρα. 

Β0τη οἱ ΖΕ ΒΙΟρυτη ἰοῦ ἢ ΠῚΒ ΠΟΥ ΒΒ] Πη80, 

100. ΕῦΞΡΕΜ. 

Ε{ τὴη6 5016 γ0}15 ὙἹΓῚ ΟΡ, Ο 8Π1106, ΘΟ ΘΒΒΊΠη 

διτηδίδτη, ααϊδ (6 ἸΘρΊ Ομ 5 ̓ πὰπρογδηΐθυῃ Ι ΥἹΑΙ, διοῖθβ ἰηἰθῦ, βεουύδαῖὰθ ἰ6]ἃ νἰγιτη. 



ἀρ π Δ ,9α 

᾿δὐήνον ἀμπαύσας ἔχμαθε χαὶ χάρισα!: 
- λιταῖς ἱστορίαις λιτὸν πόνον, οἷα πέπαιγμαι 

Ὶ οὐδένα μηνύων, οὗπερ ἔφυν γενέτου. 

ΟΥ̓ Τοῦ δὲ χχλοῦ πλώσας, φησί, ξένε, χεύματα 
τὰ [Νείλου 

χαιρὸν ἔχω φωνεῖν - χαίρετε πολλὰ, Φίλαι. 

᾿ Νιχῶμαιπέτραις τε χαὶ οὔρεσιν, ὦ χαταράχται" 
Ἂ. χἀγὼ ἔχω τεύχειν ἱστορικὴν σελίδα 

[ ᾿γοστήσας χαὶ ἰδὼν Νικάνορα χαὶ γένος, ἄλλο 

᾿ ρος χατάλοιπον ἔχω" τοῦτο γάρ ἐστι τέλος. 

1θ1. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

πρττ τρὺ-ς χαὶ Φίλαι 

πο λν τς κατὰ ψ[υχὰν χάριν: 

οὐ δ᾽ ἐ] πε[λ]θὼν ἀμθολὰς Κατίλιος 

ὃν λαδὼ]ν γραφεῖον εἰς μνάμαν τόδε 

μεῖον] ἀγνὸν ἐνεκόλαψ᾽ ἐν ἱαρῷ, 

σεμνὸν εἴϊτῳ μὴ συνέζευχται, ξένε, 
ητὸς ἀ]στ[οἷς ἐσ]τ᾽, ἀ[ννη]ρὸς θεοῖς" 

ὁ δ᾽ εὐσεδὴς ὧν] οὐδὲ χάρφος ἐδλάδη, 

φ ῶος βροτοῖσι] χαὶ θεοῖς τ[ιμ]ω μένος" 
Ἰερμῆς δὲ τ]όϊνδε] χαὶ κα[λὴ] σώζοι Κύπρις. 

102. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

λθομεν Αἰγύπτοιο πέρας, περικαλλέα νῆσον, 

ε ἔριδος ἰναχίης γαῖαν ἐποψόμενοι 
χαὶ Νείλου βαθὺ χεῦμα, ὃς Αἴγυπτον πολύολθον 

᾿ς κἱἷὲν ἔτος σώζει Καίσαρος εὐτυχίαις. 

᾿ Ειτῖρ, ἄνασσα Φιλῶν - χαίροις θ᾽ ἅμα καὶ σύ, Σά- 
Ε- [μάκι; 

᾿ γαῖαν ἐναντιπέρα ναίων, ἄβατον πολύσεμνον, 

ἦ ̓χκαὶ πέυψαις σώους ἐς Κρόνου ἐμπόριον. 

1608. ΑΛΛΟ. 

: Νῆσον ἔς, Αἰγύπτοιο πέρας, περιχαλλέα, σεμνήν, 
ἴσιδος, Αἰθιόπων πρόσθεν, ἀφιξάμενοι, 

Ε Ν ἐν Νείλῳ ποταμῷ νέας ὠχυπορούσας 

“ ἀξιθέους αἵ ναοὺς ἤγαγον Αἰθιόπων 

δ γαῖαν ἐ ἐς ἡμετέρην πυρηφόρον, ἀξιθεώρον, 
Ει ἣν πάντὲς βροτοὶ ἄνδρες ἐπὶ χθονὶ σεμνύνουσιν 

| ἀρ4. ΑΔΛΛΟ. 

Ε Φθέγξαο, Λατοίδα - σὸν γὰρ μέρος ὧδε χάθηται 

ο΄ Μέωνων, ἀχτῖσιν βαλλόμενος πυρίναις. 

Ἢ 108. ΚΕΛΣΟΥ. 

 ἴσιδι καρποτόχῳ Κέλσος τόδε γράμιμ᾽ ἀνέθηχα 

ἐπ" 
ΓΑ ΣΝ 

Ἣ ἡ 

ΟΑΡΌΤ 1. ΒΡΙΟΠΑΝΝΑΤΑ, ῬΕΡΙΟΛΊΟΜΙΑ.. Ὡ" 

ΒΟΠΟΡΆ ΘΠ ῬΥΘΠΊΘη5 ἀἾβ66 οἱ ρΓα  ἤοδΓΟ 
ῬᾶΡν 5 βία 115 Ῥᾶγν απ ἃ θΟΡΘ τη, Φαθιη δα πιο τὴ [5] 

ΠΌΠ Πα ᾿πα Ἰοδ 5, 4 ΠΔΠῚ 511Δ ΘΘΠΙΟΓΟ. 
Ῥδγ Ρυϊονὶ δανθοίιβ, αἰΐ, ἤοβρϑβ, Ππθηΐα ΝῊ 

ΟΡΡογίαηυμη αἀἸσθηαὶ ἰθιαρι5 ΠᾶΡ60 ; πη] ππ νὰ- 
[ἰ[δΐ6, ῬμΠΦ. 

ΨΊΠΟΘΟΥ Βα χΊβα 16 οἱ της! θ5, ὁ οαἰαγδοίς : 
δὲ ΘρῸ Πᾶθ60 4υδγο [δοϊαπη ἰδίου! δ πη ρἃρῚ ΠΔΠῚ 

αυσά ΓΘΟΪΪ οἱ νἱαἱ Ν᾽ οᾶπογὰ οἱ Ῥγοο πη, οθίθι τη 
γὴβ τι χασμα Πᾶθ060 : Ηἷο οηΐπὶ οϑὶ Πηΐβ. 

101. ΕΞ ΌΕΜ. 

πο ρ χον  τρυ δ υὺς εὐ ΡΗΙΦ 
πον νος δὴ ΒΘΟΌΠΠΠῚ ΔΠΙΠΊΠῚ (ἡ. 6. Θχ δΔηΐηὶ 56η- 

[{6η|18), σγίθβ αρίξ, 
ΝΊΠΑαΘ ἀρ ΡΤ Θ55115 Τρ (δ 1105, ἡ 
ἀοοίο 5ιπηρίο 51110, 1ῃ ΤΠ ΘΠΙΟΡΪἃΠΊ ΠΟΘΟ6 
ΤΠ ΟΠΙΠΏΘΗ (11Π} ῬΌΓΕΙΠῚ ἰΠ 50.051 1η (ΘΙ Ρ ]0, 
τη 615. ΟΟ.}15 Ῥυ]οΓὰ5. ἰηξυ 5. ῬΏΠ]Δ5. 
ΘδΠΟΙΠΟηΪἃ 51 οἱ ὩῸΠ ΘΟΠΪ] Πρ 1, ΠΟΒΡ68, 
ΟὐἸΟΒ..5 ΟἰνΙθι15 οδί, τηοἰδβίιβ α115 
4αϊ δυΐθιη Ρἷτι5 δϑί, π6 ἢ11ο φυϊάθτῃ 1 ϑ885 ϑϑί, 

ΔΙΉΪΟΙ5 ΤΡ Δ Π10ι15, οἱ ἃ 115 Ποποσδίῃϑ : 
ΜΟΓΡΟΌΡΙ5. ΘΓΡῸ ἤσηοο06 οἱ ρυ]ογὰ βογγοί ΟΥΡΓΪ5. 

102. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

ϑηϊτη5. ἴπ ΕΡΥΡΕΙ ἰδγγηϊπαπι, ρΘΓΡυ ]ογᾶτη ἰη58- 
51.415 Ιη80}}180 [θγγᾶπι ᾿ΠΥἸΒΌΓΙ [[ἅτη, 

ΘΌΝΙΙ ργοΐαμα τη Π ὰπηθη, 48] ρσγρίατα ρτ αἰ ν Ί 61 
ΒΘΙΏΡΘΡ (μποΐδηη!]δ. βοῦναΐ (ϑδγῚ5. [ΠΟ 115 805- 

[ΡῚ6115. 

Θαϊνο, ΓΘ Πᾶ εἰ νήα; ΒΔΊνΘαῈ6 51π}}} οἱ {π, 5ἃ- 
[τ], 

[θΓΓΆΤῚ ΘΧ-δάνθυϑο ἘΥΎΕΊ ΑΙ ΑΒΡδίυτηῃ να] 46- νθπ6- 
[τη τὴ, 

οἱ ἀράιοαβ π08 58ϊνο5 ἴῃ βία] ΘΙΏΡΟΡΙΠΠῚ. 

[603. ΑἸΤΌΡ. 
[Γαδ τη, 

[η ἰπϑυϊδηη, Κρ υΡίϊ ἐθγπλϊ πιιπὶ, ΡῸΡ Ῥυ]οΓα πηι, νη: Ὁ 
[51415, “ΒΒ οριθυ5. ργῳ]δοθηΐθιη, ὀυπη γὙΘηΪΒ558- 

[πλ88;, 

γ]Ἱ ΔΙ Πη 115 ἴῃ ΔΙηη6 ΝΙΪΟ Πᾶγ65 Οοἰἱο- ῬΘΥΠθδη 65 
αἰρπᾶβ ἀθο, φὰ φάϊου]ὰβ ἀποθρδπί ΑἸ ΠΙΟρυ τη 

θργᾶτη ἴῃ ποβύγδμῃ ἰγ (1οἱ- ἴθ γᾶοθτη, ἀἸρΏδηη βρθοίδία, 
ἀυδπῃ. οποὐ! τηογί8}65 ΥἹΡῚ ἴῃ (6! ] 6 θη Θγδη ΕΓ. 

104. ΑἸ ΠῚ 

Τιοουΐι5 65, [ἰοϊαᾶ; πᾶ ἰαϊ ρ8ΓΒ Πῖο βοαϑί 

Μριηποη, ΓΔΑ 115 ῬΘΓΟΙΙ55115 ΡΠ 6 8. 

1θῦ. ΟΕΙΘΙ. 

Ἰ51α] ἐγαρὶραγ (θβαβ ἤσησοθ {{] πὰ ἀοαϊοαν! 
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υνησθεὶς ἧς ἀλόχου καὶ τεχέων φιλίων, 

χαὶ 7 πάτρης γλυχερῆς Πτολεμαΐδος, ἣν ἐπόλισσεν 

Σωτὴρ λλήνων Νιλογενὲς τέμενος. 

106. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ἰούνιος ἔνθα Σαῦδῖνος ἔχων ἱ[ππ]͵|αΐδα πόρπαν 

ἶχτο Συηναίας ἑσμὸν ἄγων στρατιᾶς, 

ἃ πανεορτεύουσαν ἑοῖς ἐγάνωσεν ἰάχχοις 

ἶσιν τὰν σώζειν χόσμον ἐπισταμέναν. . .... 

5 αὐτὰ δ᾽ Ἴσις ἐθαυμασά μην, ἐτοοο ξωϑος 

εὐνον͵ ἱππεί]ας ἧχεν ἔχων ἀγέλας, 

οὗτος γὰρ χατὰ μῶλον ἕεις τότε χαὶ [π]άρος ἀνὴρ 

πεν τὸν οὐχαὺ στο δρμόσατο. 

107. ΑΣΚΛΗΠΙΟΔΟΤΟΥ͂. 

Ζῴώειν, εἰναλίη Θέτι, Μέμνονα, χαὶ μέγα φωνεῖν 

μάνθανε, μητρῴηῃ λαμπάδι θαλπόμιενον, 

Αἰγύπτου Λιθυχῇσιν ὑπ᾽ ὀφρύσιν, ὧν ἀποτάμνει 

χαλλίπυλον Θήδην Νεῖλος ἔλαυνό μένος, 

5 τὸν δὲ μάχης ἀχόρητον ἀχῶλέα, μμὴτ᾽ ἐνὶ Τρώων 

φθέγγεσθαι πεδίῳ, μήτ᾽ ἐνὶ Θεσσαλίῃ. 

108. ΑΔΛΟ. 

Α νίχα πύχταισι δι᾽ αἵματος" ἀλλ᾽ ἔτι θερμὸν 

πνεῦμα φέρων σχληρᾶς παῖς ἀπὸ πυγμαχίας 

ἔστα παγχρατίου βαρὺν ἐς πόνον" ἁ μία δ᾽ ἀὼς 

δὶς Δωροχλείδαν εἶδεν ἀεθλοφόρον. 

α, Π(όπλ ιος) Κορνήλιος, Εἰρηναίου υἱὸς, ἀρ 

1090. ΑΛλΛΟ. 
ἢ 

΄ 
[ἐφήσ σιος, 

, 
'στων 

παῖ: παγχρατιχστὴς, νικήσας ὀλυμπιάδι δ᾿, Διὰ 

Ιϑ» μπίῳ. 

Η͂ 

βιΟὗτος,ὁ παιδὸς ἀχμιὴν ἀνδρὸς δ᾽ ἐπιχείμενος ἀλχκήΪν, 
Φ 

οὗτος, ἐφ᾽ οὗ τὸ χαλὸν χαὶ σθεναρ ἐν βλέπεται, 

τίς, πόθεν εἶ, τίνος, εἰπέ, τίνων ἐπιν ἐδὰ ια. μόχθων 

αὐχήσας ἔστης Ζηνὸς ὑπὸ προδόμοις; 

ὅ..---- Εἰρήναιος ἐ ἐμοὶ ὙἘΝΕΣΕΝ, ξένε, τοὔνομ. ̓ Αρίστων, 

“ πατρὶς Ἰωνογενὴς ἀμφοτέρων ἔφεσος: 

ἐστέφθην ἀνέφεδρος ὀλύμπια 1 παγχρατίῳ παῖς, 

τἰρ]ισσὰ χατ᾽ ἀντιπάλων ἄθλα χονισάμενος. 

ὶ Ὁ 
γ. Ἀσίδι μὲν πάσ[] χ' 

᾿ 

ἡρύσσομαι, εἰμὶ δ᾽ Ἀρίστων 

χεῖνος, ὃ παγχρατίῳ στεψάμιενος χότινον, 
ἐ ῃ Υ ᾿ 

[Πλλὰς ὃν εἶπε τέλει 

τὴν ἀνδρῶν ὌΒΘΑ 

ὃ οὐ γὰρ ἐν εὐτυχίη χλήρου στέφος, ἀλλ᾽ ἐφεὸ 
ἵ 

» ὅτ᾽ εἶδέ με παιδὸς ἐν ἀχμιῇ 

ν χερσὶν ἐνεγχάμενον" 

θείης 
2 

χωρὶς, ἀπ᾽ Αλφειοῦ χαὶ Διὸς ἠσπασάμην" 

ἑπτὰ γὰρ ἐχ παίδων παλόάυνχς υἱόόνος οὐχ ἀνέπαυσα, 

ΠῚ 

ζευγνύ μενος ὃ 
ἣ ὁ 

ανξε 
Η͂ 
ὶ πάντας ἀπεστεφάνουν" 

ΤΠΘΙΠΟΙ: ΠηΘ.8 ΘΟΏΪ 5 δὲ ΠΠΡΘΓοΡατη ἀΠΠΘοἴΟΥ ΠῚ, 
οἱ ραίνι ἀυ]οἷβ ῬίοΙ μη 15, {υᾶπὶ αὐ θθιη-οο πα 

Θοίθν ἀτοογαπι ΝΊ]ΟσΘηστη ἐδ Ρ]ΏΓη, 

1006. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 
οὐ 

Φαηΐα5 μτιο ΘΒ Πι5. ΠΆθ6η5 δααθβίγοιῃ ΠΡΌ τη, 
γοηθΡαΐ ΞΘ Θηδλθθ ΘΧΔΙΠΘἢ ὩΡΘΩΒ ΤΩΙ 188. ὮΝ 

4 [δϑίδιη -Ῥδηθρ Γη-ἃ ο δ η 6 Τὴ Ἰωυ ε18-α οὶ! " 

[8.15 ἴη- Βδοομαμι ΒΥΩ͂Σ ἰδ. 
[51π| 4188 ΒΘΓ ΓΘ τη ηυτὴ ΠΟΥΪΐ, . . “: 

ἰρϑϑαίιθ 1515. τηϊγαίδ βυϊη... τ Πρ 

εὐνν νον Β6Όη085 γοηϊΐ ΒΔ Θἢ5 ΒΙΘΒΈΒ, 
1116 ΘηἸπὶ αυοδα Δ ΡΟΓΘΠι πηπ15 ἴππο οἱ ῬΥΪαΒ. στρ. τῷ 

ἐν ν κον 6[ οογοηδιη δαογηᾶνιί. 

167. ΑΘΟΙΡΙΟΠΟΤΙ. ᾿ 

ψΊνογθ, πη Γ]ηἃ ΤἬΘ 15, ΜΠ ΠΟΠΘΙῚ οὐ πιᾶβῃυπιοαι : 
αἾδοθ, τηδίθυ πᾶ μριβαβὸ αἰ-ἰονοίαγ, Σῷ 

ΦἘΟΥΡΙ ΠΑΡ νγοἱβ σὰ νυ οἰ θα 5, ἃ 4] 5 ἐὐρί νην 
ῬοΡ(15- Ρυϊουῖβ οὐπαίαηι ΤΉΘθοπ ΝΊΙα5. ἱποϊ(αίαβ᾽ 

[(ὦς 6. οἰναι 15. Παιοι 5. ἀθοαγΡθη8),. 
Ρυρηδ διιΐθτη ἸΠ58 18 }116 πὴ ἃ ΟΠ }}} Θυ,ΠΘ 6616 ἴῃ ῬΡΟΙπ 
γοσθιη-Θ ἀ6 18 ΘᾶΠΙρΟ, ΠΘ486 ἰπ ΤΠ οββα ἃ. 

108. ΑΙΤΌ}. 

δα ρφγᾶνγθπι δίθιϊψ ῬδηΟΡΙ ἡμνϑῥδίνν ὈΠἃ νειν ̓ 
θὶ5 Πογοοιάδιῃ νἱαῖ νἱούογθιη -οου τη! 18, [165΄ 

109. ΑἸαῦϑ. 

Υ̓ 

α.Ῥ(ΟΒ] 1.5) ΟΟΓγΠΘ 15 Γρθηθὶ ΠΠ 115 αὐἰειοα ξρλο να Ἔ 
ΡαΘΙ ῥηοραίἰϑίθβ, θυμη ν]οἰββοί, ΟἸγιηρίδαθ. ΘΟΥ̓Π;. 

ει Ὁ Σ 

[1ον] μμμ.. 

δ. 1116 φαΐ ραιδυὶ ἤονι γισιι8 δα]δοοί, το ρουνϊ,. ἃ; ἐν 
1116, ἴῃ 410 ΔΙ «υϊα ῥα ]ογὶ οἱ γϑ} 16] Θοηϑρίοἰϊαγ,, ̓  

115, τη46 515, 6χ 00, αἴθ, απογαπι ὈΓηΪᾶ Ιᾶθο-. ; 
Θ]ονιαίιιβ βίθ5. Φον!β ἴῃ ἀρ τ 

- [γϑηφοιι5 ΤῊ] ἢ] ρΘη 1, ΠΟΒΡ65, ΠΟΙΊΘΗ Αγίβίο, ἣ 
Ραίτϊα Ιοη15 αἰτίαδαιιθ Ερῃθβαβ ἢ [ογϑίϊο. ῬιδΓ,. 

οοτοηδίι5. 51πὶ ΟἸγτηρία, π0}10 βθθαΐοῦθ, ἀθ ἀπῆν ; 
ἀΡΊΡΠοἱ ἴῃ δΔάνουβανὶο5. οϑυἑδηηῖπ6 ΘΟΙΏΠΗΪΒ550.. 

6. Αβ|ἃ αυϊάθ πὴ ἴῃ οππηὶ ρΓΘαΙΟΟΥ, ΒΙΠΉ 416 Αησίο. 
116 αὶ 48 ρᾷπογδίϊο οογοηδίιϑ 8:1 οἰθαβίγο, 

τοῖα ααθπὶ αἰχὶξ ρουίθοίαπι, οὐπὶ νάϊ. πῆθ ῬαΘτῖ, 
ψἱτότσιτη νἱγίαϊοπι τηδηΐθι15 ᾿ροπίθθ [1 οτος 

ΠΟ Θηΐπὶ 6χ [δ]]οἰἑαϊθ βογίϊβ οοτοπὰ ζεεἶξ, 588 Βθοιι-ο ̓ 

ΔΌ5α4ι6, ἃ ΔἸΡΒ ΘΟ οἱ Ζονϑ βα!αΐαίαβ 51Πὶ : [ἴορο. 
βθρίθιῃ ΘῃΪΠῚ 6 ῬΕΘΓῚ5 ΡΡῸ5 Ὁη1185 ΠΟ ΤΘα.]ΘΙη- 

[ἀ64ι,. 
οἰποίαβ δι θη 5ΘΙΏΡΘΙ ΟΠΊΠΘΒ5 ΘΟΙΌΠ8, ῬΓΙΔΥΙ Σ 



Ὁ ἜΣ ΎΗΝ γενέτην ἐμὸν Εἰρήναιον΄ 
αἱ πάτρην ἴύφεσον στέμιμασιν ἀθανάτοις. 

ἜΑ. 

ον δὲ χαὶ ἐγὼ πρὸς σέ, Πᾶν, Θηδῶν [ἄπο 

γίωνος ἔχγονος Ποσείδη[ος. 

1171. ΑΛλΟ. 

“με[λέϊτας ἄνθημα. διάχτορον ἔνθα με χεδνοὶ 

ἕντο παλαι[σ οἸτριτᾶν ἀιθέων φ[ύ]λα[χ]χ, 
μ]ασιν εὐτάχτοισι μεμαλό[τε]ς ἄκρον ἐφηξαὶ 

αἱ φιλί[αι] Χαρίτων τε ἄμμιγ᾽ ὁμοφροσύναι, 
περὶ γυμνασίαρχον ἀεὶ μεδέοντα Φίλισχον 

Ἢ ᾿σ[ω]φροσύνας], Σῖμον [τ᾿ ἔ]γγζονο]ν ἀρχαγόρου, 

οὕνεχ᾽ ἐγὼ πι]νυτ[ᾶ]τα καὶ ἀγλαὸν ἤθεσι χόσμον 
᾿δῶ[χ]α χαὶ ἐχ μώμου πάντοθεν εἰρυσάυτην. 

479. ΑΛλο. 

όξαν συν[εφή]δοις, χρηστότητος εἵνεχεν 
ἀλλιπίπ]ος ἀντιφῶν τε [τὸν χοϊσμήτορα. 

118. Αλλο. 

Τόνδε ἀπὸ δαδούχων ἱερῆς μητρός τε γεγῶτα, 
ἢ τελετὰς ἀνέφαινε θεοῖν παρ᾽ ἀνάχτορα Δηοῦς, 

᾿Αἴλιον ἐν ρα μας χλεινὸν χοσμήτορα παίδων, 
Ἶ σεν ὁμώνυμος υἱός, ὃς ἄρχων ἦεν ἐφήδων. 

114. ΑΛΛΟ. 

Ἱππέα Ρωμαίων τὸν ἐν ἠιθέοισιν ἔφηύον, 
' ̓ Κήρυχος Ζήνωνος ἀφ᾽ αἵματος υἱέος ὑιόν, 

᾿ Ζήνωνος Ζήνωνα, κλυτῶν προγόνων χλυτὸν ἔρνος, 

Ε' ᾿ πατρὸς χαὶ μητρὸς Στρατόλας παραμύθιον εἶναι, 

ὃ Ε: 175. ΑΛΛΟ. 

"ς Φουνισουλανὸς ἐνθαδὶ Χαρίσιος 
στρατηγὸς Ξρμώνθιός τε χαὶ Λάτων πάτρης, 

ἄγων δάμαρτα Φουλόίαν ἀνήλυθεν 
᾿ σοῦ, Μέμνον, ἠχήσαντος ἕγ[εχ᾽, ἐπεὶ] υήτηρ 

δ ἡ σὴ χυθεῖσα σὸν. δέμας ἀ[υφ᾽ ἢὼς σ]τέφει" 
3 θύσας τε χαὶ σπείσας τε χα[ὶ χλύων σαφ]ῶς 

᾿ τοῦτ᾽ αὐτὸς ἠύτησεν εἰς σεῖο χλ[έος" 
ἕ “Λάλον μὲν ἀργὼ παῖς ἐὼν ἐγὼ οξωμμς 

᾿ λάλον ὃΣ φηγὸν τὴν Διὸς [Πελασγι]χοῦ 
10 σὲ δ᾽ αὐτὸν ὄσσοις μοῦνον ἐδράξχη!ν ἐμοῖς, 

᾿ ὡς αὐτὸς ἠχεῖς χαὶ βοήν τιν᾽ [ἐχχέεις, 
νὰ δέ σοι χάραξε τὸν στίχων[χόρον, 
ὅσ᾽ εἶπες αὐτῷ, φίλτατος, τελῶν πάλιν. 

Νὰ ᾿ 
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᾿ΐααιιθ Π]Πβίγθιη-ἰοῖο σθ [ΟΥ̓ ΠῚ ΤηΘιιτὴ ΤΡΘΠΕΡΊΙΓΩ 
οὐ ραύγίαπη ΕΡ ἢ Θβιτη ΘΟΓΟΠἾΒ5. πη 1115. 

1710. ΑἸΙαῦ Ὁ. 

νηὶ δὲ Θρὸ δὰ ἰθ, Ῥδη, Τῇ ΘΙ 5 

ΑἸΠΘηΙοηΐ5 ΠΠ5 Ῥοβιάθιβ. 

1711. Αταῦ!, ἈΡΉΝ 
᾿ [5[α]ο5ὶ 

ΕΧΘΡΟΙ ΔίΙΟΠ 5. τηἰπἰβίγατη ἤοθθθ ἀοπᾶγὶο Πΐο τὴ8 
ῬΟΒΌΘΡΘ ῬΔ᾽ ϑ ν  γ τὴ [αν ΘΠ τὴ οὐβίο 6 Πη, 

ααϊθιι8. ΒΌΠΉΠη. ΟἸΓ ϑυηΐ Οροτὰ Ὀ6Πηθ- Οὐ ἀἸηδίἃ 
[ΘρΠ 60] 

οἱ διηϊοἰ (γ ΓΤ 116. αἰ πιὰ οΟΠοοΓαΪδ, 
41 οἰρουτηβίδηί ΒΎΓΩΠΒΙΔΡΌΠ ΠῚ ΒΘΙΊΡ6. βί πα θη- 

[θη ῬΠΠΠ βοὴ 

τηο οί, Θ᾽ πηστηαιι6 Π]Γατὴ ΑΡΟΠἃρΌΟΓΘ, 
“ποηϊδηι ΘΡῸ 5816 η τὴ οἱ πἰ Δ] ἀτπὴ τη τ] 15 ογα - 

ἀβαϊ, δίψιιθ. 6χ ῬγΓΟΌΓΟ ππαῖ]αιθ ἀθίγαχὶ. [ὨΘΓὴ 

172. ΔΙΌ. 

᾿ρΠΘΡΟΓα πα σΟΏ51110, ΡΤ δ (15 οδαδᾶ, 

ΟλΠΠρΡὰ5. ΑΠλρΒοηι16 ροβῦιθ}6 τη ΘΓ ίοΓ Π,. 

113... ταῦ: 

Ησποοθ οχ ἀδάμο ἢ 5 Βδοθγἀοίθ 16 τηδίγθ σ᾽ η] ΤῊ, 
86 1η 0] 1015 τια5. ϑαοοι, ἀθᾶγαπη 8 ΤΘΡΌΠΙ, 

[δου Ί5, 
ΖΕΙατη ΑΡο]]οηΐ τα, ᾿πο τη τηοαθγδίου θη) ρα6- 

[ΓΟΡΌΓῚ, 

βίδίαἱζ 6] 546 ΠΟΙΊΪ 5 ΠΠΙὰ5, 4] τηὰρΊβι αὐι5 
[ογᾶΐ, Θρ Πϑθουηι. 

114. ΑἸαῦϑ. 

Εαᾳυϊΐοτη ΠοΙπΔΠΟΓΊτὴ ἰηΐ6 1 Δ Ο]Θβοθηίθβ ΘΡΠΘΡΆΠΙ, 
ΟΟΥγο15 ΖΘ ΠΟΠΪ5 6 Βϑηριηθ ἢ} ΠΙ Πα τὴ [16τἢ, 
ΖΘΠΟΠΙ5 ΖΘΠΟΠΘΙΠῚ, ΠΟ ΠΟΤῚ ΔΟΡῚ ΠΟ] 1{8πη| ΡΓῸ- 
φοϑίιογθ αἷ, ρῬαἰτὶ οἱ τηαίγὶ ϑίγαίοὶ 50] 1ο θϑβθί. 

115. Διαῦῦ. 

ἘΠΠΙΒυ Δ η115 Πῖο ΟΠ ΥΪ5115 
ΡΓίον Ἠθυηοη  ΠΘΟβα6 οὐ 1ναΐονατῃ ρϑίγις, 
8 ἀοθη5 ἀχόγοῖη Εἰ ν᾽ᾶτη γΘα 
6, Μοιπποη, ργορίθι βοηδηΐθηῃ, Ὁ] τηδίθυ 
π8, οἴιι58, ΘΟυΡὰΒ ἱπατη Αὐγογὰ οἰγουτῃ οἰηρὶ : 
᾿αΐοαιθ οἱ Πραΐο οἱ δια ϊΐα οἰᾶγα πᾶ νοοθ, 
Βοο 'ρ58 οἰδτηδνὶ 1π ἰπᾶτη ο]ΟΓΊΔ ΠῚ : 
« Τιοφαθηΐθιη ΑΓΘῸ, Οπὶ ΡῈΘΡ Θγᾶτη, ΟἸα]οὶ, 

« Ἰοαιδηΐθμη ΖΌΟΘΙ6 ΒΟ] πὶ Φον]5. ΡΟ] Β9]οΪ, 
« [6 διιΐθπι ᾿ρϑυτη 50] πὶ γ]αΪ ΟΟ1}15 ΤΉ 618, 

« Ἰρϑ.π) Βοηδηΐθτη δὲ γοθθτη απϑηηάδηη δι} {6 η{61}.» 
μσηο ΘΡΡῸ {01 Ἰηβου!ρ51: νϑυβατη ΟΠΟΓΙΙΠῚ, 
ῬτῸ ἢϊ5 χυῷ αἰχΊβιϊ οἱ, διηϊοϊββίιηθ, ἤθ0 ΓΘρθηάθη5 
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1160. ἌΛΛΟ. 

ἰὐὐφράτης πάϊς ἦλθον, ἔθ᾽ αἱ πλοχαμῖδε 

ἑξάχι γιχήσας πατρίδ᾽ ἐπηζυ πλεμαις 

ἐπῆσα )" 

111. ἸΟΥΛΙΑΣ ΒΑΛΒΙΛΛΗΣ. 

Μέμνονα πυνθανόμαν Αἰγϑατων ἁλίω αὔγα 

αἰθόμενον φωνὴν Θηδαϊκῶ ᾿πὺ λίθω - 

ἀδριανὸν δ᾽ ἐσιδὼν τὸν παυδχσιλῆα πρὶν αὔγας᾿ 

ἀελίω, Χαίρην εἶπέ ἴοι, ὡς δυνοτόν. 

5 Τιτὰν δ᾽ ὅττ᾽ ἐλάων λευχοῖσι δι’ αἰθέρος ἵπποις 

ἐν] σχία ὡράων δεύτερον ἦχε μέτρον, 
ὡς χαλχοῖο τυπέντος ἴη Μέι! μνῶν ἢ πάλιν αὐδὰν 

ὀξύτονον χαίρων, καὶ τρίτον ἄχον ἴη 

Κοίρανος ἀδριανὸς χάρε, δὶς δ᾽ ἀσπάσσατο χαὗτος 

10 Μέμνονα ’ χαὶ Βαλθίλλα χάμιε ἴΐοισι πόνοις 

γρόππατα σαμιαίνοντά τ᾽ ὄς᾽ εὔξ'ιδε χὥσσ᾽ ἐσάχουσε" 

δᾶλον παῖσι δ᾽ ἔγεντ᾽ ὥς Βε φίλεισι θέοι, 

118. ΤΗΣ ΑΥ̓ΤΗΣ. 

ἔχλυον αὐδήσαντος ἐγὼ ᾿πὺ λίθω Βάλδιλλα 

φωνὰς τᾶς θείας Μέμνονος ἢ Φαμένωθ. 

ἦνθον ᾿ ὕμοι δ᾽ ἐρατᾷ βασιλχηΐδι τῇδε Σαύδίννα" 

ὥρας δὲ πρώτας ἅλιος ἦχε δρόμον. 

5 Κοιράνω λδριάνω πέμπτῳ δεχότῳ τ᾽ ἐνιχυτῷ. 

φῶτα δ᾽ ἔχεσχεν ἄθυρ εἴχοσι χαὶ τέορε 
ἰχόστῳ πέμπτῳ δ᾽ ἄματι μιηνὸς ἄθυρ 

͵, 

478. 

Χθίσδον μὰν [χλύομες τῷ] Μέμνονος [ἀντιάσαντες, 

ὃς πάλιν ἀλλοτρίως λᾶξεν ἄναυδος [ἔων " 

πρήσθη γὰρ σέπτα μόρφα βασιληΐδος, αἱ μὴ 
ἐλθοίσα γ᾽ αὔτα θήϊον ἄχον ἴῃ. 

5 Νὴ καί τοι βασίλευς χοτέσῃ, ὅ νυ δᾶρον ἀνίχ 

τὰν σέυναν χατέχει χο υριδίαν ἄλοχον. 

Χὼ Μέμνων τρέσσαις μεγάλως μένος ἐκ βασι[λήων 

ἐξαπίνας αὔδασ " ἂ δ᾽ ὀίοισ᾽ ἐχάρη: 

ΤΗΣ ΑΥ̓ΤΗΣ. 

γλῶσσαν μέν τοι τ. 

᾿ μδύσαις; ἄθεος, 5.6 Ὁ νον ήρενη εν 
5 δῶχέν τοι ποίναν τῷ σῷ ἐφ... ἠδ᾽ ἄς 

τόλμας, ἀξ λπν. τ παστὰς 

ἀλλ᾽ ἔγω οὐ δοχίμωμι ἘΡΈΡΣΣ ας ΟΣ ΠΕ ΤΝ Τ Ἀ: 

Ψύχαν δ᾽ ἀθανάταν. ..... 

Εὐσέδεες γὰρ ἐμοὶ γένεται σέ. ἱ 

10 Βἀλθιλλός τε δύψυς χᾷάντ οχας: ας μουν: 

Βάλόδιλλος γένετ᾽ ἐχ υᾶτρος βασιλνήιδος ἄχ[μας, 

“τῷ πάτερος δὲ πάτηρ . ντίοχος βασίλευς' 

χήνων ἐχ γενέας χἀγωλόχον αἶμα τὸ χᾶλον, 

Βαλδίλλας δ᾽ ἔμεθεν γρόπτα τόδ᾽ εὐσέδΪεος, 

178. Αἰαῦρ.. 

56Χ ὙΙΟΙΟΡΙ5 μὰ ἀεθον, αἰία}}. 

171. ΠῚ ΒΑΠΒΙ1,3. 

Μοιηποηᾶ δα ΘΡ ΠῚ τον ἐ ΠῚ 5015 Βρίθμάουθ 

ϑΟΟΘΉΒαΠ ἰΟα] ΤἬΘΡΔΠΟ 6 ἰδριάθ:; ΟΕ ΩΝ 
Δάγδηυτη δαΐθηη οὐμη-] ἀἰδβοὶ ΟΠ ΤΠ -Τ ΡΘΠΙ 

[δη:8 ΒρΙθπάογθπι.. 
50115, ϑα]νθ, αἰχὶξ οἱ, αὐ ΠΟΡῚ ροίονγδΐ. [6415 

Θ6α ΤΙίδη, αυᾶπάο ρτορτράϊθηβ. 1015. ρ6Ρ ἴπονα 
ἴῃ απη τα Πογᾶριπι βϑουπάδιῃ ΠΡ αΪΐ ΤπΘ ΒΟ ΓαΙα, Ὁ 

βουΐ ΦΓῚΒ. ῬΘΓΟΌΒΒΙ τηΪβιύ ΜΘΙΏΠΟΠ ᾿ζθυατη ὙΟΟΘ 
διιοίαϊη δδιάθηδ, οἱ ἰογ πὶ βοπαπὶ τηϊϑὶ 

Βοχ Αἀγίδηι5 σαν 585 δϑί, ὈΊΒ4ῸΘ βαϊυΐαν! οἵ ἴρβθ. 
Μοιμμηοηθμη, οἱ ΒΑ] Ρ1}1ἃ [θοῖζ δὰ Ἰᾶθογα [6 Σ΄ 

Ῥογβρισασμη [1 ΟΠΉΠἾ]}Ρ115 Θὰ πὶ ἃ (115 ἃΠιΔΙΊ. 

ι18. ΕΥΌΞΘΕΜ. 

Αὐαὶὶ Ἰοσυί1 ορο 6 ἰαρίαθ Β4]}}}ἃ ἜΗΝ 
γόο68 ἀἰνίηᾶ5 ΝΙ ΘΠ ΠΟηΪΒ5 56 ῬΠδιιθηο. 

Μ ηὶ δυΐοπι οΠῚ ἃΠη8}}}}} Γορὶπᾶ ἰδίἃ Βαϊ ππηᾶ Σ΄ 
ΠοΙὰ 5. ΡΓΪΠ]ἃ5 50] Πα θΘθαΐ ΟΠΓΒ.8. 

Ἠορὶ5 Ααἀνίδηὶ αυϊηΐο ἀθοϊ ΠΟ 116 ΔΠΠΟ ; 
Ἰυθ65 διΐθπι Βα ρα ΑἸ ν]ΒΊ ΠΕ] οἱ φμαίυοεος 
ν᾽ θ βίο αὐϊπίοαμ8 416 ΤηΘη515 Αἴῃγι. Ἷ 

119. ΕΟΞΡΕΜ. 

Ηδεὶ ἰαπάθπι δ ἀν᾽ τη! 5 ΜΘ ΠΟΘΙ, δἀθιπίθθ, 
αυΐ ΤαΡΒῈ5 Ἰη50] 6 ηΐθ 1 ἀ 8511 τη 8 6586: ΟΜΝ 

Θχαρβὶΐ θηΐπη γθπθγαηαὰ ἤριιγᾶ Τορηςθ, εἶδ 
1ρ51, οαπῃ δἀνθηϊββοί, αἰ ν Πα ΠῈ ΒΟΉ ΠῚ τη  ἐογοϑί.. 

ΝΘ οἱ β58η6 ΤῸΧ ἰγαβοθγοίαιν, φυοα ἀἴὰ ἄοϊο.. ᾿ 
δυρτιδίατμῃ ἀοι πηγαί Ἰοβτεπιδηι ΘΟΠ] ΠΡ ΈΤΏ. ἔδυ, 

Αἴχαρ Μοιηποη, αξ αὶ τηᾶρπορθγ8 {{πππ|ΐ ᾿ρα μι Γ6-ς 

ΒΡ Ιΐο Ἰοοαΐα5. οϑί : {Π8 δαΐθπι, ροβίασπητα κα], Ἄ, 

180. ΕΠΒΌΕΝ. Του, θεν ! 

Θαἶνο, οἱ Ἰοσαΐα5 ὈΘηΘγυΟΪ5 ΠῚΘ. . . . οἡ 

Ἰηρυδίη αυϊάδιη, - ν΄. ἐπον νιν 
Οὐδ Υ565 ᾿πΠΡ᾽ 08. . . «002. τς ἤν 

ἀρα!, βᾶπ6 ρα ηᾶ5 ΟὉ 05 ἀΟΙΟΤ65 4118 518 
δυάδοίδιη 'φυὰ ΑρΙπη..... τον νον ΝΣ“ 

Ξθα ΘΡῸ ΠΟ ΔρΡΡΙΌΡΟ ἰσ8πι.. . - - - - 
ΔηΪ πη 816} ᾿Πητη ΟΡ Δ] Θ1η. . . - 

ῬῚΪ δηΐπι τη6 βοηϊογὸΒ ἰ6. Ὁ, ον πιο πὴ 
ΒΔΙΡΙΠυ 546 βαρίθηβ οἱ Αἰ οομι5. ... τ 

ΒΔΙΌΉΠ5. παΐι5. οβί τηδίγθ γϑρῖα ΑΟΠηΘ ἜΣ δ Κα 
Ραΐεῖβ δαΐθπι ραίου Απἰ θη 5 ΤῸ ἢ [ΡυΟπις 

Ἰβίουτη οχ σοηΐθ δὲ ΘρῸ βοριΠπ5 56Π| ΒΕΠΘΌΪΠΘΙΝ 
ΒΙ ἢ] Θαα6 ταθὶ ῥ᾽ βουιρίαμη ἤρθοῦθ δ. 

Ὡς 

ΟΝ 
Ἢ 
᾿ 

»" ̓ Ι ἊΝ 
Σ. 

δι αἱ ἡ ἀρ δῦ ον δϑ 

Ἂ 



181. ΤῊΣ ΑΥ̓ΤΙΙΣ () 

ὑτὸς χαὶ γεραρῶ, Μέμνον, πάϊ Τιθωνοῖο, 

᾿ς θηῦάας θάσσων ἄντα Διὸς πόλιος 
ἢ ἀμένωθ, βασίλευ Αἰγύπτιε, τὼς ἐνέποισιν 

᾿ς ἴρηες μύθων τῶν παλάων ἴδριες. 

182. ΓΕΜΕΛΛΟΥ͂, 

Θῆχέ σε φωνήεντα θεὰ δοδοδάχτυλος ώς, 
᾿ϑὴ μήτηρ, χλυτὲ Μέμνον" ἐελδομένῳ μοι ἀχοῦσαι 

σῆς φωνῆς" ἀυζάδαντι περιχλυτοῦ ἀντωνίνου 

᾿ δωῳδεχάτῳ χαὶ μηνὶ Παχὼν τριςχαίδεχ᾽ ἔχοντι 
, ἤματα δίς, δαΐυμον, τεῦ ἐσέχλυον αὐδήσάντος, 

ἵ Ὁ ἠελίου ἡξένν περικαλλέα ῥεῖθρα λιπόντος. 
Τὸν πάλαι ἀντολίης βασιλῆά σε θῆχε Κρονίων΄ 
οἰχουρὸν πέτρου, φωνὴν δ᾽ ἀπὸ πέτρου ἕηχας. 
Ταῦτα δ᾽ ἔγραψε Γέμελλος, ἀμοιδαδὶς ἐνθαδ᾽ ἀνελ- 

ἢ σὺν χιδνῇ ἀλόχῳ ῥουφίλλῃ χαὶ τεχέεσσι. [θὼν 

188. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Τούτοις τοῖς ἐλέγοις Πετρωνιανός σε γερχίρω 
αὐδήεντι θεῷ μουσικὰ δῶρα διδούς, 

πατρόθεν οὔνομ᾽ ἔχων Λουχίλιος, ἰταλὸς ἀνήρ. 

Ἵ ἀλλὰ σύ μοι ζώειν δηρόν, ἄναξ, χαρίσαι. 

ὃ Πολλοὶ ἅμα στείχουσι δαήμεναι, ἦ ῥ᾽ ἔτι Μέμνων 

τοῦ λοιποῦ γῆρυν σώματος ἐντὸς ἔχει. 

᾿ Αὐτὰρ ὅ γε στείνων χεφαλῆς τ᾽ ἄτερ ἥμενος αὐδᾷ 

ὕδριν Καμθύσεω μητέρι μευφόμενος " 
"- εὖτ᾽ ἂν δ᾽ ἤέλιος φαέθων ἀχτῖνας ἀνίσχῃ, 
"ἦμαρ σημαίνει τοῖς παρεοῦσι βροτοῖς. 

Ὕ 

184, ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ ΤΡΕΒΟΥΛΛΗΣ, 

ΣΥΝ δεύτερον ἀχουσάσης Μέμνονος. 

Αὐδῆς τὸ πρόσθεν μοῦνον ἐξαχούσαντας 

νῦν ὡς συνήθεις χαὶ φίλους ἠσπάζετο 

Μέμνων ὁ παῖς ἤοῦς τε χαὶ Τιθωνοῖο. 

Αἰσϑησιν ἄρα τῷ λίθῳ χαὶ φθέγματα 
5 ἡ φύσις ἔδωχε δὴ ὑκουργὸς τῶν ὅλων ; 

185: ΤῊΣ ΑΥ̓ΤΗΣ: 

[θραυσ: Καμόύσης με τόνδε τὸν λίθον, 

ἊΝ έως ξῴου εἰχόν᾽ ἐχμεμαγμένον. 

Φωνὴ δ᾽ ὀδυρμὸς ἡ ἦν πάλαι μοι, Μέμνονος ᾿ 

τ τὰ πάθη γϑῶσα, ἣν ἀφεῖλε Καμθύσης. 
Ἴ δ ἄναρθρα ὃ δὴ νῦν χἀσαφὴ τὰ φθέγματα 

ὅλο- φύρομιαι τῆς ποόσθε λείψανον τύχης. 

180. ΑΛλο. 

᾿ς Μάρκιος ᾿ρμογένης ἔχλυον μέγα φωνήσαντος 

᾿ Μέμνονος, ἀντέλ[ίλουσαν ἰδ]όντος [μ-ητέρα σεμνήν. 

187. ΠΑΙΩΝΟΣ. 

ΦΝ,, ᾿ ᾿ Αὐδήεν τά σς, Μέμνον, ἐγὼ Παίων ὁ Σιδήτης 
Ε΄ τὸ πρὶν ἐπυνθανόμην, νῦν δὲ παρὼν ἔμαθον. 

ΟΠ ΘΑΡΌΤΊ. ΒΡΙΟΠΑΜΜΑΤᾺ ὈΕΡΙΟΘΛΤΟΗΙΑ. 29 
[81]. ΕΠΒΞΡΕΜ (ἢ 

[056 δὲ νϑηθγᾶθοι {6 Μοιηποη, ἢ} ΤΊ Ποηὶ, 

ΤἬΘΡΔΡ μη 50 6 η5 ἴῃ ΘΟηΒροοῖα ΤΟΥ 5. ὉΡΌΙ5, 
βῖνθ ΑἸπθηοίῃ, τὸχ ῦργρίϊο, αὐ ἀἰοιππῃὶ 

βδοουοὐθ5. [ἈΠ] νοίου πὶ βοϊθηΐο5. 

182. ΟΕΜΕΙ,. 

ΕΠθοῖέ (6 γορα!θηη ἀθᾶ γοβϑὶβ- αἰ ρ 15. Δατογὰ, 
ἰμὰ τηϑίθν, ᾿πο} }Π 6 Μϑιηηοη : ορΊ θη ταὶ Πὶ ἃ 1556 
ἰσᾶπι γΟΟΘΙη : 8ηη0 ν8]46-1Π0}}}} Απίοηϊη! [αἰφαϊξ 
ἀυοάθοίμηο οἱ τηθηβθ Ρϑοῆοῃ ἰγοάθοίτη μα θηΐο 
αἴδβ, 15, ἀθὰβ, (6 δυάϊνὶ Ἰοαιιθηΐοιη, 

8016 ΠΙΔ 15 ῬΟΡΡαΪοΓὰ ἢΠπρθηΐα Πἰηᾳιθηΐθ, 
Δμθαααπη οὐ θη 15 γοσθπὶ (6 ἴθοῖ! βαἰαγηΐιι5 [55], 
(ἀοτηι1Π|- 5 ΓΔ η 6 Βα ΧΟΒα ΠῚ, γΟΘΘΠΊ([[16 6 58 Χ0 θη ς- 
Ηώο βουιρβὶλ ἀθιηθ] }5, νἹοἰββί ιν ἤϊιο ΓΟΡΎΘΒΒΕΒ 
οππὶ ΡΓΟΡθἃ χοῦ ΗΠ ΠΠ]ὰ δἱ ΠΡ Υ15. 

189. ΑΝΟΝΥΜΌΝ. 

Η]5 δ]θρὶβ Ῥϑίγοῃί 15 [6 ΠΟΠΟΓῸ 
ψΟΟΘΔ]Ϊ 60 τηιιβῖοα ἀοηᾶ ΠΟΠΔΠ8, 

ΘΧ ΡᾶϊΓ6 ΠοΙηθη ἢΔθΘη5 [2|01}}1π|5, [δ}1|5. νὶγ, 
γα ἔπ ΤΠ] νίνθγθ αἶα, ΡΡΪΠῸ6 08, ὁοποράθ, 

Μυ]Ι βίπαι} νϑηϊαηΐ αἱ ἀἸδοδηί, ἃ δά ῃιιο Μοιηηοη 
ἴῃ ΓΘ 10 ΘΟΥΡΟΡΘ᾽ σοοθπὶ ἰηΐιι5 Πδθθϑί. 

Αἰφαὶ 116 ρ᾿Θ πΠΘη5 δία 16 51η6 οδρ᾽(6 5646η5 [οἰ 
1] Γ] πη (ΔΉ 5158 ΤηΔ 1] ΠΙΘΓΘῊΒ : 

ΟΠ] διιίθηη 50] 5ρ]Θ Πα 5 γα ϊοβ δέ  Π}}, 
αἴθπι παηἰαΐ, 41-δαδαηΐ, τηοΡ Δ] 1 θιι5. 

18:. ΟΞΟΙΠ145 ΤἈΕΒΌΠΙ4, 

απο ᾿ἰθυασα διάϊουαί Μϑιηποηδᾶ. 

Μοσοῖη ῬΥΪ5. 56116] 4] -Δυανονδηΐ 
ππηο αἱ [ΤΉ] 65. δὲ, ΔΠΊ]ΟΟ5. ΘΟΙΩΪ ΘΓ -Δοοθρίξ 

Μοϑιίηποι, ΠΠ15 Αὐγοτῷ οἱ ΤΙ ΠοηΪ. 

Θϑηἑ θη -ν τὰ Ἰριίαν ἰΔρ Ια οἱ νοοθ πὴ 
Ναΐαγα ἀδαϊ γι ἴθχ οπηηϊυτη 7 

185. ΕυῦθβξρΕΝ. 

ΕΓορῚ, ΟΔΙΡΥ 565 τὴ8. ὨΠΟΟ6 ἰὰρίθπη, 
ἐμ ΥΘρ 5. δοὶ ᾿πηΔ ἼΘΙ Θ ογτηίιιπη. 
ΝοΟΧ δυίοιῃ ᾿απιοηΐδίϊο οραΐ οἱ τ]. ΜΟΙ ΠΟΗΪΒ 

ΦΘΡΌΠΙΠἃ5. ΘΘΠΊΘΏ5, (τη 55.110 (ΔΙ γ 568. 
[πᾶν ἰου]αΐοβ ᾶπι ἤὰη0 οὕ ΟὈΒΟΌΓΟΒ Β0Π05 
6ἦα]ο, ρυιβίϊπθ βϑ!! φαϊὰβ ἰουίαης, 

180. Δῦ}. 

Μαγοῖιιβ. ΗΘΥΤ ΟσὍΠ65 8.161] τηᾶριπη ΟἰΔΙηΔ ἢ  6Τὴ 
Μριηποηθπ,, ΒΓ ϑηΐθιῃ Ὁ] για ϊΐ τί γΓΘ πη νθηθ ἃ η- 

ΕΡῸΝ, 
4187. ῬΖΌΧΝΙΘ. ἰοοκς 

Πιοαμοηίθηι (6, Μϑιηηοη, ΘΡῸ Ῥῷοῃη Βιαθία. 

ῬΓΙα5. δοοθρθγΡαμι, ἡμὴ δαΐθπι ρΡ 5605 Οἰα]οὶ, 
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188. ΜΕΤΤΙΟΥ͂ ΠΑΙΩΝΟΣ. 

Εἰ καὶ λωδητῆρες ἐλυμήναντο δέμας σόν, 
ἀλλὰ σύ γ᾽ αὐδήεις, ὡς χλύον αὐτὸς ἐγώ. 

, 

Νέττιος, ὦ Μέμνον, Παίων τάδ᾽ ἔγραψε Σιδήτης. 

189, ΚΑΤΟΥΛΟΥ. 

Εἰ καὶ λωδητῆρες ἐλυμήναντο χολοσσόν, 

θειοτάτου νύχτωρ ὀμφὴν ἔπι Μέμνονος ἦλθον " 
ἔχλυον ἧς Κάτουλος ταγὸς ὁ Θηδαΐδος. 

190. ΠΑΡΔΑΛΑ. 

ὁ Σαρδιηνὸς Παρδαλᾶς δὶς ἤκουσα " 

μεμνήσομαί σου χὰν ἐμῆσι βύδλοισιν. 

191. ΦΑΛΕΡΝΟΥ͂. 

Μέμν])ων οἶδε λαλεῖν ὅσ[α] ῥήτωρ, οἶδέ τε σιγᾶν, 
᾿ς εἰδὼς χαὶ φωνῆς νεῦρα χαὶ ἡσυχίας: 
χαὶ γὰρ ἰδὼν ἤῶ τὴν μητέρα, τὴν χροχόπεπλον 

ἤχησεν λιγυρῆς ἡδύτερον λαλίης. 

ὃ Ταῦτα Φάλερνος ἔγραψε ποιητὴς ἠδὲ σοφιστὴς 

ἄξια χαὶ Μουσῶν, ἄξια καὶ Χαρίτων. 

192. ἈΡΕΙΟΥ͂. 

ὦ πόποι, ἦ μέγα θαῦμα τόδ᾽ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι. 
Η μάλα τις θεὸς ἔνδον, οὗ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 
σεν φωνῇ χατὰ δ᾽ ἔσχεθε λαὸν ἅπαντα. 
Οὐ γάρ πως ἂν θνητὸς ἀνὴρ τάδε μηχανόῳτο, 

: ἀρείου ὁμηρικοῦ πονητοῦ ἐχ Μουσείου ἀχούσαντος. 

198. ΑΡΡΙΑΝΟΥ͂, 

Σ]ὸν δέμας εὔσκευον τεῦξαν θεοὶ αἰ[ὲν ἐόντες] 

φεισάμενοι χώρης πυρίδα μαζο[ μένης], 

ἐς μέσον εὐθύναντες ἀρουραίο[ιο τραπέζης], 

γήσου π[ετ]ραίης ψάμμον ἀπωσάμενοι. 
ὅ Γείτον[α] πυραμίδων τοίην θέσαν εἰςοράασθαι, 

οὗ τὴν Οἰδιπόδαο βροτοχτόνον, ὡς ἐπὶ Θήδαις, 

[τῇ δὲ θεᾷ] Λητοῖ πρόςπολον ἁγνοτάτην,]᾿ 
[τὴν ἐπιτη]ροῦσαν πεποθη μένον ἔσθλον ὔσειριν, 
γαίης Αἰγύπτοιο σεδάσμιον ἡγητῆρα, 

10 οὐράνιον, μέγαν, αὐτομέδοντα. δ έτος 
εἴχελον ἢφαίστῳ], ϑεγαλήτορα.. ... 
πον τον ον οι νυν ὁ. ο΄ ς΄ νι φτ 12 ΩΣ πύον ἐῳ 

194. ΟΥ̓ΡΑΝΙΟΥ. 

Θηδαίας σύριγγας ἐγὼ χαὶ Μέμνονα σεμνὸν 

θαύμασα τῆς τέχνης Οὐράνιος χυγιχός. 

ι88. ΜΕΤΤΙΙ ΡΞΕΟΝΙ͂Β. 

Εἰδὶ ν]οϊδίουβϑ ν {Πᾶν γ 6 ΘΟΓΡῚΒ ὑπ Ό1, 
ἴα ἰϑη6 γοΟ 815 65, αὖ ΔΙῚ ᾿ρΡ586 ΘΡῸ,- 

Μοίίυ5, ο Μϑιπῆοη, Ρῷοῃ Πῷο βουῦῖρϑβὶὺ Θ᾽ ἀθίθβ. 

189, ΟΑΤΌΙΠ. 

ΕΥ51 ν]ἱοϊδίογθϑ ν᾽ νοῦ οΟ] 5 ΘΠ ΤῊ, 

ΑαἸν] ΠἸββίτηὶ ποοίι νοοθπὶ ΜοΙηηο 5 δα] : γος 
υᾶδπὶ διάϊν! Οδίυ]β Θρὸ ργίθοίαβ Τμθθαϊάοδ,.. 

190. ΡΑΒΒΑΙΖΕ. 

ΘΔΓαΙδηῖϊ5 ῬᾶγάδΙαβ 15 Δ 6}} : 

ΠΊΘΙΏΙΠΘΙῸ {πὶ οἱ ἴῃ τηθὶ5 τ ῖβ. 

91. ΕΑΤΙΕΗΝΙ. 
αι Ε Τὰς τ τον γι μᾧ 

ἊΜ τ πότ δα ψυδῆς ἐζει ςόυ κε οἱ δο, δὸς δ μἐιῶῦτοο ς τ Ὡ 
Ἐν 

Μοπηποη 8οἷΐ Ἰοααΐ φυδηΐαπι ΟΓίοΡ, 5ο [16 5116 8, 
Β0]6Π5 δἰ γοοὶβ ΠΟΥ ΟΡ οἱ, αἰ θ 8 : νοϊδίαπι,ς 

Θἰθῃὶη Ἰηὐαϊζ15. ΑἸἸΓΟΓΆ ΠΩ. Τηδύγο ΠῚ ΟΓΟΘΘΟ - ρος 
ἸηΒΟΉΪ: γραία βαδνὶαβ Ἰο 68. 

Ηφο ΕδΙθΡ Πα βου ρϑὶξ ροθίδ αἴθ ἘΟΡΒΗΝΕ ἢ 
αἰθηᾶ οἱ Μυβὶβ, ἀἷρηᾶ οἱ γί 15. 

192. ΑΉΠ: 

0 αἱ], Ργοϊθοίο ἱ ἸΠΡΘΠΒ ΤῊ]ΓΔΟΙΪ τὴ ἤθΟ ΟΟΌ 15. πο : 
Οθνΐο ΟἸΏΏΪΠΟ Δ|14 1118. ἀθιι5. 6ϑέ ἰηΐαβ, θορμηὶ ααϊ ὦ 

[οὐ υτῃ ἰδίατη ἰοοαινς 
ΟἸαπηαν} νοοθ, ΘΟΠθυϊ 48 ΡοΟραΪα ΟἸΠΠ6ΠῚ.. 
Νϑαυδααδπι ΘὨΪ ΠΏ Π]ΟΥ (8115 Ὑἱν Πεθο τη οἰ ΠΕ π5 Θββαί. 
ΑΡΠ Ηοιηογὶοὶ ροοίθ, οχ Μιιβθο, «αυϊ- δια! π 

[δεπρον, ΠΥ ΟΥΝΣ τς ΤΟΝ τῷ ἐν ετυ νος δον κω 

193. ΑΒΒΙΑΝΙ. 

Ταῦπη ΘΟΡΡΒ ΒΘηθ-ἰηβίγιοίαπη [Δ Βτ]οᾶν θα αἰΐ «αἱ 
Ρᾶγοθηΐθ5 ὑθυγῶ ὑγ  υ]οτ1πὶ ᾿Ι Π56Π|], ἴβθιηρϑν. βυπί, 

ἴῃ τηθα πη αἰτΙρΘηΐθ5 Τα} 15 ἰαθ 1], ἣν 
Ἰηβ ἃ ρϑίγοβα ΓΘ ΠΤ ἃΙΠΟν ΘΠίθ68, ἐρθῆ τ 

ὙΙοἰπαπι ῬΥΓΆΠΉΪ ἀτπὰ ἰα!θ πὶ ῬΟϑιιθτΘ βρθοίδησδπι, ̓  
ΠΟ ΘΔ) (πιῶ ΟΕΑΙΡΙ Ποιηϊοϊάα ϑρΐπα, αἱ δρυὰ 

566 468 [μδίοπῶ [Δ πη] πη οα5.155ἰτηᾶτη, [ΤΠ 6088, 
81 {18 ἀρ Θη ΘΓ-Ο δοῦναί ἀτηδίαπη ΟΠ Τα Οβίγίη, 
ἰοῦ Πρ ρἐϊδοα ΘΠ ΓΔ Ὀ1]6πὶ ἀποίο ΓΘ Πη, τὰ 
ΟΟΘἸοβίθπι, ΤΠ ΡΏΙΠ, ὈΘΡ 56 -ΓΘΡΘΠΙ. .. Ὁ τ τ Ὁ 
5]ΠΉ]]6 πη Ὑ]οδ ΠΟ, τηΔρΠΔΠΙ ΠΠ πη... . οἢ 

ἈΡΚῚ 

ἡ τοὺς 

, Ω ., 

" Ἂ “ἀκ 

ψιλὴν τ πο χννχις 

ἰθυγδη ΓΘΟΪ αϑᾶτη 6556. 

194, ὕΒΑΝΙ. 

ΤῊ :Θἃ5 οαγθγΠᾶ5 ΘΡῸ οἵ ΜοΠΙΠΟδ, γΘΠΘΡΔΠΘΙΩ 
τηϊΓα 85-ϑι1πὶ ΟὉ ἃγίθιῃ {ΠΡ ηΪὰ5 οὐηΐουβ. 



ΨΟ.  '. ἀε ὰ τἰ τ δ, ρον δι  ὝΡΝ," 
Ἐπ ΙΝ τύ ττ ΤῊΣ ὙΠ Ἐτπκ 

65. ΠΡΑΚΛΕΙΟΥ͂, 

5 μὲν σύριγγας ἐθαύμασεν Πράχλειος" 

ἀλλὰ λέγε: πάντων Μέμνονα θειότατον. 

190. ΚΑΤΥΛΛΙΝΟΥ͂. 

» ἀναθὰς ᾿ λάραξε Κατυλλῖνος ἐν προθυραίοις 

ἣν θαυμάζων λατομιῶν ἱερῶν. 

197. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ἀγαθῇ τύχῃ. 

Παίων (2). . . ἀπόλλωνος ἑταῖρον 
φέα δαιδαλέης θῆχεν ἄγαλμα τέχνης, 
ρας χαὶ δένδρα χαὶ ἑρπετὰ χαὶ πετεηνὰ 

γῇ καὶ χειρῶν χοίμισεν ἁρμονίῃ. 

198. ΑΔΗ͂ΔΟΝ, 

; παραστάσι ταῖσδε Σαραπίδος ἑστίαι ἁγναί" 
Ν μὸν Βαρχαιὸς Καρνεάδης ἔθετο, 

κρίτου υἱός, ξεῖνε, νεώχορος ἃ θ᾽ ὁμόλεχτρος 

ΤᾺ ἃ τήνου χαὶ θυγάτηρ βράσω. 
λνθ᾽ ὧν ὦ χραίνουσα Διὸς γεγαλαυχέας οἴχους, 

Ε νέον βιοτᾶς ὄλθον ἔχοιεν ἀεί. 

1 99, ἸΟΥΝΙΩΡΟΣ. 

Αχταῖς ὮΝ ὅμορον Σινοητίσιν ἀφρογένειαν, 
ἵνε, πάλιν πελάγους βχέψον ἀνέρχαμένην 

ναοί μοι στίλδουσιν ὑπ᾽ ἤιονος, ἥν ποτε χόλποις 

“ Δρούσου χαὶ γαμετῆς θρέψεν ἄβυβ μα δόμος. 

ἐὺχ δὲ τρόπων Πειθώ τε χαὶ ἵμερον ἔσπασε χείνης 

᾿- πᾶς τόπος, εἰς ἱλαρὴν ἄρτιος εὐφροσύνην" 

ἄχχου γὰρ χλισίαις γε συνέστιον ἐστεφάνωσεν, 

Ε Ὡς ἐμὲ τῶν χυλίχων -ὄγχον ἐφελχομένη “ 

: τηγαὶ δ᾽ αὖ περὶ πέζαν ἀναθλύζουσι λοετρῶν, 
᾿ παῖς ἐμὸς ἃς χχίει σὺν πυρὶ νηχόμενος " 

μὴ με μάτην, ξεῖνοι, παροδεύετε γειτγιόωσαν 

Πόντῳ χαὶ Νύμφαις, βξονυχτ, χαὶ Βρομίῳ. 

900. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

γὸε Λυχο[χλείδης χαὶ Ξειναγόρας] χατ᾽ ὄνειρον 
τῷ ξείνων ἐφόρῳ βωμὸν ἔθεντο Διί, 

401. ΑΛΛΟ. 

Ὑψιμέδων, ὕπατε πάτερ εἰρήνης βαθυχάϊρπου, 

σὸν ἤλαίου βωμὸν ἱχετεύομεν ἡμεῖς, 

Θρήϊχες οἱ ναΐοντες ἀγαχλυτὸν τόνον, . νι: 

Ἀρτεμίδωρος σὺν ἀδελφῷ᾽τε καὶ τεχέεσσιν, 

οὕγεχά. οἵ ἐπένευσας ἰὸεῖν [ἀ]λὸϊς ἔχτοθε γαῖαν. 

΄ὶ 

ΠΘΑΡΌΤ Ὶ. ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ὈΠΡΙΘΑΤΟΗΙΑ. 41. 

195, ΗΠΒΗΑΘΠΗ͂, [Η δ γδοι τι : 
ΟἸηη65 Φυϊάθηῃ 5. ΘΓ ΠΟ β- ΘΓ ἃ 5. ΤῊΪΡαΐτ5. δὶ 

566 αἰΐ οπηηΐαμὴ ΓΘΡ πὶ ΜΙ ΘΙ ΠΟΠἃ ΤΠ ἃ ΧΊΤΩΘ αν] Π Δ]. 

1906. ΟΛΤΌΠΙΙΝΙ. 

πο οὐμη-ἃβοθη βοΐ Ἰηβουϊρϑὶί (δία 1 Πι15 ἴῃ νϑϑίϊ- 
ΔΙΊ Τη ΤΠ ΓΔΠ5 ἰΔρ᾿ΟἸ ΑἸ ΠΓΙΙΠῚ 58ΟΓΔΓΠῚ. [θα]ὸ 

1917. ΑΝΟΝΥΜΌΜ,. 

Βοηρο [ογέμπηξο. 

Τοῦοβ Ρῷοη (2). . . ΡΟ ΠΠΙ5. ΒΟ Ἀ] τὴ 
Οτρἤρθιπι, ἀράδα! ροβυῖί, β᾽ πη] δοῦιτη ἃυ 15 

4] [6 γὰ5 δ ἈΡΌΟΓΘ5 οἷ τρία οἱ νοϊπουὶα 
γΟΟ6 οἱ τηδηϊαπ ΒΟΡ νΙὐ τη] ]οη6. 

198. ΙΝΟΕΉΤΙ. 

Φυχία ροβίθβ Ποβοθ ϑθγδρ 15 8μ7 [Ὁ] ΡΟ : 
δΡἂπι| ΒΑΡΟςΘι 5 (νυ πθδ 65 ροβαὶί 

᾿π ον} ἢ] 15, ΠΟΒΡ 5, ΠΘΟΘΟΤΒ ρα 16 ΘΟΠ]ῸΧ 
Ῥγίῃϊαβ 6715, οἱ 118 Εγᾶβο. 

ῬγῸ 4υ 5 Ο ΤΘΡΘΏΒ5 Φον]5 ΠΙΔΡΉΪΠ085 (ΟΠΠΟΒ, 
ϑταίδιη νῷ [οἰ αίθμη μα θθδηΐ 5ΘΙΏΡ ΘΓ, 

199. ΨΌΝΙΟΗΙΒ. 

ΕΠ ρῚ5. Βηϊ τηδιη Θ᾽ ηπ6558 15. ΑΡΏγΟρΘπΙδπι (ἰ, 6. 
[5ριτὴᾶἃ ροηϊΐαπη Ἰ}6)"67)) 

ΠΟΒΡ68, [ΘΓ ΓῚ ΤῊΔ.Ὶ ἈΒΡ166 ΘΧΒΙΡΡΘηΐθΙη : 

ἘΒΗΣῈ ταὶ ἑα]σθηΐ ἃ0 Ζοπ6 βἐγμοία αιϑιη ΟἸ τη 
. [ΘΓΌΙΩΪΟ 

ταδὶ οὗ Θοη] ΡῚ5 81π|{ ΟὈ]Θοἰατη θη αι Πὴ (ΟΠ. 
Ἐχ τηοῦῖρι5 ϑυδάδτη οἱ ΑἸπουθπὶ ἰγαχὶΐ ἢ 1715 

ΟἸΉΠΙ5 ἰοοιι5, [η ΒΙ]ΔΓθῖη δοσοιημηοαδίι5 [εο ἢ 1ᾶ τὴ ; 

ΒΔΟΟΙΙ θηΐπη ἀπ] ΓΔ Ο.}15 τη6 βοοίδηι ΘΟΤΟην (ἢ. 6. 
[οὐη3ν 1), 

8 τὴη8 ({. 6. ἴῃ τηθὰπη ΠΟΠΟΡΘΙῚ) ΘΔ] ]ΟΌ ΠῚ ΔΙΏ0]1- 
[{πάϊ!ηθιὴ ({. .6 ο8 1665. ΔΙ 0105) ἐΡ θη 8. 

Ἐοηΐα5 δυΐθπι οἶτοᾶ ρ66465 ἐθηιρίδ βοαίθηΐ Ὀϑ]ηθο- 
ΠΙΙὰ 5. τπθ 5 4805 ατὶΐ, συτὴ ἸΡ116 ἡδίϑηϑ.: [ΤΠ], 

Ὧ6 τὴ8 Πιαδίτᾶ, Ποϑριίθβ, ρυίογιθ, 4 νοι Πᾶ 5112 
Ῥοηίο οἱ Νγρ 5, γρυίάα, οἱ Βιομηο. 

200. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Ηδποοθ ΤΠ γοοο 85 οὐ ΧΘηΔΡΌΓΑΒ ἴῃ ΒΟΤΊΠ1ΪΒ5 
Βοβρίψατη ουϑίοα! ΓΔ ΠῚ ῬΟΒΆΘΡΘ Φον]. 

201. ΑἸ}. 

ΑἸ Θ- ΟΡ Δη5, ΒΌΠΠΠΊΘ. ρου Ῥ8οὶ5 ἱγαοί οβῷ, 
(πηι ΜΙ ΒΟΥ ΟΟΥ 5. ἀΥΆΤῚ ΒΡ] Ιο65- 8 τῆι ὩΟϑ8., 
ΤἬτγδοοβ ΠΟΙ ἰδηΐθ5 ΘΟ ΘὈΘΥΡΙ 81 ὈΓΌΘΙΩ. . « -- 

Ατ οι ἀογβ οὐπὶ ἰταΐγο οἱ ΠΡ ΘΥ15. 

ααΐα 510] ἃπηυ δέ! νἱάθγθ, οχ γα πΊᾶ ΓΘ, ἰθΓΓΔΠῚ, 



58. ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑΣ ΘΕῸ ΑΡΡΕΝΏΙΟΒ 
402. ΑΛΛΟ. 

Λατυέων ἁ πόλις 

Σώσανδρον Τολμαίου εὐεργέτην τοῖς θεοῖς. 

Τὸν μέγαν ἐν βουλαῖς τε καὶ ἤθεσι χαὶ φρενὸς ἀλχῇ 

Σώσανδρον, χλεινῶν ἔχγονον Αἰνιέων, 

᾿Τοχμαίου χλυτὸν υἷα πόλις Λάτυια φιλόπλου 

χάλχεον ἀντ᾽ ἀρετᾶς εἴσατο τᾷδε θεοῖς" 

δ τόνδε γὰρ ἁγητῆρα δι᾿ εὐξυνέτοιο μεοίυνας 

σωτῆρα, χτίστην, ἄλλον ἔδεχτο Δία. 

Πρώων θρέπτειρ᾽, ἐναρηφόρε, πότνι᾽, ἀγώνων 
σὸν χλ τος, εἰ ται οήμὲ: ἄνδρας ἔχεις, Υπάτα. 

208. 

Κούρᾳ καὶ Δάματρι οἶχον χαὶ ἄγαλυ. ἀνέθηχεν 

Χρυσογόνης μήτηρ, ἱπποχράτους δ᾽ ἄλοχος, 

Χρύσινα, ἐννυχίαν ὄψιν ἰδοῦσ᾽ ἱεράν" 

Ἰρμῆς γάρ νιν ἔφησς θεαῖς Ταθνῇ προπολεύειν. 

ΑΛΛΟ. 

ὼ204. 

Κοσμη τεύοντος ἀθηναίου, [σύσ]τρεμιμ᾽᾽ ἀνέθηχεν 

τῶν ἰδίων πολέμαρχος ἀπολ λοφάνης συνεφήύων. 

ΑΛλο. 

ῶρὃ. ΑΛΛΟ. 

Ἑρμᾶν ἀλέξανδρος μ᾽ ἀλεξάνδρου πατρός 

ἔστασ᾽ ἐφήδων εὐχλεᾶ χοσμήτορα. 

206. ΑΛΛΟ. 

Ἄθλα τὰ τῆς νίκης ὥράριος [ρα[χλείτου 

λαυπάδας ρμεία θῇχε χαὶ Ἠραχ[λέϊ, 

907. ΑΛΛΟ. 

Διονυσόδωρος ἦρχε, Δεξιχλῆς μ᾽ ὅτε 
νίχης ἄεθλον ἔλαθεν ηἰθέων χορῷ. 

208. ΑΛΛΟ. 

ἄρχων Διονυσόδωρος Εὐχάρπου τέχνης 

πάσης με χῦδος χωμιχῆς, τραγικῆς, χορῶν, 
τὸν διθύραμδον τρίποδα θῆχ᾽ ἀσχληπιῷ. 

2090. ΑΛΛΟ. 

5 

Τητῆ[ρι νόσων], φαεσιμ[δρόϊτῳ ἀπό[λλ]ωνι 
ἄνασσαν] Ἐφέσου, Κρησίαν φοεφοῤον, 
εὐχὴν ἔθηχεν Εὔτυ [χος τέχνων ἃ ὕπερ. 

9210. ΑΛΛΟ. 

ὃν βασιλῆς ἔστεψαν ἐπ᾽ εὐδιχίῃ βιότοιο 

χαὶ σταδίοις ἱεροῖς στῆσαν ἀεθλοθέτην, 

ξυστάρχην Κεχρόπεσσ. χαὶ ἀθλητῆρσι Τρύφωνα, 

πάτρη χοσμητὴν παισὶν ἑοῖς ἔθετο, 

202. ΑἸτσῦ. 

Τα νυ βασι οἰν ἃ 5 ἷ 

δοβαμάγατῃ ΤΟΙ] πηοθὶ (Π] τὰ) θΘη ἤοατη αἰ. 

Μδρπατη ἴπ ΘΟΠΒ11|54π6 δ τον] 5 οἱ τηθηι] ' ι 
ΘΟΒΔΏΘΤΙΠῚ, ᾿ΠΟΠ Π ΟΡ ΙΓ. ΡΡΟΪΘΙΠῚ ΜΕπϊδηβίαπη,. ἫΣ 

ΤΟΙΠΊΩῚ πο πη Π] απ Οἰν 5. Τί για ον ] 
ὩΘΠΘΌΠΏ ΡΓῸ νἰγίαϊθ βίδιυϊ Πῖο 115: [5ίυ : 

903. ΑἸΤΌΡ. 

Ῥγοβθρρίηθ οἱ (θγοῦὶ ἀοιηιπι οἱ ἱππρίποαν. ἀἴοῦν 

ΟΠ ΓΥΒΟΘΌΠΘΒ τηδίρυ, ΠΙΡΡοοΡ 5486 ΘΟη)αχ, 
ΟΒργβῖπα, ποοίαγπαπι βρθοίθμι οὐ γἱ  δβθι. 5 

ΜΟΓΟΌΓΙΙΙ5 ΘΙ ΠῚ ΘΆ ΤῊ 1551} ἀθᾶθιι5 Ταίῃης [πὶ 

904. ΑΙΛΌΡ. 

Μοβοναίον οἰπὶ 6βϑϑὶ, Αἰ μηδ, βἸοθαπι αἴο 
δαογιπι τα Π{|-ἀὰχ ΑρΟΙ]Ορμᾶπο5. δά 686 ᾿ 

ΒΟΟΙΟΓΙΙ 
205. ΑἸΤΌὉ. " ψΞ 

Ηθνπηᾶπὶ ΑἸΘ χα 61 πη6 ΑἸΘΧΔΠαΡῚ Ῥδ γῚ5 
βίαϊαϊ!, Θρμθθογῃη ρ]ουοβιμ το θγαίοροη. 

200. ΑἸΤΌ}. 

Ῥεγτηΐὰ νἱοίονις Ηογαρὶι5. Ηθγδοι" [ἡζμ8, 
Ἰαδιηρα 65 ἀϊοαγι Μογουρῖο οἱ Ηθγοα]. 

207. ΑΙ. 

208. ΑΙῦ . 

ΜαρΊβίναίιι5 ΠΙοη βοάονι5 ΕΌΟΔΡΡΙ ἃνΐθ {μοί 
ΟΙΠΠΪΒ5 τὴ6 ἀθουβ ΘΟΠΊΪο:Β, ὑγᾶρὶοςθ, ΘΠΟΤΟΥ ΠΩ, 
ΑἸ γτατηραμπη {Γ!ροάα ροϑι Πβου!αρῖο. 

909, ΑἸαῦ. 

Ογαίουῦὶ το θοῦ πη, [πο 1 το ἐπα Αροϊππὶ, 
τορὶπᾶπι ΕΡΠοϑὶ, Οθββίδμη ΠΟ  Θυᾶτη, Ὁ 
νοίΐυπι ροϑιΐί Επίγ 5 ΡΤῸ ΠΠΡ6.15.. 

910. ΔΙΌ. 

οἱ βίδα 115 58 ΓῚ5 βίδί 6 ΓΘ δἰ Π]οἰ Ποία, 

ΧγβίδΡΟμᾶπη (ΘΟΓΟΡ 5 οἱ δίῃ] 5 ΤΥυρμοπα 
μιμιο Ῥαίτῖα τη ἀθγᾶίορθ μὴ ῬΌΘΥΒ 515 ΘΟΠΒΕΠ 



λεινότατον Κεχρόπων ἐρικύδεος ἔρμα πόληος, 

᾿ σωφροσύνης παίδων ῥύτορα καὶ βιότου. 

Φι1. ΑΛΛΟ. 

ἰκας ἀλκιθιάδου σημήιϊον ἐνθάδε κεῖμαι" 
ἐσθ δέ μ᾽ οὐ μολπᾶς, ἀλλ᾽ ἀρετᾶς ἄεθλον. 

212. ΑΛΛΟ, 

" ἀχειρεχόμῃ χαὶ υἱεῖ βωμὸν ἔθηχεν 

318. ΑΔλΟ. 

Ἰοῖδον ἀχερσεχόμην, ἐχατηδόλον ἀπόλλωνα 
 ϊδρυσάμην Σή[μων], κόσμον [ἐμῇ] πατρίίδι. 

214. ΑΔΛΟ. 

Ἰοὶ τόδε, συριχτά, ὑ[μνη]πόλε, μείλιχε δαΐμοϊν, 
᾿ἀγνὲ “λοετροχόων κοίρανε Ναϊάδων, 
δῶρον ἡγεῖνος ἔτε[υξε]ν, ὃν ἀργαλέης ἀπὸ νούσου 

αὐτός, ἄνα[ξ], ὑγιῆ θήχαο προσπελ[ά]σας 

ᾶσι γὰρ [ἐν τεχέ]εσσιν ἐμοῖς ἀνα[φ]ανδὸν ἜΣ ας 

οὐχ ὄναρ, ἀλλὰ μέσου ἤματος ἀμφὶ δρόμους. 

41ὅ. ΑΛΛΟ. 

ἄνθετο μέν μ᾽ ̓ πίδαυρος ἀριστείδαο Φίλιππον 
᾿Περγαμόθεν, θείας χκοίρανον ἱστορίας" 
ἀγλάϊσαν δέ μ᾽ ἄνδρες, ἐπεὶ πολεμογράφον αὐδὰν 
δ ἰαγὸν ἁμερίων χόσμον ἐπερχόμενος. 

916. ΑΛΛΟ. 

᾿ Καὶ τόνδ᾽ ἡλύσιός τε δόμος καὶ χω... .. 
 Γλαυχίου υἷα μιῆς δεύτερον... .. 
Ζηνὸς ἐνὶ προὔχοντα χοροστασίῃ.. . .. 

Γ αὐτοχασιγνήτῳ ξύνδρομον... .. 

Ἀλλ᾽ ἐπὶ χαὶ τῷ στῆσε πόλις τόδ᾽. . .. 
λάϊνον ἀτμήτου σᾶμα θε.. . .. 

417. ΑΛΛΟ. ᾿ς 

Σοὶ πλάχα τήνδ᾽ ἀνέθηχα, χόρη Διὸς ὑδατόεσσα, 
Ἔ πηγὴ Νυμφάων ἄφθιτε, νᾶμα φίλον " 
ἔνθα πάλαι βασιλῆες ἀπὸ πτολέμοιο χαμόντες 

- ᾿ ἔγχεα χαὶ χόρυθας χάτθεσαν ἱππολόφους, 

ἐ ἐξ οὗ δὴ Δορύχναμα τεὸς λάχεν οὔνομα χῶρος, 
χῶρος ὅδε χλιαρῇ τερπόμενος λιθάδι. 

Πάντα δέ σοι νῦν ταῦτα διεργατίναις παλάμαισι 

' τρισσὸν ὑπὸ λυχάθαντ᾽ ἀχάματος τελέω. 

218. ΑΛΛΟ. 

Ἰχόνα χοσμιητοῦ Ἑρμείου παῖς Θεόδωρος 
Πραχλέους ἱερῆος ἀνέστησεν σὺν ἐφήδοις. 

Ξ ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑ πὶ: : 

ΠΑΡΌΤ 1. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ὈΕΡΙΘΑΤΟΆΙΑ. .33 
10} {|5ϑίπηὰπη Οδορορ  ἀδγιπη ν]ἀ6- ρ]ουϊοσθ οοἱα- 
τηοθϑιϊ ρα ΘΡΟΡΙΙΠῚ οβίοα6Π) οἱ γἱίω. [πραγ ὈΪ5, 

211. ΑἸΌ. 

Ὑἱ]οίονία: ΑἸοἰ δα ῖ5 βρηαπι ἢϊο ροβιίαπῃ ἑαὶ : 
βίαὐαϊ 416 πΘ ΠΟἢ ΟΔΡΙΗΪ 85, 564 νἱγίυ 8 ρτῶ- 

212, ΑΙχῦρ. ἐπῆε 

ῬΏΩΡο ἰηΐοηϑο οἱ 67ι|{8 ΠΠ1Ο ἃγᾶπι ροβαϊί 
ΒδΟΟΡΘΟΒ ΜΑΣ. 7 2 πὴ ἀῶ ἐν 

213. ΑἸχῦϑ. 

Ῥπώραπι Ἰη Πα), Ἰοηρ6-]Δου]δηΐθιη ΡΟ ΠηΘ πὶ 
βίαια! ϑὅθιηο, ἀθοιι5 τηθὲ ρϑίγϊ. 

1 ἀςς, ΑἸ}. 

ΤΙΌΙ ποοοθ, ἢϑίυ]αίου, Ὠγπιηοβ- γδοίδηβ, ρ]δοὶ 6 

ΡυΓΘ Ἰανϑογδ- πα θηΐ πη τὸχ Ναϊδάϊπη, [4 68, 
ἀοηυμῃ ΗΥρΙπυϑ ({. 68: Ν᾿ ΔΙΘΠΙη115) ἴδοϊί, φάθι ργανὶ 

[6Χ τηοῦθο 
1056, ΡΤΙΠΟΘΡ5, γνϑιϊάπτη ἔθοϊβιὶ δοοθάθηβ : 

ΟΠΊΠΘ5 ΘΠΪΠῚ ᾿πίρυ ΠΠΌΘΓΟΒ ΤΠ605 ρδ]ὰπη 8 5{{|5{] 
ΠΟΠ ΒΟΙΏηΟ, 564 τηθα πη αἸθὶ ΡΘΙ ΟΌΓΒΌΙΗ. 

1 Ὁ. ΑἸ. 
[Ρυ1 

Πεάϊοαᾶν! πιὸ Ερ᾽άϑυγβ ΑΥΙβ 115. βίζιθην. ῬΏΙΠρ- 
Ῥογρᾶμηο οὐ μγιμι, ἀν τη ΡΥ Ι ΠΟΙ ρθη ἢϊδίουϊθ : 

Πυβίγδναηΐ πη6 νἹΓὶ, ροβίχαδπηι Ὀ6118-5ου] θηΐθιη γο- 
ΘΙΏΪΒΙ πη 8] πὶ 60 015 ἃ ΟΡ ΘΒΒ.5. [0610 

210. ΔΙΌ}. 

Εἰ Βύυποοθ ΕἸνβϑίδαιθ ἀοπηι5 οἱ... . . .. 
ΑἸδιοῖς ΠΙΙ τα ἀπ1ὰ5 Βθουπ άπ... .. 

2ονὶ5 ργβίδηΐθμῃ ἴῃ οἤοσο. . . . .. 
ἔγαί τ! - σΘΓΙη8η0 ΟΟΙἸ θη... .. 

Θ6α 5066. οἱ 60 βίδίυϊ οἰν 5 ἤθοθθθ... . ... ᾿ 
ἸΔρΙἀθατη ΠΟῚ 8601 πη Πι]Θηΐα τη... .. 

217. ΑἸ. 

ΤΊΡΙ ἰαθυϊᾶτα μᾶποοο ἀθαϊοανὶ, Π]1ὰ ον]β δαοβᾶ, 
βοδίθγα, ᾿πΐ6 ν ΝΎΤΡἢΠἃ5 ἱποοργυρίδ (ἑ, 6. ρΡ6ΓΘη- 

[Π]5}, ᾿γιηρΡ ἢ, διηϊοᾶ: 
ὉΌῚ φυοηάδπι ΓΘρῸ5. Ὀ6]10 ἰαί!ρδιϊ « [ηδί88, 

Παϑβίδβ οἱ ρϑ]θ5 ἀθροϑιιθιιθ Θαυ η15- Οὐ] 15-(0Γ- 
ΘΧ 400 588Π6 ΠΟΙΥΘΠηΔΙη8, {18 ΒΟΥ 5- 68 ΠΟΙΊ θη 

Ιοοιβ 1116 ἰθρίαο ρϑυάθηβ ΠΌΟΓΘ. [1οοι18, 
Οἰπμηΐδ δυΐθπι {11 πὰπηο ἰδία ἰδ θΟΥΟ515 τη Π 1115 

ἰθγίϊα πη 50 ἃππῖπι ᾿πΠα 6 ἴθββιιβ ρϑυροὶ. 

918. ΑΙ]. 

Μοάογαίου 5 ἱπιδρίποιῃ Ηθνηθὶ ἢ]}18 ΤὭΘΟΘΟΓΕΒ 
Ηφγου 5 βδοθγαοίβ ογοχὶΐ πὶ ΘΡΗΘΌΪΒ. 
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919. αλλο. 

Σχῆμα τόδ᾽ ἱρμείαο χαὶ εἰχόνας ἡλιοδώρου 

χεστροφόροι ξυνῷ τῷδ᾽ ἀνέθεντο τύπῳ" 

τοῦ μὲν, ἐπεὶ θεός ἐστι χαὶ [εὔα]δε παισὶν ἐφήδοις, 
τοῦ[ δ᾽, ὅ]τι χοσμητῶν ἔξοχον εἷλ[ε χλέος]. 

99Η. ΑΛΛΟ. 

Εἰκόνα τήνδε Ποθεινὸς ἐν ἐφήύοισι παλαίστραν 

τεύξας χοσμιητοῦ θήχατο Νυμφοδότου. 

2921. ΑΛΛΟ. 

ἤρχε μὲν Πρώδης, χοσιμήτεε δ᾽ ἐσθλὸς [ἰάχχο]υ 

ἱροπόλος νυχέων μυστιπόλζων] "' οδων " 

Διογένης δ᾽ ἐχάραξ' ἑτάρου  ᾽νεχα] Μαρχιανοῖο, 

τάνδε ἡ γραφάν, φιλίης ἁνὴμόσυνον θέμενος ὃ 
ὃ τῶν δ᾽ ἄρ᾽ ὁ μὲν Πτολεμαῖον ἐπώνυ μον ἔλλαχε φυλᾶς, 

χἅτερος] ἤραχλ έους ἔγγονον ἀντίοχον. 

9292, ΑΛλο. 

ἥρμῆν Χρυσίππου χοσμήτορος ἐσθλοὶ ἔφηύοι 
ἀντ᾽ ἀρετῆς πάσης θῆχαν ἀριπρεπέως. 

228. ΑΛλλο. 

Συνέφηόοι Δαμοχράτους. 

Δαμοχράτη, νέον Ἑρμείαν, υἱὸν Διοχλῆος, 

ἀμφὶ παλαίστραισιν στήσαμεν ἡμετέραις, 

παῖδες ἀνίχατοι, ᾿σθεναροὶ, χρατεροὶ συνέφηδοι, 

Ἑρμάωνι θεῷ πλεῖον ἀγαλλόμενοι" 

ὅ ϑουλαῖσι πινυτοῖο Φιλουμένου, ὃς πλέον ἄλλων 
ἐστὶν ἐπιστατέων γυμνασίαις πρύτανις. 

294, ΑΛΛΟ: 

Μήτηρ Μαρχιανοῦ, θυγάτηρ Δημητρίου εἰμί. 

᾿“Τοὔνομα σιγάσθω᾽ τοῦτ᾽ ἀποχληῃζομένη, 
εὖτέ με Κεχροπίδαι Δηοῖ θέσαν ἱεροφάντιν, 

αὐτὴ ἀμαιμακχέτοις ἐγκατέχρυψα βυθοῖς" 

5 οὐχ ἐμύησα δ᾽ ἐγὼ Λαχεδαιμονίης τέχνα Λήδης, 

οὐδὲ τὸν εὑράμενον παυσινόσους ἀχέσει[ς " 

οὐδὲ τὸν Εὐρυσθῆϊ δυώδεχα πάντας ἀέθλ[ους 
ἐξανύσαντα μόγῳ καρτερὸν Πραχλέα- 

10 τὸν χθονὸς εὐρυχόρου δὲ χαὶ ἀτρυγέτ[ης μεδέοντα, 

τὸν χαὶ ἀπειρεσίωγ χοίρανον ἡ μερί[ων, 

ἄσπετον ὃς πάσαις πλοῦτον χατέχευε πόλεσσιν, 

Αδριανόν, χλεινῆς δ᾽ ἔξοχα Κεχροπίης. 

295, ΑΛΛΟ. 

Σοί, Παιῆον ἄναξ, ἀσχληπιέ, τήνδ᾽ ἀνέθηχεν 

εὐξάμενος στήλην λαϊνέην ὁ Βάλης, 

219, ΑἸ. 

ΕἸρτγατη Πᾶηθοθ ΜΟγΟαΡΙΪ οἱ ἐπι ρ Π65 ΗοΙοἀοτῖῦ 
ΘΘΒΙΓΟΡΠΟΓΙ ΘΟΙΏΙΔηΐΪ ΠΟΟΟΘ ΡΟΒΌΘΓΘ ἔγρο : Ἢ 

115, αα]ὰ ἀ6ι5 6Θϑὲ δὲ ρἰδοοὶ Ρυθῖ5 ΘΡΒΘΡΙ8, [ἀοπὶ 
Ὠυ75, ααοα ἸΠΓ6Υ τη οἀου ίοΓ 5 ΘΧ δ ΠῚ ὀδρε! τὰ 

290. ΑΌ Ὁ. 

πη ρΊ ΘΠ] ἤδηοοθ ΡοίΠΐηι5, ἰπίθι' ΘρΡΉΘΡΟΒ5 [0 . 
Ῥᾶγδία, τη θγαίου!β ροϑυϊ Νηρ οΘοί!. 

2921|. ΑἸΔῦ Ὁ. 

Μαρ᾽ϑίγαίιιβ. ογαΐ Ἠρθγοαθβ, τποάθγαίον (αὶ ΒΟΠι8 
ΒΒΟΓΟΡΙΠΉ-ΟΙΓΔΙΟΙ ἴῃ ΠΟΟΙΙθι15 τα γϑί οῖ5... [Πο ἢ 

ΠΙΟΡΘΠ65 5ου!ροθδί 50648}15 οαιβ ΜΡ ηὶ ὑπὶ 
ὨδηΘΟ6 ΒΟΓΙρΡ αι ΓΔ ΠῚ, οἱ ἃγη οἰ 18 το Πυταθηξαπὶ ρΡο- 

ἀΌΟΤΓΙΠ. π1Π18 ΡΟ] Θμηομὴ ΒΟΥ {5 οβί ἃ απο ἰσῖθα 

[μᾶρυϊΐ ἘΠ 
οὐ 8]{6γ] Ηθγοι! 5 σηδίαπι Απἰϊοο πη, 

292, ΑἸὔ}. 

ΜϑγουΓΙ ΠῚ ΟΒγυβιρρὶ τηοἀο Γαίου Ἵ5. ῬΓΟΘΪ Θρμθθῖ. 
ῬΙῸ νἱρίαΐθ οπηηΐ ῬΟΒΙ ΘΙ ν] Δ 6- ἀθοθηΐθν. δα. 

223, ΑἸ. 

Ῥαιοορ δ β ΒΥΠΘΡΙΘΌΙ. 

Παπιοογδίθιῃ, πον Μογου απ, Πίμαπι ΠΊΟΟ 5, 
ΡΙῸΡΘ ρΡαϊβίγδβ βίαια τη 15 Ποβίγᾶβ, ; 

Ραθγὶ Ἰηνϊοί!, ΤΟ 5.1, ν}1] ΒΥ πΘρῃΘΌὶ, ὁ 
Μογουτῖο ἄθο πηδρ]5 δ]οτιδηΐοβ; Ἄς δὲν Ϊ 

6Χ βθηΐθηίϊἃ ΡΥάθη 15 ῬΒΠ]υμ6 1, 481 Ρ]15 α.8 
ῬΓΘθοί! οϑί ἴῃ Θχθγοι ἐδ ΟΠ] θ5- ὙΠ 501015 ἘΣ ἕ 

224. ΑἸαῦ. ᾿ Φ 

Μαΐου Μδγοΐδηϊ, ἢ]1ὰ Πϑτηθίν! σα. τ 

Νοιηθη ἰδοθίο : μοο 5θοϊυβᾶ υμίο, [ὑτἸᾶ πη. 
οὐ τὴ6 (δογορίφ Οδγοῦὶ ᾿ηβεἐπθϑταπί ΒΙΘΡορῃδη- 

Ἶρ5ἃ ἱπθχραρπαθ! θα (. 6. ἸπηΠ]ΘΠ515) Θσσα]} 

ΓΡγούα 
ὨΟῺ ἰηἰ{1ν] φυϊάοπι 660 1,δοραςοπηοηΐφ ΠΠΡΘΡΟΒΪ 

ὨΘαὰΘ. δὰπὶ ααΐ ἱηγθηϊΐ, «υϊθυ5-οοββϑηῖ- 
[Γοπιθα δ: 

ΠΘΩΘ θη 4 ἘπΡγβίμθ0 ἀποάθοϊπι ΟΠΊΠ65 [ΔΘΟΙῈ 
Ρογίθοιί οοηϑίι να! άστη Ηθγουίθη: Ἢ 

564 ἰθγγῷ βραίϊοβῷ οἱ ᾿πἰγαοίποβι ἡναῦ 18 ΓΟβΟΠῚ, ν 

ἸηΠπηϊογυτη πμηθγῸ ἀοτηϊηαπι τη υ α τ, 

᾿πητηθη 585 4] οαπο 15 ἀἰν 185 ΘΠ] ἀρ !θὰ5, 
Δατγίδπυμῃ, ᾿πο] 6 διαΐθπη τηᾶ χὶπηθ (βογορίϑ,, 

Φ9 5, ΑΙΤῦὉ.: 

ΤΙΡΙ, Ῥῷδῃ τϑχ, ΖΦ βου ]αρὶθ, ἤδῆσοθ ροβυϊ, -- 

γοίο-ἴδοίο, ΘΟ απηηᾶπι Θχ-ἰαριάθ  4|6η5,. 

22. Αἴτῦν. 

Ἐδμο οΟρῖΐον βίδίαὶ, ῬΏΟΘθΟ {101 παὶθ, σοϊατημπδμι 

τηδιυχηογθϑχα γοίο ργϑθοὶριθηΐθ γδΙθηβ:. 



νούσου ἐπεί μ᾽ ἀχέσω βαρυαλγέος, οὕνεχα τῶν πρὶν, 

᾿ς ὧν πάθον, ἰαθεὶς ἐχ σέθεν, οἶδα χάοιν. 

Τοῦ δ᾽ αὖ ἡ λάντος ἀροῦν, βίου, ὅν [γε διάξω, 
τῶ σοι ψυχὴν αἰεὶ ὀφειλέτιδα.] 

290. ΑΛΛΟ. 

ἢρ᾽ ἀνθρώπων ἀσ ὑπεηνν ἰητῆρα; 

'. ὃς) φρενὸς ἐξ ἐὐξαν Ὑϑάμ! ματ᾽ ἐφεῦρε σοφά, 
εἰστάρχου Δοχιμεὺς ἀσχληπιάδης ἀνέζθηχε 

᾿ πατρὶ τέκος, Παιὰν ὡς ἐχέλευσεν ἄναξ. 
ἦχοις, ὦ Φοῖόε, σὺν υἱεῖ τῷδ᾽ Υγίειαν, 

δοίη θ᾽ ὑμετέρην ὑμνολογοῦντι χάριν. 

“ 227. ΑΛΛΟ. 

᾿ ὶ λίθῳ, σωτὴρ ἀσχληπιέ, χρυσὸν ἔχευεν 
τον « νὸς ὑπὲρ τέχνων [Σ]ιλουίου εὐξάμενος. 

228, ΑΛΛΟ. 

εΥ̓Ξ ληπιῷ ἰητῆρι Διὸς Σωτῆρος ἄγαλμα 

βάσει ἀργυρέῃ γύψου μεστῇ ἀνέθηχεν, 
σταθμον ὡς εἴη χαὶ ἀτίμητον καὶ ἄχραντον. 

Φ99. ΑΛΛΟ. 

Ζηνὸς χαὶ Ναίας ἐριχυδέος ἀγλαὸν Ἑρμῆϊν 

Γ΄ εὐχάρπου [στ] ἤ[σ]εν τόνδ᾽ ἐπὶ φυταλίης 
ΓΒ ῥάχχων Ζωοῦς υἱός, ὅπως ῥαδ]ινὴ διὰ παντὸς 

Ἐμπέλος ὡραῖον χαρπὸν ἔχῃ βοτρύων. 
Αλλ᾽ ὕλαος, ὦναξ, Ζωοῦς γένος εὔφρονι θυμῷ 
᾿ σῶζε, διδοὺς αὐτοῖς ἄφθονον ὄλύον ἀεί. 

380. ΑΔΛΟ. 

ἕ ισαῖο! Σπερχειὸν ἀμύμονος εἵνεχα μολπῆς. 

Ἵ ν 981, ΑΛλθ. 

| δ ημος Ἐρεχθείδης : υς Νέρωνα δὶς εἴσατ᾽ ἐφήδων 

σωφροσύνης ἄρχοντα, χλέος τέ μοι ὥπασεν ἐσθλόν, 
-στέμμασιν ἰφθίμοισιν ἐπασσυτέροισι πυχάσσας. 

ὰ ε 282. ΑΛΛΟ. 

ἄχλοτε μὲν σταδίοις με κατέ]στεφεν ᾿λλὰς ἅϊπασα 
πὰ νιχῆσαντα Δ[ιὸς Πισαῖον ἀγῶνα. 

ἄϊλ[ο]τε δ᾽ ἐν Νεμέῃ, Πυθοϊδίς, πέμπτ]ον ἐν ἰσ- 
εὐμ]όχθ[ου] νίκης ἄθλα [φέροντα πάτρῃ, [θμῷ, 

᾿ ἑξ]ήκονθ᾽ {ερ]ῶν ὧν ἔλαθον στεφάνων 

᾿ ἐν] πλείστοις ἱεροῖς, οἷς [θ]έμια χεῖτο μόνον. 

238. ΑΛΛΟ. 

ἷ λλίοις παυσαμένοισιν, [ἀεθλεύοντι δὲ μούνῳ 

! 

ΠΘΑΡΌΤ 1. ΕΡΙΟΝΑΜΜΑΤΆ ὈΕΡΙΟΑΤΌΒΙΑ. 3ὺ 
ΟΠ ΤῊ6 ΤΠΟΡΡῸ φσ,ανΘΙη-ἀΟ]οΥθ τὴ αἤογοηΐθ Θχοτηθ- 

[γ15, 40ἃ 46 οδιιβὰ 118. Ῥυὶα5 
4:0 ῬᾶΒ5:15-81.1ΠῚ 58 Π (15. ἃ ἰ6, ργαίϊαπη Πᾶθθο : 

Ταϊαγῶ δυΐθπι ΓΘΙ Γαι ν᾽ 88, Φυδιποῦηαθ ἀθρϑμη 
ΒΔθΘΡΟ {0Ὶ] Δ ΠῚ ΒΘ ρΡ6 θΘ πο Ποϊο- ἀν ποίδμι. 

220. ΑἸἴαῦ!ῃ. 

ϑογγαίογθμ Ποιηϊηυτη βου! δρίιτη πηθαϊουτη, 
41 πηθηΐθ ρΓΟρυὶᾶ ΠΠ{{{6γὰ5 γθρουὶξ βαρίθπίρβ, 

Ρ]ἸΒίδγοἢΪ β ζιι6 Ποοίμηθα5. Αβοϊθρίδ 65 ἀθαϊοανῖ 
Ῥδίγι ἢ πὶ, Ῥδπ αἱ {551} Γθχ. 

Ῥτορ (ἰαπι-ἴο, ο ῬΗΩΡο, οἰπὶ Π]Ϊο Πόσο Ηνρίδῃι, 
ἀθίᾳψιθ νϑβίγδμι Πγηηηιη-οδηϊδηΐ ρταί πη. 

227, ΑἸ. 

αἴγοα Ἰαρίάθπη, 58} {|5-Διοίον  βου!αρίθ, δαγαπ οἵ- 
«ον ΠὺΒ ΡΓΡῸ ΠΡὈΘΡΙ5 5111 ργθοδίιβ. [[αἱς 

228, ΑἸΌΡ. 

Εβουϊαρίο τηθάϊοο Φονῖβ ϑϑγνδίου!β οἱ Πρ πη 
οὐπὴ ἰαηἀδηηθηΐο ΔΡρ πίθο σΎρϑὶ ρθηο αϊοανιΐ 
αἰ ΠΘ4.6 ῬΘΠΑΙ ροββθί, ἢ66 φϑίϊπηδῦὶ πο ΡΟ] ]υ]. 

229. ΑἸ. 

δονὶ οἱ Μαΐῷ ν]ἀ6- ρ]ουίοβθ βρίθηά! τη Μογοα- 

πηοο6 ΡοΒϊΐ ἱγαοίαοβυμη Ἰιχία Πογίιπη. [τἰυτὴ 
Βδοοῆομ Ζοιβ ἢ] Πι5, αἱ ἰθηθῦᾶ Ρ6 1 ΟἸΏη6 ἐθηηριι8 

ψ 15 ἰοιηροϑίίνιπη γαοίαμη μα θθαΐ ἀγᾶγαμη. 
56 ΒΙΌΡΙ 15, Ο ΤΟΧ, ΖΟΙ15 ΒΟΌΟΪΘΙη ὈΘΏΪγΟΪΟ ΔηΪΠΊΟ 

βουνὰ, ἀ8η5 115 ΘΟρΙΟβδ1η [6]]οἰ [ἃ θ πὴ 56ΙΏρ6 1. 

230. ΑἸΙΌΡ. 

Ρίβαὶ ΞΡ γ᾽ πη ἔα ἐμογιγιέ Ἰπου!ραΐὶ σταίϊα οἀπίαϑ. 

281. ΑἸΌ Ὁ. " 
[θουιπα 

Ῥορυϊυβ ΕΡΘΟΒ ΒΙ465 τη6 ΝΘΡΌΠΘΙη ὈΪ5 βία! Θρῃ6- 
αυἱ πηοἀθδίϊαπι ΓΟΡΌΡΘΠΙ, Θ]ΟΥ ΔΙΊ ι18. τ] ΒΟηδπε 
ΘΟΓΌΠΪΒ ΘΘΠΘΓΙΟΒΙΒ ἰγοααθηΐθι οΓΠδίο. [{ἸΡυ]ΐ, 

φ32. ΑἸΌὉ. 

ΑἸ185 συϊάθπι 58.115 τη8 ΘΟΥΟ ΠΥ, (γθθοῖδ. Ομ 5 
ΘαΓΡα οὐτὴ Ὑἱοῖββθπι ἴῃ ΦοΥ]β ῬΊΒΟ ΟΘΥ ΔΙΉ]ηΘ, 
8185 δυΐομη Νοῖηθε, ΡΥ ΠΟΉΘ ὈΪ5, Ταϊπίμυτη ἴῃ ̓βί ῃπιο, 

Βοποϑβίο- θοῦ - ραγίθ νἱοίουϊ ργθπηδ [θΡθηΐθην 
[Ρδίνῖω, 

βοχδρίηϊα ΒΔΟΓΔΙΌΠΩ (85 8οοθρὶ ΘΟΓΟΠΔΓΕΠῚ 

εἴπ ΡΠ ΟΣ πηῖ5 β8ουὶβ Πα θ5 ροουηΐδ ρΡοροβιίᾶ ἰδη- 
[τὰ 68. 

238. ΑΙΧΌΡ. 

ΑΙΠ5. χὰϊ οοβϑδνθγδηΐ, οουίδης! δυΐθπι 5011 

απῖρρο ἰᾶθον ρτᾶνὶ ρϑν (6 τηουθίαμθ ᾿ογαίαϑ 
Ο φρβίϊθαβ, ποο σταίθβ ΠΟΙΪη6 ἰερίτι5 ἃρῸ. 

: Βὲ ααοίσαπαιϊιθ ταὶ ῃὶ γθϑίδὈϊ: νἱϊᾶ ΡΘ. ΔΏΠΟΒ, 

ἱπαπατιᾶτη ΠΟῸῚ Δ Πἰπιδ6 ἀΘὈΪΐον μὰ} 5 610.} Η. α- 
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ΠΟο]ρ[φ]υρίῳ βασιλεὺς τοῦτο [δέδωχε γέρας" 

πολλάχι νικήσας γὰρ ἑοὺς π[όρεν ὠχέας ἵππους, 

, λάζετο δ᾽ ἀντιπάλων χαὶ πάλιν ἐστέφετο. 

ὅ ἔνθεν ἔην Πρασίνοις ἔρις ἄσπετος, ἔνθεν ἀὐτή᾽ 
« ὡς Βενέτους, τέρψῃ, χοίρανε, κα[ὶ Πρασίνους. » 

284. ΑΛΛΟ. 

βρμῆν Ναιάδων συνοπάονα θῆχέ με τῇδε 
ἐσθλὸς ἀνὴρ χρήνης Κάρπος ἐπ᾽ ἀενάου. 

285. ΑΛΛΟ. 

Ἑρμῆ τετραχέφαλε, καλὸν Τελεσαρχίδου ἔργον, 
πάνθ᾽ ὁράας. : 

286. Αλλο. 

Ἑρμῆς δίκαιος εἰμί, καί με Σ[ώστρατο]ς 

ἔστησ᾽ ἔλεγχον τῶν δικαίων χαὶ ἀδίχων. 

ῳ37. ΑΛΛΟ. 

Οὔρεσι Ταλλαίοισιν ἱδρυμένε Μαιάδος Ἑρμῆ, 
σπονδὴν χαὶ θυσίην δέξο φιλοφρόσυνος, 

ἣν σοι Σαλούϊος Μηνᾶς λοιθαῖσι γεραίρει, 

χτήσεος ἐξ ὁσίης ψυχικὰ δῶρα διδούς. 

5 Καὶ πρὶν μὲν ζώσης ἀλόχου φάος εἰςοροώσης, 

σὺν χείνῃ χατ᾽ ἔτος σοὺς ἐγέραιρε τόπους. 

ἀνθ᾽ ὧν δ᾽ ἐγχρονίσας ἐπετήσιον οὐχ ἀπέδωχε, 
συμδίου ἁγνοτάτας τοῦδε χαταφθιμένας, 

ἀλγήσας φρένα πολλά, μαθὼν δ᾽ ὅτι δεῖ τά γε θεῖα 

10 τιμᾶν, διπλῆν σοι τήνδ᾽ ἔπορεν θυσίην. 
᾿ Καὶ σὺ δὲ παντοχράτωρ Ἐριούνιε, τόνδε φυλάσσοις 

ζωόν, ὅπως τιμᾷ σὸν δι᾿ ὅλου τέμενος. 

2938. ΑΛΛΟ. 

Εὐσεθίης ἅμα καὶ πινυτῆς τήνδ᾽ οὕϊνεχα δῆμος 
στῆσεν Καλλιρόην, ἀρτέμιδος πρόπολον. 

2839, ΑΛλΛΟ. 

ἤρρηφόρον πατήρ με, πότνα, σ[οί, θεά, 
Σαραπίων μήτηρ τ᾽ ἔθηχ[ε ΧἸρη[σίμη 

τὴν σὴν Θεανὼ πέντε χαὶ [συνομαίμιονες" 
δὸς δ᾽ οἷς μὲν ἥδην, οἷς [δὲ γηράσχειν χαλῶς. 

240. Αλλο. 

Κούρην υἱῆος περιώνυμον ἱεροφάντις 

θῆχε θεαῖς ἰδίαις μύστιν ἀθηναΐδα. 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΙ ΖΕ ΘΒ ΟΣ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΘ 
Ρ ογρῃγγίο τὸχ μᾶηο ἀδαϊὶ τηϑγοθάθμι : [θαυ 
ΒΏΡ6 ΘηΪΠῈ ν]οίογ --ἰἀ οί 5 5105 ΒΌρΡ ρα! αν, τᾶρὶα 

δοοθρὶί δαΐθιη Δ νθυβδυἸΟΓῸ ΠῚ θα 1108 δἰ ΓΙΓΒΙΒ. 

[τοπϑίτιβ 
[Ππᾶ46 ογαΐ Ῥγδβίηὶβ [15 ἸηΠηϊΐα, ᾿πά6 ἰδία ζμὐξ γι 

« υἱ γοπῃείοβ, ἀο]θοίθί, ὁ τοχ, οἱ ῬΊγδβίπο5. ». 

Ἄ8ζ., ΑῦὉ.Ψ 

Μοτγουταπ Ναϊδαυπη ΘΟμλ 61 Ῥοϑαΐῥ τὴθ 11 ᾿-. 

ὈΟΠῚΒ νἱ" δΡρα5 Ἰυχία ΤὈΠΐθπη ΡΘΓΘΠΠΘΙΙ. 

235.. ΑΝΟΝΥΜΝῚ 

Μϑγοανὶ φυδάνιοθρβ, ρυϊογιπὶ ΤΟΙ ϑδιοῃϊἀτ ΟΡα8,. 
ουποίἃ ν 465. ᾿ ν ι 

230, ΑἸΤΌΡ. ἩΘΚΩ͂Ν 

Ηδ η65 }ιδίιι5. 5.Π|, δἰ πη6 ϑοβίγαίιβ ΣᾺΝ: 
Ροβιΐί ἱπά!οθπὶ ᾿ιβἴδϑιιπ ΓΘ α πη οἱ ἰη δία ντη. 

931. Αῦῦ. 

Μομίριιβ ἴῃ ΤΆ]]αἷβ ἰμβίάθηβ, Μαϊδ-παΐο Μογοιτῖ, 
᾿θαιοπθιη οἱ νἱοϊϊπιδπη δοοῖρθ θόπδν δ, 

αυδπι᾿ Εἰ δὶ ϑαϊνίυβ Μϑὴδβ ροουβ μοπονὶβεσραι τ 
6Χ ΤῈ Ρίθ ραγία θχ-δηΐπηο ἄοπᾶ ἀᾶπ8. [αἰϊδργές 

Εἰ ρυΐυβ χυϊάθπι νἱνθηΐθ ἀχοῦθ (6) Ἰαθθιη υἱἀθηίθ,. 
οαπη 11 φαοίδηηβ. ἑὰ05 Βοπογαθαΐ ’Ιοοο8. 

ῬΓῸ ἀυϊθὰβ δυΐθμη τηογαΐ8. θη! ρῈ5- ΔΈ ΠΠΤῚ. ΓΝ 
[γϑἀἀϊαϊν βαόρα,. 

ΘΟὨΒΟΙΐίΘ οδδί ββί πη ᾿ρβιι5 ἀδίαποίδ. ἐν 
Οὐδτηνὶβ. ἀοΙαθγῖν δηΐπιο πα, σΠΔΓΙΙΒ ἑαηιθι 

[ορογίθγθ αἰνίπα 
οοἰδηΐαν, ἀαρίδπι {Π0ὶ ἤδποοθ οὈίυ ἢ, Ποβίϊαπι.. Ὁ 

Εἰ ἰὰ φυϊάθπι οἸηη!ροίθηβ ΕΤΙαη1θ (. 6. γ8}46-}1}15) 
[Βηο68 5ΘΓΥΘΒ.. 

γίνυμη, αὐ οοΪαΐ ἐππι ΡΘΙ-ΟΠΏΠ6 ἐθηυριι8 ἸιΘιμπι. ὦ 

238. ΑΙΤΌΡ. ΠΝ 
᾿ [ἘΠ 

Ῥιοίδίθμι βίπιυ! ργορίον δἱ ργυαθηΐδη "ΠδηΘ66 ρΡο 
Ροβυΐϊί ΟΠ γποεη, Π᾿δπδ ατηυϊδη. [ρυΐϊυ5 

299, ΑἸΌ Ὁ. 

Θδογδ-[Θγθηΐθιη ρϑίον τη6, γϑηθσαπάδ, {10], ἄθα, 
ΘΓΔΡΊΙΟΠ τηδίθγαιθ αἀἰοαν! ΟΠ γθβίπηδ. 
ἴσδηη ΤὭΘΔΠΟ οἱ ψυϊη4116 ΒΟΓΟΙΕΒ : : 
815 ἀἃ ἡανθηίαΐθπι, 1115 βθηθοίαϊθπη ρα ]ογᾶη. τς 

240. ΑΙΑΌὉ. 

ΕἸ] οἷαγο ΠΟΙΏΪΠΘ. ΡῈ 16}18Π| ΒΔΟΓΟΙ τ. -Δη |5{1{8 Ἄ 
ἀἸοαν! ἀθαθθ ῬΓΟΡΙΙΪΒ. 58ΟΓῚΒ - ἸΠ}{ἰἸδίδτη ΑἰΠ6- 

280. Αἴαὖὺν. 

ϑιιὸ εἑαίμα Μοργοι"ὶ φιιααγιοἰριεἰβ ἔπι Οφ αἨιῖοο. 

Μα]αρθηδο φαδάτίοορϑ, 6 η6 ααθχη Το θβαρομίάα (δοῖξ,, 
ουμοίδ γἱά68. 



ΟΠ ΦΑ, ΑΔΡΙΑΝΟΥ͂, 

τοίης ἀρετῆς στάθμην, ῥῤυσίπτολιν ἄνδρα, 
᾿ ἔξοχον ᾿λλήνων πρόχριτον Αὐσογίων, 
᾿χλεινοῦ Κοδράτοιο φίλον πατέρ᾽, ᾧ βασιλεῖον 

ἁρμονίη θάλαμον πήξατ᾽ ἐπ᾿ εὐγαμίῃ, 
ὁ ἀδριανὸς Μούσαισι μέλων ἀνέθηχε Σεούηρον, 

εἰχὼ χαλχείην, οὕνεχα προστασίης. 
ἵ[μῖν δ᾽,] ἄνδρες ἴωνες, ἀγάλματα χαλὸν ὁρᾶσθαι 

᾿ “ων ὅτ᾽ ἔστεπται πλησίῳ ἐν τεμένει. 

442, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ε Ω ἐπαῖ τοξότα Κύπριδος λιγείης, 
Ε σπιαῖς ᾿ξλικωνίαισι ναίων 

᾿ Ναρχίσσου παρὰ χῆπον ἀνθέοντα, 
ἴλήχοις τὸ δέ τοι δίδωσι δέξο, 
δ... ἀδριανὸς ἄρχτου, 

ἣν αὐτὸς χάνεν ἱππόθεν τυχήσας. 

Σὺ δ᾽ αὐτῷ χάριν ἀντὶ τοῦ σαόφρων 
: ΆΌΝ οὐρανίας ἀπ᾽ ἀφροδίτης. 

᾿ 2λ.δι ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 
[δ (τ. 

Κλευνίκη Ἑρμαγόρου δεχάτην μ᾽ ἀνέθηχε ἀφρο- 

ἫΝ 444. ΑΛΛΟ: 

δ μφότερον ῥητῆρα διχῶν μελέτησί τ᾽ ἄριστον 
 Λολλιανὸν πληθὺς εὐγενέων ἑτάρων. 
πὶ δ᾽ ἐθέλεις τίνες εἰσὶ δαήμεναι οὔνομα πατρὸς 
᾿ καὶ πάτρης, αὐτῶν τοὔνομα δίσχος ἔχει. 

945. ΑΛΛΟ. 

Ἵ ᾿ ἴα: ΝΑ; ἐὼν ὄνομ᾽ ἔσχεν ἀθήναιος, αὐξόμενον δὲ 
᾿ς ὠνόμασαν τοχέες δῖον ἀθηνόφιλον. 

240. ΑΛΛΟ. 

Ἶ ᾿ πίκαν μὲν Πτολεμαίου ἐπώνυμοι, ἀτταλίδας τε 

πῇ ̓ λαὸς ἕλεν, φυλᾶς τ᾽ ἔχγονοι ἀδριανοῦ, 

τῇ Αἰγεΐδας τε φερεστέφανος, Πανδιονίδαι τε 
αἷμά τ’  ΡΝΑρμόμῃ χοῦροι ἐγερσιθόαι, 

ὃ ῥυθμοῖσιν δ᾽ ἕσποντο πολυπτύχτοις ἀγαθοχλεῖς 

τ τῷ ἄξω αὐλοδόαν Ζώσιμον ὀσσόμενοι" 

ἐπ . ἄρχεν ἀθανάοις, ἔντυνε δὲ μολπὰν 
«νος ψαλμοῖς ἀμφιχρότοισι Τρύφων, 

ποτ τνςς ἄνασσα χοραγία: ἀμφὶ δ᾽ ἐνίχα 

εν ἢ ατ᾽ ἀγλαΐα τρίποδος. 

241. ΝΙΚΟΜΗΔΟΥ͂Σ (ἢ 

ἃ, Τὰν παιδὸς χαλλίσταν εἰχὼ τάνδε θεοῖο, 

᾿ς Παιᾶνος χούρου ματρὸς ἀπ᾽ ἀρτιτόχου, 
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241. ΑΠΒΙΑΝΙ. 
[νἸγὰη,, 

Ομλη θη γἰγία 15. σθρι απ, βογγδίογοιι- οἰν ἰδ ϊβ. 
ΘΧΙΠηϊππὶ ἰηΐθυ αμοο5, ρυϊπιατη-  υἀϊοαίαπι Αἰ- 

[50Π]ΟΓΌ ΠῚ, 
ἴῃ "1 Οὐδάγαι! διηδίμπι ραίγομῃ, οαἱ ΤΘΡΊυΠη 

Ηδνπιοηἶδ, ἐμ] πηπη ροϑιιῖί, [6 ]1οἸ 15- Παρ 15, 
Λαγίδπιβ Μ518 φυϊ-ουγ-6ϑὲ ἀραϊοανις ϑθυθγιπη,. 

οἰ ἢ βΊθιη ὅϑπθδμι, ρυορίθι ριθίθοίαγαπι. 
γΟΡΙ8, νἱρὶ Ιοη68, βίπιυ! δορὰ ρα ]ογαπι νἱάθγ [ρ]ο. 

ΒΘΠΊΡΘΙ", πὶ οΟΓΟηδίδ, 5ιηΐ ρΓΟρίπααο ἴῃ ἰθτη- 

242. ἘΣ ΒΡΕΜ. 

Ο ΠΠῚ ἀγοϊροίθπβ Ουρυϊαϊβ ᾿αοαηάδ, 
ΤΉ ΘΒρ115 Ηδ]Ἰοοπ ἶ5. Πα ἰδ η5 
ΝΡοῖββὶ ργορθ Βογίυτη ΠΠογθπίθπη, 
ῬΙΟΡ 5 οβίο : φιοα χυϊάθπι ἀδί, {01 δοοῖρθ 

ΡΙΪΪ Ἶὰ5. ΑαΓΙΔηι15 ὑΓ880, 
ἀυδιῃ 'ρ56 οοοἰαϊΐ οχ 6400 πϑοίιι8. 
Τὰ δαυΐθπι 111 σγαίϊδιη ῬΓῸ μος τηοἀθβίιβ 
8 ΕΠ ΓΘ γ6}15 οἰ θϑίὶ 0  ἴθῃθγθ. 

248. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. [οᾶνὶς γ ποεῖ. 
Αἰδοηΐοο ἨθΡΙηΔΡΌΤΩ ἢ ΐα 5. π0} ἀθοϊτηδπὶ τη ἀΪ- 

2Δ4λ, ΑἸἰαῦϑ. ΐ 
[ορὑπητα 

Εὐυπηάθιη δοίογθπι οϑυβαγπὶ οὐ ἀθοϊδιηϑί! οὶ 0.5 
Τ1μΟἸ]ΠἸδηυτῃ δέαξιτέ ταῦ ειι5- ΠυτηθΓ5. ΠΟΙ] πὶ 50- 

. [ἀδ]ατη. 
51 γ6 115 συϊηϑιη 5ἰηΐ ἀἸἀἸοῖβθθ ποιαΐη6 ρῥδίγῚβ5 

οἱ ρϑίγϊθθ, θογαμῃ ποηθη ἀἰβοιβ Ὠδθοί. 

245. Αἴαῦϑ. [ἀδαιονεὶ 

Πυμὴ ῬΌΘΥ ογαΐ, ποῖπθῃ Πδρθυϊΐ Αἰμθηθοιιβ, οὐτα 
ΠΟΙΏΪΠΔΥΘΙΓΘ ρϑγθηΐθ5 αἀἰνιμη Αἰ ΠΘΠΟΡΒΙ]υπη. 

46. ΑἸαῦϑ. [ἄδυσον 

Ὑιοίογῖδπι 4υὶ ἃ-ῬίοΙ μη ο0- ποιηθη- Δ θθηΐ, Αἰ{8}1- 
ΡΟΡυΪὰ5 1, ὑτθαβααθ Ααγίδηὶϊ ροπδίϊ, 

ΖἈροϊάθβααθ ααϊ-οογοΠδ5- 8 Ἰβοϊρ αν, Ρπαϊοηϊα - 

[48 
βδηριίβαιθ ΕΒ  ΒΙ ἀδγιτη, ᾿υνθη65 4] -οἰθηΐ, 

[ΡυρΠδπ- 

ΠΌΠΊΘΙΌΒ δὲ βϑαυπηίαν. τη] 1 ρ] 1665. ΒοΠᾶ - ἰδ α6 - 
. ἸΒΙοΐποιι Ζοβίτηυτη υἱἀθηΐθϑ : [ογηϑέϊ 

. Ῥεῶογαΐ Αἰ μθηϊθηβίθυβ, δρραγδ δία οὰπὶ 
[οδηΐα-ΟΠΟΓῸΒ 

. Βαϊυπη-Ρυϊβα αἰτπααθ-Θχϑγοϊϑγαπι ΤΡΥΡΠΟΗ. 
δον ἘΠῚ γα ἘΣ ὁΒογᾶρίᾶ : οἰγοιπηζαθ νἱηοθθδὲ 

πα σε, ΜοΥ τὴ ἀθοὺβ ὑγιροαϊβ. 

341. ΝΙΟΟΜΕΘΙΒ (ἢ) 

α. Ῥιοτὶ ἀϊσίηϊ ρυ]ο μου υἸ δὴ ΠᾶπΟΟΘ ἱπ]8 Ρ] ΘΠῚν 
Ῥῳδηϊδ ρᾶγνο]ϊ 6 πιϑίγ!β ρᾶγία- τθοθη 85, 
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δαιδάλλων μερόπεσσιν ἐμήσαο, σεῖο, Βοηθέ, 
εὐπαλάμου σοφίης μνᾶμα χαὶ ἐσσομεένοις. 

ὕ Θῆχε δ᾽ ὁμοῦ γούσων τε χαχῶν ζωάγρια Νιχο- 
μήδης, χαὶ χειρῶν δεῖγμα παλαιγενέων. 

β. Οἷον ἐμαιώσαντο νέον τόχον Εἰλήθυιαι 

ἐχ Φλεγύου χούρης Φοίδῳ ἀχερσεχόμῃ, 

τοῖόν τοι, Παιὰν ἀσχληπιέ, σεῖο Βοηθὸς 

χειρὸς ἄγαλμ᾽ ἀγαθῆς τεῦξεν ἑαῖς πραπίσιν. 
δ Νηῷ δ᾽ ἐν τῷδε ζωάγρια θῆχεν ὁρᾶσθαι, 

πολλάχι σαῖς βουλαῖς νοῦσον ἀλευάμενος, 
σὸς θεράπων, εὐχῆς ὀλίγην δόσιν, οἷα θεοῖσιν 

ἄνδρες ἐφημέριοι τῶνδε φέρουσι χάριν. 

948. ΜΑΞΊΜΟΥ ἈΠΑΜΈΩΣ (Ὁ) 
Ποιητὴν ἔστησαν ἀπαμέα Μάξιμον ἀστοί 

ἀράμενον δοιῶν στέμματ᾽ ὑλυμπιάδων. 

3490, ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Κυρήνην πολίων μητρόπολιν ἣ στέφει, αὕτη 
᾿ ἠπείρων Λιδύη τρισσὸν ἔχουσα χλέος" 

ἐνθάδ᾽ ὑπὲρ μελάθροιο λεοντοφόνον θέτο Κάρπος 

ἐυ[ξ]άμενος, μεγάλης σῆμα φιλοξενίης. 

9250. ΑΛΛΟ. 

ΤΊ] μ[ω]ν Τιμαίου θέτ᾽ ᾿Αναξίθε]μιν θεοτί]μου,. 

τὸν φίλο[ν, εὐνοί]α[ς ἀνη[μοσύνης θ᾽ ἕνεχεν, 

281. ΑΛΛΟ. 

Πάντες χοραγοὶ πᾶς τε φυλέτας χορός 

ἄγαλμα δή μῳ Κέχροπος ἐστάσαντο με, 

ἑχούσιοι μεθέντες ἐξ ἀγωνίας, 

ὡς μὴ φέροι τις αἶσχος ἀποχισσούμενος" 

ὃ ἐγὼ δὲ ἑχάστῳ τόσσον εὐχλείας νέμω, 
καθ᾽ ὅσσον αὐτῷ ξυνὸς ὧν ὀφείλομαι, 

δῷ. ΑΛΛΟ. 

Σοὶ τόδ᾽ ἔτευχε, Φιλόργιε, βῆμα θεήτρου 
Φαῖδρος Ζωΐλου βιοδώτορος ἄτθιδος πρῦς. 

20. ΑΛΛΟ. 

Σοὶ τάδ᾽ ὑνήτ]ωρ μῆλα, πατρώιε, σήματα νίχης 
Πυθῴης ἱερῆς τ’ ἄνείθεν εὐεπίης᾽ 

τὸν Νεμέη Θήῤδη τε καὶ εὐρύχορος Λε[θάδεια 

βηδοφόγος τε Πλάται ἠγλά[ισεν στεφάνοις, 

5 ἀσπίς τ᾽ ἀργείη, θώρηξ, τ τ τς εὐδτο ποον 

δισσάχι Ραριάδος 

Φοῖδε, σὺ δ᾽ εὖ 
᾽ν Πο Φουα ον 

ΔΡ  ΠοΙοβ6- ἴδ οῖθἢ 5. τη υ 8} 1115 ὀχοορ (Δϑίῖ, ἰυξ, ᾿ 
ῬοΥΪΐω ἃ. 5 τποπυτηθηΐιπι γ6] ρΟϑίθ 18. [Βορίμ6.. ν 

Ῥοβιυϊίαιιθ βίπηι! δὲ, ροϑί, ἸΠΟΡΌΟΒ ΤΠΔ]08, γἱ θ-Βο τος 
[ναί- ργεθιηίαπι, Νίοο-. ̓ 

τηθά65, οἱ τηδπααπῃ ἀοουμηρηζιτη ἀπιφυδγιχη,, ξ- 

ὃ. Οὐδ]θηὴ ἐθ ργοΐα!ογαπύ-1Π-Ἰὰ 6 πὶ ΠΟΥΏΤΩ [ϑἴαπι Π- 
6 ῬΒΙθργῷ ἢ] μὔθ)Ὸ ῬΏΘΘΡΟ ἰηΐοηβο, [γί 

ἴδ! πὶ 58η6, Ῥῶδϑῃ “βου ᾶρὶθ, ἰμᾶη Βοθίμῆυβ 
ἱπηδρἼηΘ6Πὶ Ἰη8Πι15 ροΥ τ ἴδοῖ! ἰηρθηῖο., 

ΤοΙΏρΡΙΟ ἴῃ Βοοο6. ῥγο-ν] ἃ -βογγαίδ- ργωπηΐδ, ροδυή 
ΟΡΎΘΝΕΟΝ 

5006 [15 ΘΟΠΒ511115 ΤΏΟΓΌΟ νἱΐδΐο, Ε 
[Ἀπ .]5 ὑαι5, ΘΧ νοίβ ρᾶγνυτῃ ἀοηυτη, 4υ8}18ἃ ἀἰ5. 

ΒΟΙΠΉΪΠ65. ὈΓΟΥΘΒ5. ἴ'ῃ ΠΟΙΙΠῚ ΟΝ 
[Θναϊϊαιη,. 

948. ΜΑΧΙΝΙ ΑΡΑΜΕΝΒΙΒ (ἢ) 

Ῥορίδῃηι βίδίπθυιηΐ ΑΡΑΠΊΘηβθηιὶ ΜΑ ΧΙ πη πι ΟἾΥ65 
4υἱ τϑρογίαν!, θΟΓΟπἃ8 ἀπο θιι5 6Χχ ΟἸγηρΡ 8... 

249, ΑΝΟΝΥΜΌΝ. 

Ογγθηϑιη ὈΓΌὶαπὶ τηθίγσρο]η αι οοΓοηδί, Πῦθο 686 
(ογγάγαπῃ [ἀργὰ {γ]ρ]οθῖὰ Βα θ6η5 β]ονίαπι : [Ρα8,΄ 

Πῖο βαργᾶ ἀογηιμ ροβυὶί Ἰθοη 5-ἰη ον ϑοϊτϊσθτη (δ -᾿ 
γοίο ἴδοίο, πηᾶρηθ τηοπυμηθηΐυτη Ποβρ δ Πα {15.. 

ἐκ τς ἘΠ 

φῦ0. ΑΙΤΌΡ. ΚΗ 

Τίπιομ, Τπηρὶ Μη ροδαϊ! Απαχι μονα ΤΗθοί-ς 
[πὶ βιδιηι,. 

ΔΥηΪ ΟαχΩ 8:0, ΘΠ νΟΙ ΘΠ 18 τηθιηου Θὰ 8 ἐαῖο ἢ 

251. ΑἸΧΌΡ. ᾿ 

Οπππθ5 ὁμουρὶ οπηπίβααθ ὑπ} 15 ομοταΒ. 
οὐπᾶιηθηΐαπι ρορυΐο θογορὶβ θγθχθαηῦ ἴθ, 
ΠΠΡΘπΐου τηϊβϑυπι- δοϊθηΐθϑ 6 οουἑδιη  ]Ρ1185, 
Ὧ6 4υ͵ἱβ ἰηἴοτγοὶ ἀθάθοιβ μϑάθγα- ρυἸναίαβ. 
ΕρῸ δυΐθπι ουΐχαθ ὑδηΐιπι. Δα 15 ὑρῖθαο, τε 
ἀυδπίμπι οἱ οοπηπηιηϊ 8:6 8} ΐπ5 4660. Πα 

59, ΑἸ. 

ΤΊΡΙ ποοοθ βίριχὶί, ῬΒΙ]ΟΥ Ρ18, βαρ ροβίατη εἰρμές Ἄ 
Ρῃαάγιβ ΖΟΙΙ βἰδι5. νἱοίατα- ν᾽ θη 8. ΑἰἸ68 πιᾶ-᾿ 

[εἰδιναίαβ.. 

φ58. ΑἸΤΌΡ. 

ΤΙΡῚ πθο Οπϑίου πηϑὶα, ραίυϊθ ἄθιιβ, ἸΠ5᾽ σὩ]8, ἰδίας 
Ῥγιμίος βδοιθααθ ἀθαϊοο ἰδουπαϊῷ : ἘΣ τ 

46 Νοῖηθα ΤΟ οἱ βρϑίϊοϑϑ [οραάθα,.ς 
τη] ἀααθ ΡΙαίθθθ ον θΡαπΐ οΟΡΟἾἶδ, 

οἰγρθυβαυθ Αγρίνυβ, Ἰουῖοῦ, τ νῦν ἡ 



Φὺά, ΑΛΛΟ. 

ὡς πλνανς τε μεγασθενὲς ὄδριμον αἶμα, 

ἵστορ ἀταρθήτων, Ἡράχλεες, χαμάτων, 
γίδς, τοὶ τόδ᾽ ἄγαλμα φέρων χρητῆρος ἀγητόν 

θῆχα θοῶν ἀέθλων πλεῖον [εὐ]γλυφέων, 
᾿ οτ᾽, ἄναξ, ἐτέλεσσας, ὑπερφιάλους ἀδίχους τε 

᾽ δ ῦρας ἰδ᾽ ὠμηστὰς θῆρας ἐναιρόμενος" 
σε χαὶ υἷα Δίχῃ Κρονίδης θετὸν ἐγγυάλιξε, 
τέ μὶν ὑδρισταὶ φῶτες ἄτιμον ἄγον. 

ς εὐμενέων τε χελριο, ἐπενή νύ μοι αἰεί 
᾿ εὐχομένῳ τε πάρει χεῖρά θ᾽ ὕπερθεν ἔχεις" 

καὶ δὴ νῦν μι ἐσαῶσας. ἀμείζθον]τα χλυτὰ φῦλα 
᾿ Κελτῶν χαὶ Λιγύων ἄστυ πρὸς Αὐσόνιον. 

Αὐ "τὸν ἀλεξητῆρα χαχῶν, αὐτόν σε δοτῆρα 
Ὶ παντοίης ἀρετῆς χληίζομεν, Πράκλεες. 

458. ΑΛΛΟ: 

Τὸν Διὸς ἀλχμήνης τε τόνοῦ τιμαῖσιν ἀέξων 

Ἴ ̓ υἱὸς Λασθενέος στῆσεν ἄγαλμα τόδε, 

Ὕ μὴν ἀθάνατον σώζων πατρός τε χαὶ αὐτοῦ 
Λαφανέος, χλεινῷ Λοξίου ἐν τεμένει, 

Ε΄. 

250. ΑΛΛΟ. ὶ 
᾿ κι 

ΕΠ τος εὐπλοχάμοιο χαὶ ἄμμωνος χεραοίο, 

᾿ ἁρποχράτου τε διπλοῦ εἴδεϊ φαινομένου 
Ε δ μὸς ἐγώ. Σὺν παῖσι δ᾽ ἔθηχεν Κλῖνος ἀνουθδίων 

Β: “ἄγγελον εὐσεδίης ἠδὲ θυηπολίης. 

δ΄ 251. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ͂. 
; Ε. Ποιητὴς ἀέθλων τε βραδεὺς αὐτός τε χορηγός, 

ο΄ σοὶ τόδ᾽ ἔθηκεν, ἄναξ, υνῆμα χοροστασίης. 
Οὐχ ἀφανὴς ἕλλησιν ἀριστείδης ἀνέθηχε 
᾿ς μύθων ἀενάων χύδιμος ἡνίοχος. 

Γ. 58. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

: Ἀγαθῇ τύχῃ. 

᾿Αῦτῃ παρθενίκη ἐλαφηδόλος ἀρήτειραν 
; θήκατο χυδ[αλίμγην Γ[λα]υχίεω θύγατρα, 
Ε μνορον Βήραν Πατνίην παραδώμι᾽ ἐφέξαι 
-- σπαιρόντων αἰγῶν ἔμόρυα χαλλιθύτων. 
5 Εἰν ἄργει δ᾽ ἐτράφη γε]ρ[α]ρὴ π[α]ῖς, ἠδὲ τιθήνης 
τ ἐκ γενεῆς Β]ή[ρου] ἔχτροφός ἐστι Πάτνος, 
᾿ νῆσος ἀ[γα]υ[ο]τάτη Λητωίδος ἧς προδέδηχε 
᾿ς β]ένθεσιν [εἴν ἁλίης] ἕδρανα ῥυομένη " 
“εἷς ὅτε μιν Σχυθ[ίηθεν ἀρήϊος εἶσεν ὑρέστης 

ῥυσαμιένην στυγερ]ῆς ὑ-ητροφόνου μανίης " 
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λ0Άά. ΑἸΛΌΡ. 
[{15 58 ηρἼ185, 

Ο 42ονὶβ ΑἸδιπδηδδιϑ ΤῊ Ρ5- ]Σ] 1 15- ὈΓραἸ6, ἴοΥ- 
50 165 ἱπ γ ρΙ ἀογτη, Ἡθροι θ5, Δ θοσαπι, [ΓΔ Ὁ ]]16 

6066, {Π01Ὶ ἤὨοθοΘ ΟΥ̓Δ θη ἴθ γθη8 ογαίθι 5 δα τηϊ- 

ῬΟΒῈΪ ΔΟΡΙ ΠῚ ΟΘΥ πη ηιπὶ Ρ]Θηιπὶ ὈΘη6-ορ]αίο- 

[ΓΠ|, 

(8 ΟἸ᾿πι, ὁ ΤΟΧ, ρϑυ θοῖβίϊ, βαρθυθοβ Ἰη]υβίοβααθ 
ὙΙΡΟΒ δία βθναβ Ὀ6]] 85 οοοἰ ἀ6η8. 

Ουδρτορίοι 6 οὐ Π]ίατα Ταβι1{1ω ϑαϊαγηϊαβ δαορίϊ- 
[νυπ ἴῃ τηδηϊι5- γα 1} 

ἀυδηᾶο Θὰπὶ Ῥγοΐθυνὶ ΠΟΙ 65 ἸπΠοηογδίμπι ἃὈ- 
[ἀπχϑυιηΐ. 

ΡΙΔοΙαιι5 ῬΘΠΘνΟ]56118 515, ΟΠ 58Π6 τη] ἢ] ΒΘΙΊΡΘΙ 
ΡΓΘΟΔΠἰΙ ἃ 4515, πη ΠΤΉ 116 5ῈΡ6 1 16 ΠΔΡΘΔΒ : 

οἱ ἤππὸ Τὴ 56 ν 8.1 τηυἱδηΐθιῃ ᾿η0} 185 οθηΐ68 
Ὁ δἸίαγυμῃ οἱ Πἰραγαμτη αγθθ Αἰιβοπίδ. 

Ευχηάθηη ΡιΟρυΪβαίογθμη τηδ] τη, ουτηάριῃ ἰθ ἀ8- 
ΟἸΠΠΙ ΒΘ Πδ5 ὙἹΓ 15 ΘΟ] ΘΓ Πιι5, ΗΘ ΓΘ 65. [(οΓοῖ 

255. ΑΙΌὉ. 

δονὶβ ΑἸοιπθηέραιθ Ια τη ΠΟΠΟΥῚ15 Δ ΡΘΠΒ 
ΠΙΠΠ5 1,85. θη 15. βίϑία! ἃ ογπδιηθηΐατη ΠΟΟΟΘ, 

ΤΠΘΙΠΟΓ 8 ΤῚ ἹΠΊ ΠΟΥ 8] 61 ΒΟΥ Δ ἢ 5 ΡἰΓΊΒ4 6 οἱ ᾿ρ5105 
1ΔΡΉ 815, {Ππ|δίγὶ 1 οχὶθ ἴῃ ἰθιηρ]ο. 

200. ΑἸΙΌ . 

ἴ51415 βϑηθ- οιηδίς οὐ ΑἸ ΟἢἾ5 ΘΟΓΠαΪ], 
ΗδΡροΟΟΓ 5416 ἀμ ]1018 ΤΟΥΙηἃ, νἱβὶ 

ἃ΄’ἃ ΘΡῸ διέηι. (τη ΠΠΡΘΓῚ5. δυΐίθιη ροβυῖ ΟἸἸηὰ5 
[Δπυθίοη ἤοο πιοιιιιηιθη ἔτει 

παηΐπη Ρ᾽δἰαἰ 15 αίαιιθ 58ου- οἱ ΠΟΙ]. 

251. ΑΒΙΒΤΙΠΙ5. 

Ῥορίδ, οουϑιηϊ τη άιι6 Ἰιθχ ἰάθη οἱ ΘΠΟΓΔΡῚΙΒ5, 
ἨΡῚ Ποοοθ ροϑυϊί, Ο ΤῸ Χ, ΘΠΟΙΌΓΟΤΩ-ἸΠἰΓΙηδίο- 

[τπὶ τη ηΠ] ΘΠ 01]. 

Νοη Ἰρηοίιβ ατϑοὶβ Αὐ βί 65 ἀθαϊοαν 
ΟΥ̓Δ ΪΟπυτη ῬΘΥΘΠΪ απ 9] ουἸοϑι5 ΔυΓθἃ. 

258. ΑΝΟΝΥΝΌΝ. 
Βοῃξφο (οὐΐαπς. 

ΘΙΡ πιο ᾿ρϑὶ υἱγρὸ ΘΓ ΟΡ -ὙΘηΔΙΤΙΧ Βδοθγοίθ 
1ηϑεϊπ0 ΠΟΌΊ]6 πὶ ΟἸδαοῖς ἢ] Πὶ [ποτοΐ 

Ὠγάγορδογδιη γ γα, Ραἰηδην 41 [υχίδ- ΔΙΆ τη 60η- 
ΘΟΓΡὰΒ - δοίδηξ τη. σαργᾶραμη ἰδία θ᾽. ΡΌ]ΟΙῈ - ̓τη- 

[πο] ἰδ ΠΙ. 

ΑΥΡῚΒ. δυΐθιηη πυΐγ!ἃ οϑὲ σϑηογᾶπάα Ρ16}1ἃ, δία ιι6 
ὁχ ροϑηίΐθ Δ υὺὶ δαπηηδ, δὶ Ῥαΐπι8, [πο 5 

ἴηι} 5ρ θη] 1,ἰοΐαο5 οχ αιἃ ργονθηϊέ 
ἴῃ ἀπο ΤΠ Γ15 566 65 068, 

ἄοῃθο θη 6 ϑογίῃϊα πηι 15 βθ 6 γ6- πι551} ΟΓοβίββ, 
4 δχθιηἰββοί ὑρβιι 4 ὰ-ὈΓΡΟ αἰ -τηδίυ]οἰά ἃ, 

[ἀοημοηίᾶ ἐ 



ΧΡΉ ΝΣ ἈΝΤΗΟΘΙΘΘΙΑ ΒΖΟΚ ΑΡΡΕΝΙΠΟΙΒ 
χἀν] δεχά[τῃ χούρη θυγάτηρ σοφοῦ ἰητῆρος 

Γλαυχί[εω ᾽ν α[ὐλαῖς ἀρτέμιδος Σχυθίης, 

Αἰγαίου πλεύσασα ῥόου δυσχείμερον οἴδμα, 
ὄργια χ[αὶ θαλίην, ὡ]ς θέμις, ἠγλάϊσεν. 

Εὐτυχῶς. 

459. ΑΛΛΟ. 
ἀλχίδου Βάσσον γενεῆς, ἐρικυδέα φῶτα, 

βουλὴ καὶ δῆμος, ναέται ζαθέης ᾿πιδαύρου, 
ἀντ᾽ εὐεργεσίης, τὴν πολλάκι δῶχε πόληϊ, 
εἰχόνι τῇδε γέρηραν, θεῶν βουλαῖον ἀνάχτων. 

ψηφίσματι βουλῆς. 

200. ΑΛΛΟ. 

Οὐδὲν ἀφαυρότερος χρυσοῦ λίθος, εἰ πλέον ἀνθῇ 
παρθενίης αἰδοῖ πεπυχάσμενος εἰμὶ δὲ γείτων 
βιπάνη χαθαροῖο Σαράπιδος, ἔνθα με βουλὴ, 

θῆχε χαρισσαμένη ἀρετῇ πατρός, ὃν περὶ πάντων 

δ τίμησαν βασιλῆες, ἐλευθε[ρίῃ] βιότοιο 
μάρτυρι πιστεύσαντες ἐ[πιστασ]ΐην Αμίσοιο 

ἐπε, ρῶς, ἀπιχιδεύησε κόρος λα ὑψὴς 

201. ΑΛΛΟ. 

Τὸν πρὸ πύλαις ἥρωα, τὸν ἄλκιμον ἐν τριόδοισι, 

τὸν χλεινὸν ναέτου θῆχαν ἐρισθενέος 
Κιλαυδιανοῦ πρὸ δόμοισι σοφοτεχνήιες ἄνδρες" 

τεῦξαν ὁμῶς γλυφικῆς ἀμφὶ χαὶ εὐγραφίης, 

: Κλεῖτος ὁ σὸς Καπίτων γλύψας, γράψας δὲ φίλος 

Ἰανουάριος θεράπων εἵνεχεν εὐσεδίης. [σοι 
Ζώγρει, δέσποτ᾽ ἄναξ, τὸν σὸν ναετῆρα μετ᾽ ἡμῶν 

Κλαυδιανόν, Θρῃχῶν πρῶτον ἐν εὐσεδίῃ. 

2ρ2. ΑΛΛΟ. 

Λεὼς ἐφήδων τόνδε χοσμητὴν θέτο 
ασον Ἑρμάωνι χυδήνας ἴσον. 

2608, ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ͂. 

α. Πότνι᾽ ἀθηνάων ἐπιήρανε, Τριτογένεια, 

ἥ τ᾽ ἐπὶ ἔργα βροτῶν ὁράας, Ραμνουσιὰς Οὖπι, 
γείτονες ἀγχίθυροι Ῥώμης ἑχατονταπύλοιο, 

πίονα δὴ χαὶ τόνδε, Θεαί(], τιυνήσατε χῶρον, 
ὅ δῆμον Δηώοιο φιλόξεινον Τριόπαο, 
τόφρα χε καὶ Τριόπειαι ἐν ἀθανάτοις ἀλέγησθον. 

ὡς ὅτε χαὶ ῬΡαμνοῦντα χαὶ εὐρυχόρους ἐς ἀθήνας 

ἤλθετε, δώματα πατρὸς ἐριγδούπόιο λιποῦσαι, 

ὡς τήνδε ῥώεσθε πολυστάφυλον κατ᾽ ἀλωήν, 

οἱ ἀθοῖπιᾶ ἀΐθ νἱγροὸ ΠΠΪα Ῥτι πι15 πιθαϊοὶ 
ΟἸδιοῖα, ἴῃ 80}15 ΠΙδη8 βου Π]οῦ, 

ΤΕ ραὶ πανσαΐο Πυθπίϊ ΡΡΟΘΘΠ]Ο80 βία, ὑΝ 
οΥρΊὰ οἱ [ϑϑίϊναβ θριιϊᾶβ, αὐ Ἰυδίατη οϑί, δἀογηδυτ., 

Ῥγοβρογᾶ ἰουία πᾶ. ὦ ἐπι 

209. ΑΙαὐῇἢ. 

Βδββιιπ οχ Α]οϊἀ ργοβθηΐθ, ν]46- ]ουϊοβιπι νίγατα,. 
βϑηδίμβ οὖ ρορυϊιβ, ἱποο]ῷ αἰνὶπθ ΕΡΙἀδατΊ, 
ΡΓῸ Ὀθηθβοί!β, φὰ βῶρθ ἀθαϊὶ τ] ; 
εἴῆριθ βᾶοοθ ΠΟΠΟΓΆΥΘΓΘ, ἀθουτὴ ΘΟΠΒΙΠΔΥα 

Θθηδίι5 ΘΟηΒΕ]ΐο. [ρυϊποῖραπι.. 

200. ΑΙ1ῦϑ. 

ΝοαΖυδαυᾶπι ν]]Π1Ο Σ᾽ ΔιΓῸ 1815, δὶ πη ρῚΒ Πογθᾶδ 
ὙἱΓρ  ὨἸ .15 ρυαΟΓΘ ἰηβίγαοίιβ : Βα πη δαΐθμη γἹοῖπδς 
ΒΙρδπᾶ ρυγὶ ϑαγαρ 15, Ὁ] πὶ βθηδίῃβ ον. 
Ροβυϊ, ργταιβοαία νἱγίας! ρδίν!5, Φαθ πὶ ΒΌΡΘΙ ΟἸηηθ5. 
ΠΟΠΟΓΆγΘΓΘ ΤΡ 68, ΠΡ γίαι! νυἱΐ 
6501 Δα! 118-46 ἀ8 αἰΠ ρθη ϊα Ατηἰβὶ, 

2041. Ααῦϑ. 

Ουἱϊ δηΐθ ρογίδβ 68έ, Βϑγοθπι, ἰογίθπι ἴῃ {ΓΙ 118, 

ἱπο ]δατη ῬΡοβιθγθ ἰηθ0}Φ ν]46- Ῥοίθη 5 δὰ 
ΑἸδιαϊαηὶ δηΐθ ἀοπιοβ ρου εἰ - γι Πθ05 νἱρὶ : [τᾶπα, 

ΤἈΡυϊσανθγαπί βἰ πιὰ ΡῈ βου!ρίαταπι δίχα ρἰοίαι- 
αἸὰ5 ἰὰὰ5 Οδρὶΐο αυὶ βου! ρϑιέ, ρἰηχὶί δυΐθμα ἅτηῖσς 

Ταπυδυίαβ. ἰδτηυ]5 ργορίθυ ρἰθίδίθμη. [65 ΕἸ 
(ρο6-νίναπη, ἀοπηῖπθ Γοχ, ἴααπι ἱποοϊαπὶ ΠΟ Ιβοῦπα Ἶ 

ΟἸδυάϊδηυμι, ΤὭγδουπι ργϊτηστη ἴῃ Ρ]οἰαίθ. 

2623. ΑἸαῦν. , Ἢ 

ἘρΡΒΘθογατη. ῬοΟρυϊυ5. ἢσηοθοθ τη βγδίογοια ϑιμιιηι ἷ 
Ομπᾶϑυπι Θ4ὰ6 ἃς Μογουγίαπι ΘοΙθογᾶπ8. [ροϑιῖγς 

203, ΜΑΒΟΕΙΠΠ. 

α. Νεοπογαπάδ Αἰμθηδγαπὶ ἀοιηϊπα, Τιϊοροηίᾶ, 
Ζυθααθ ορθγᾶ τηου δ] τη ̓ η5ρ 1.15, Βμδιηπαβία ΟΡ, 
γἱοηθ ρτορθ-ἴογθβ Ποιη οθπίιπη- ρου ἃ 5- ΒΔ θη 185, 
ΡἰηρΆθΙη ΘΓΡῸ οἱ ἤμηροθ, Πθῶ, Ποηογδίθ Ἰοοσμη, 
Ρορυϊυχμῃ (ογογὶβ μοβριίαίθιη Τυορῶ, 
υἱ οἱ Ττϊορίθ ἃρυὰ ἱπηηογίδ! 65. Πυμ ΘΓ ΘΙΩΪηΙ. 
Θιοαΐ οὐπὶ οἱ ΒΒδιηπυηία οἱ βραίϊοβᾶβ Αἰ μοπᾶβ.. 
᾿ν᾿βι15, βϑάϊθιβ ρϑίγβ ν] 4 6- Βοπδ Π}15 ΓΘ Ἰοβ8, 
510 ἤϑῆοοθ ργορογδίθ υν5- θυπαἀδηΐοτῃ δα γἱπθᾶπι,. 

208. ΜΑΒΟΕΙΜΙ. 

Ὁ Ῥοπᾶἃ Αἰμθηδυατη ργοθβθβ, Τυϊοηΐδ υἱρρὸ,, 
οὐΐαιθ ΒΟΙΉΪ πιιπὶ ΟἸΓδΒ. Γ6Β βαηὶ, ΒΒδΙηπιιβ188 {Πρ ], 
Οθὶβδ νυἱοΐηδθ, αὰθθ βίαν οϑηίατα ἱποια ρονιῖβ; 

υηο οἱ γοβ οϑιθυγαίΐθ Ἰοοῦσα ρἰηραθσα ΌΘΓΘ ρΊ] 6060, 

αϊοίαμα Π οὶ 'Γσίορεθ ἀθ πουηΐηθ ρϑρΊτη : 

αἰ ποίοθ Ὠΐηο 51015, τ ορϑὶὰ πατηΐϊηδ, αἶνθθ... 

Ἀο γνϑὶαὺ Αοἰδθαβ 8ὶ αυδηᾶο ᾿ην 81{18 ἈΓΟΘ5 

οὐ ΒΒδιηηαπηίθιῃ, 8100 ἀ6]αρ588 νϑυίλ 66 0861}: : 

εἶθ, αἴνερ, πο ῥχορογαίθ, μθθο δοῃβίίδ υἱ 5 ἀργὰ, 

- 



᾿ ά τε σταχύων, χαὶ δένδρεα βοτρυόεντα, 
βιμώνων. τε χόμας ἁπαλοτρεφέων ἐφέπουσαι. 
μμι γὰρ ἠρώδης. ἱερὴν ἀνὰ γαῖαν ἕηχε, 
τὴν ὅσσην περὶ τεῖχος ἐΐτροχον ἐστεφάνωται, 

ἀνδράσιν ὀψιγόνοισιν ἀχινήτην χαὶ ἄσυλον 

ἤέίέναι. ἢ δ᾽ ἐπί οἱ ἐξ ἀθανάτοιο χαρήνου 
᾿μερδαλέον σείσασα λόφον χατένευσεν ἀθήνη, 
τῷ νήποινον βῶλον μίαν ἢ ἕνα λᾶαν 

ἰχλίσσαι, ἐπεὶ οὐ Μοιρέων ἀτρῆες ἀνάγχαι, 
ὅς χε θεῶν ἑδέεσσιν ἀλιτροσύνην ἀναθείη. 
Κλῦτε Ππχτώνες καὶ γείτονες ἀγ ροιῶται" 

οὗτος ὁ χῶρος, ἀχινητοί τε θέαιναι; 

αὶ πολυτίμητοι, χαὶ ὃ Ἀποαχϑῖν. οὖχς ἑτοῖμαι" 

δέ τις ἡμερίδων ὄρχους, ἢ ἐς ἄλσεα δένδρων, 

ὶ ποίην χιλῷ εὐαλδέϊ χλωραθέουσαν 
ἣν χυανέου ἄϊδος δήξεις μάχελλαν, 

σῆμα χ γέον τεύχων, ἠὲ πρότερον ἜΡΛΡΕΊΛΩΝ 
Οὐ θέμις ἀμφὶ νέχυσσι βαλεῖν ἰρόχθονα βῶλον, 
πλὴν ὅ χεν αἵματος ἦσι, χαὶ ἔχγονος ἑσσαμένοιο, 
( ίνοις δ᾽ οὐχ ἀθέμιστον) ἐπεὶ τιμάορος ἵστωρ. 
Ἱ τὰ γὰρ Αθηναίη [ποτ᾽ Ἐριχθόνιον βασιλῆα 
ἡῷ ἐγχατέθηχε, συνέστιον ἔμμεναι ἱρῶν. 

ἀν) ἀποτιμήσει, μή οἱ νήτιτα γένηται" 
ἰλλά μιν ἀπρόφατος Νέμεσις, χαὶ δόμόος ἀλάστωρ 

ἴσονται, στυγερὴν δὲ χυλινδήσει χαχότητα. 
δὲ γὰρ ἴφθιμον Τριόπεω μένος Αἰολίδαο 

ὥναθ᾽, ὅτε νηὸν Δὴ μήτερος ἐξαλάπαξεν. 

Τὶ ) ἤτοι ποινὴν χαὶ ἐπωνυμίην ἀλέασθαι 

χώρου, μκή τοι ἕπηται ἔπι Τοιόπειος ἐξρινύς. 

2θρ4. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

θ. Δεῦρ᾽ ἴτε, Θυδριάδες, νηὸν ποτὶ τόνδε, γυναῖχες, 

πὶ δέ τῷ ἄχλυτα ταῦτα, χαὶ οὐχ ἐβε ᾧλθραδὴ αὐτοῖς, 

ΟΑΡΌΤ 1. ΒΡΙΟΠΑΝΝΑΤΑ, ὈΕΡΙΟΑΤΟΒΙΑ. 4 

ΒΡ ίθβι18 ΒΡΙΘΑΓΊΠΙ, οὐ ἈΡΌΟΓΘΒ ΓΔΟΘΙΠΟβᾶ8, 

ΡΓΑΙΟΓΕΙΠΊα 16 ΘΟΙΠἃ8 ΒΔ ΡΊ Π(ΟΥ ΠῚ Ἀ5ΒΘΟαΠΘη 68. 

γοΡῚ5. θηΐπὶ ΗθΡο 65 ΒδοΡΆΠη ἰδ ΓΓᾺ ΠῚ ΘΟποΘβδιΐ, 
αυδηΐδηι ΟἸ ΓΟ ΠῚ ΤῊ.Γ18. ὈΘΠ6- ΘΙ ΡΓΘῚ5. ΘΟΓΟΠΔΥΪ, 
με νἰ ΓΒ. Ροβίθα- θη Ὁ 15 ἱπη πη 8 0115. οἱ, ἱΠ5ρο] ἃ 
θ58θί. Π|ἃ διυυΐθπι οἱ δχ ἱπητηογί}} οδρὶΐα 
ἐθνγΊ 116 πὶ ἃρ᾽ Δ 5 οΥἰβίαπη δηπε Μίηθυνα, [(6Πὴ 
6 ΘΙ] ἱπηρὰπ ζὈγθὲ ρ]Θθᾶπι ππᾶπι γ6] ὑπὰπὶ ἰὰρ]- 
ΤΊΟΥ 586, ΦαρΡ6 ἤθη ῬΔΓΟΔΡπὶ μοί Πδοοββιίαίοϑ 
ἐπ αὶ ἀθογυιη ἀ 6 ὈΓ15. πϑίυϊπη- στὰ ᾿π αι! Υ] . 

Αὐάϊΐο, δοοοὶθ, οἱ ν]οὶ πὶ ἃρΡΘβίββ : 
5806 ΐο ἰοοιι5, ᾿πητη 8 Ὀ]65α 6 θῶ, 
οἱ τηυδαπη-Ποηογαίῷ, οἱ ργθΘΓΘ δυγθπὶ ρᾶγαΐς ἃ 
ΠΘΩΙ6 4115 ἐπ ου] ᾶγπη υὐξέμηι ΟΥΑΙ 65, δαΐ ἴῃ 1ὰ- 

[005 ΔΓΒΟΓΊΙΩ, 
δ, Πουρᾶμη δὰ Ῥδθυ]ιπὶ Δ] ΠΟ Π]ἃ- ῬΙΘπττὴ γἱΓ6- 
τηϊηἰβίγατη ΙΘΡῚ ΟΥΟΙ πηρ!ηραΐ ΠρΌπθιη, [βοθηΐθηῃ 
ΠΊΟΠΕΙΠΊΘΗ ΛΠ ΠΟΥ Τὴ [Δ οΊ 6 ἢ 8, 568 ΡΥ ΙῈ5 ΘΧΒΟΙΠ6Θη5. 
Νοη [15 6δέ οἰγοατη)οογθ ππογίαἷβ βδοιθ-ἰουγθος 

[ϑ] θδμη, 
ὨΪΒῚ ἐϊ 1 αὶ 58 ΠΡ Π15 510, δὲ ΟΥἹ Πα 115 ΘΧ ΘΟΠαΙΟΓΘ; 
(118. δυΐθπα ποι ἱπ] υβίιπι), φαΐρρθ αὐθδέ ρωπῶ- 

[οχδοίον ἰθβίϊβ. 
Εἰθηῖα Μίποενϑ οἱϊπὶ ΕσΙοὨ ἢ οΠΐπὶ Γορθπὶ [Τυτη. 
ἴῃ ἰθιηρίο ἀδροβυϊί, Θοπί αι θογ δ! θῖη Γαϊαγιπ 58ΟΓῸ- 
ΘΠ. δυίθπι δἰϊοαϊ ποη-διαϊα δὐηΐ ἰδίᾶ, ὩΘαᾺΘ 

[ορϑαϊδί 115 

566 ἀδμοποβίοί, ποη {ΠΠ1 πη ραη6 ἢδέ : 
566. φυτὰ 4υδπι- 8 ἀγ]-ποη-ἸἸοοί Ν ΘΙ θ 515, οὐ τῃοτη- 
Ῥαηϊθηΐ, ΠΟΡΓΙΒΙ]ΘΙη4116 νοϊνϑί πη βγη. [005 ΟἰΟΓ 
Νόοη δηϊπὶ τηδρηδηϊτηιπ Ττορθ τοθυν ΠΟ] 
Ργοίαϊξ, φυδηαο θηρία τὴ (ΘΓ 5 ναβίδν ββοί. 
Ιά6ο 588η6 ρῶπϑπὶ δὲ Θορῃοιηθη γἱΐᾶγθ ορογίθί 
Ἰοοὶ, π6 ἰ6 ρΡογβθαυδίιν Τυϊορὶᾶ Εσηγ5. 

θά, ΕΥΒΌΕΜ. 

Ὁ. ως δἀοβίο, ΤΙ γι 465, δά μοο ἰθπρ] πη, τη} 16 ΓΘ5, 

οἱ Ἰεοίαϑ βθϑϑίθβ, οἱ διηϊοία ἂιθυβία ὑδοθιηῖβ 

Ταβίνδηΐθ8, τη ]απι6 νἱρθηΐία ρυατηΐπα ργαίδ. 

οὐἱβ Ηθγοά 65 ἰδ! } ρϑῖὴ ἤδης τἰΐθ βδογδυϊί, 

ιδπία Ραίοι οἰγοῦτη τηιτὶ γα]! αΐα οοΙ Ομ, 

ἀδαῖι6 γϑὶ διὰ 56.ῸΒ Δ ηβαΡ8, ᾿πἰδοία πϑροίθβ. 

πδΙηα 6 ΠΟΡΡΙἤ 5 αἰνίπο νϑυϊΐοθ οὐἰβίδβ 

ΠΟΙᾺ 6 η8, υἶβα, οϑέ παΐα δ ἀβθηβίββο Μίπορνα: 

0η. 5] Θθδτα πη Ὁ}1, Ἰαρίάθυανθ σα ραπο τηουθη τη; 

Ῥᾶροῦθ (Δ 01165, διὰΐ 111 ρᾶυοθυΘ ΡΡοτηρίξθ 

αἱ αἰνὰπι βαποίαβ υἱοϊαυθυὶς τη ρίτιβ ἐο468. 
ΑΟΡΙθιι5 ΔΟΟΙρΙ 6 μεθο, νἱοϊηδ δὲ σιβίϊοα ραθθβ, 

δ 5806} δϑὺ Ἰοσὰβ, οἱ ἀἶνεθ ποὴ 5646 τηρυϑηᾶς 

ταν] δ, 6ΟΙΣ ἀἰρθο δίααθ ἃπρθ5 Δα μ 6 το ρᾶταίο. 
Οἰβροβιίαβ π6 415 νἱΐθβ ἀραβίδαιο Ἰοοία 
ἷ Ἰαΐθ ἰνγισαὶ υἱγὶ ἀδηίθμι ουατηϊηῖδ ΠΟΡἁτα 

ἀἀθαι ΟΥΟΙγΟ [Ὁ ΘἢΒ Θσβοϊπάθ ΓΑ ΒίσΟ, 

βἶγθ πουιτῃ βίαι, νϑίιβ δνθυίαίνθ ΒΡ Ο μη. 

1κιο6 ποίδϑ σαβϑγη 5δοῦα ΟΙΡΟΌ Τα ΡΘ ἰθν Γᾶ, 

πὶ ἰγᾶμαῦ χ 110 ρϑηιβ, ἤδπς ααἱ οοπάϊαϊὶ ἐοάθχῃ : 

ΟἹ ααΐρρθ 11οϑὲ. Τ᾽ βυῖβ νἱπάθχαιιθ ΜΙΠουνο 

Βατηΐη6 Ὀγδθροβίίαβ, πἰρυὶ σορπδίου Ανθρηϊ, 

οὖ ἰϑιρὶὶ δ ραυῖτον ΒΔΟΡΟΡ τα δοσθρίαβ ΒΟΠΟΙΘ. 

Ηδφο 5ἰ διάϊία πορϑὺ δἰ δὲ ααΐβ, πϑάτιθ βοῖνα ἰδ θογοί, 

ἰπβαρθν δαὺ μαθθαῦ, πο ἱπιριιηῖίαβ ΔΌ1Ο].. 

Ηπαῃς οἶα 564 Νεπιθβὶβ, δίαιθ ἱνυγθαπιθίαβ ΑἸδβίου 
ἐριβίιθὰ5 ἀροθθιηὺ ἰ8}} ΡΓῸ ΟΥἸΤαΪη 6. ΡΟΘΠΪΒ8. 

Νϑο Τυϊορᾶμὰ αυοπάδιῃῃ, οαἱ ΒΔ ρτ ἢ Ἶ5 “ΠΟ ]ι15 δαοίου, 

7ανῖι βδοναίατη Οθυθὺὶ ἰθηθυ 556 Ὠονδ]6. 
υΐδβαι 5 6υἷβ, Ροπδιηαιθ Ἰοοὶ, ΠΟΙΉΘ Πα τ16 τηθιηθηΐο, 

αἰ Γαρα5, ἢθ0 ἰ6 Τυϊορθὰ βοαπαίαν" ΕΡΙΠΠΥΒ. 

204, ΕΟὔΒΡΕΜ. 

16 ρὶίθ, ο 1 ύϊδθ, ἰθιαρ!απι μοο οΘΙ ΘὈΡαΐθ, ΡῈ161188, 



4 ΑΝΤΠΟΙΌΘΙΚ ΘΠ ΟΚ ἈΡΡΕΝΒΙΟΙΘ 
Ρηγύλης ἕδος ἀμφὶ θυοσχόα ἱρὰ φέρουσαι. 
ἢ δὲ πολυχτεάνων μὲν ἔην ἐξ Αἰνεαδάων, 
ἀγχίσεω χλυτὸν αἷμα χαὶ ἰδαίης ἀφροδίτης. 

ὃ Γήματο δ᾽ εἰς Μαραθῶνα, θεαὶ δέ μιν Οὐρανιῶναι 

τίουσιν, Δηώ τὲ νέη, Δηώ τε παλαιή, 

τῇσί περ ἱερὸν εἶδος ἐὐζώνοιο γυναιχὸς 

ἄγχειται" αὐτὴ δὲ μεθ᾽ ἡρῴνῃσι νένασται 

ἕν μαχάρων νήσοισιν, ἵνα Κρόνος ἐμδασιλεύει. 
10 Τοῦτο γὰρ ἀντ᾽ ἀγαθοῖο νόου εἴληχεν ἄποινον. 

ὅς οἱ Ζεὺς ᾧχτειρεν ὀδυρόμενον παραχοίτην, 

γήρᾳ ἐν ἀζαλέῳ χήρῃ περικείμενον εὐνῇ " 
οὕνεχά οἱ παῖδας μὲν ἀμύμονος ἐχ μεγάροιο 

ἅρπυιαι. Κλωθῶες ἀνηρείψαντο μέλαιναι 
15 ἡμίσεας πλεόνων " δοιὼ δ᾽ ἔτι παῖδε λυπέσθην 

γηπιάχω, ἀγνῶτε χαχῶν, ἔτι πάμπαν ἀπύστω, 

οἵην σφιν νηλὴς κατὰ μητέρα πότμος ἔμαρψεν, 

πρίν περ γηραιῆσι μιγήμεναι ἠλαχάτῃσι. 

Τῷ δὲ Ζεὺς ἐπίηρον ὀδυρομένῳ ἄχόρητον, 
30 χαὶ βασιλεὺς Διὶ πατρὶ φυὴν χαὶ μῆτιν ἐοιχώς, 

Ζεὺς μὲν ἐς ὠχεανὸν θαλερὴν. ἔστειλε γυναῖχα 

αὔρῃσι εφύῤονο χομιζέμεν ἠλυσίῃσιν᾽ 
αὐτάρ ὁ ἀστερόεντα 1 περὶ σφυρὰ παιδὶ πέδιλα 
ἜΝΒΗ ἔχειν, τὰ λέγουσι χαὶ βρμάωνα φορῆναι, 

ΡῊ] ἦμος ὅτ᾽ Αἰνείαν πολέμου ἐξῆγεν ἀχαιῶν, 

γύχτα διὰ δνοφερήν" ὃ δέ οἱ περὶ ποσσὶ σαωτὴρ 

παυφανόων ἐνέχειτο σεληναίης χύχλος αὐγῆς" 

᾿τὸν δὲ χαὶ Αἰνεάδαι ποτ᾽ ἐνερράψαντο πεδίλῳ, 

[ἔμμεναι ὀψιγόνοισιν εὐ]ηγενέεσσι γερᾶα" 
οὔ μιν ὀνόσσηται χαὶ Κεχροπίδην περ ἐόντα, 

Τυρσηνῶν ἀρχαῖον Ἐπιψυῤτον γέρας ἀνδρῶν, 

ἵΐρσης ἔχγ εγαῶτα χαὶ Ἑρμέω, εἰ ἐτεὸν δὴ 

Κήυξ Πρώδεω πρόγονος θη δηϊάδασ, 

3 « 

ΒΘρΉΠ Οἰγοιιπὶ 5᾽ πη] 8ΟΓΠη ὨΔΡΟΒΡΙ οἷ δ, 5ϑογᾶ ἔξ ; 

[γϑηί 65 
Π|ὰ πρδυναθθνς αὐϊάθιι οὐἵμπα οὐαὶ οχ ἀπ ηθδα 85. 
Απο δῷ ᾿πο 5 βδηρῖβ οἱ [ἀθεθ ἡ Θηθυῖ5.. 
Ναρϑὶζ δυΐθια Μαγαίμοπθ, ἐθέθαιιθ θᾶπη ΘΘΠΙΘοΙ Ὁ 

Βοποιδηΐ, (θγθβααθ πονὰ, (θύθϑάιθ νϑυβίδ, τ 

4αϊθι5 βδογὰ ἱπιᾶρο ΒΘη6-οἰποίδθ τη θεῖ 
αἸοδία-οϑί : ἴρ8ἃ δαΐθιῃ ἰηΐθὲ Ὠθγοϊἃ5 γουβδία 

ἴῃ θθδίοσιιπι 1η511}15, δὶ ϑαίαρηαβ τορθδ. 
Ηοο δηΐτη ΡΙῸ Ὀοπᾶ τηθηΐθ ἡδοίᾶ δϑὲ ῬΡΘΙηΪ απ. 
510 δἱ διρ!06 Ὁ τοϊβογίιβ. θϑί, Ἰαπηθηΐδηΐθιη τπυϊθι 
βϑηθοίαίθ ἴῃ ἃγῖάδ, νἱάπο δοθηΐοπη ἴπ ΘΙ Ὁ] τ 
αυϊὰ ᾿ρ51 Προ ΓῸ5. αυϊάθιη δΧ ἄθτη0 ρα τοατομίῖος 
ΤΆΡδο65 Ρᾶγοῷ ἀθ γιβθυιηΐ, ηἰρΡδ, ' 
ΑἸπιἀἸδτη - Ῥαγίθπη. Ρ]υτίαπι : ἄπο δυΐοιαῃ δάδας 

[ΡαθΡὶ τϑ!! 4υ]-ϑυηί 
Ἰηΐδηΐθ65, Ἰρμἃ Ὁ] τη ογαπη, Δ 10 ΟΠΊΠΪΠΟ ΘΒΟΙθη οϑ 

408 ]6πὶ 510] ᾿πη πη} }}5 τπδίγθιη 5015 οορο, 
ΡΙΪυΒαιαπι 561} 5 τη βοθυοί, 60}15. 
ΠῚῚ δυΐθιη. Φυρίίον. οομπιηοάπτ ἐἰθαϊέ Ἰατηθηΐδηϊ 

[{ι0-Θα 1] ποη Ῥοίοϑί, 
Θὲ Τχ ΨοΥ] ρϑι] οἱ παίυγα οἵ ρυιαθηίἃ 5ἰπα!18,. ̓  
θαρΙ ον αυΐϊάοπι ἰη Οοθαπαμ ΠοΡθηΐθηη ΦΟΙΉΤΩΪ85' 
8015 ΖΘΡἢγΙ Τογθηάδηὶ ΕἸΥ5118 : [πυ]]ο Γοπ’ 
δἴχαθ 1116 (γ6ω) 5:6" θᾶ οἰγοᾶ τη} }6 0105 (. 6. 6665 

[ἰἀ]ατῖδ, ΠΙῚῸ 
ἀδα! ὨᾶΌογο, αυς ἀϊοαηΐ οἱ Μϑγουγ ΠῚ δθδβίββθ. 
4υδηᾶο Ἐπθᾶπι θ6}10 δα χὶϊ ΛΟΒΘΟΡΊΙΠΙ, ΠαϊανῚ 
Ὠοοΐθπι ΡΘΙ ΟΔ]ρΊποβᾶπι. ΕἾ δυΐθιη οἰροᾶ, Ρ6641685 88: 
ΘΟἸ]ΟΘἢ5 Ἰη ΠΡΟ δύ ̓ η8}}15 ΟἸΓΟΌΪΕ5 ΓΒ : 
Ὠππὸ οἱ ποδάξφ φυοπάδηι Ἰηβυθγαηΐ οα]660, 
αυοα ἰονοί ροβίθυ!β ΠΟΡΠΠΠθι15 ΡΤ τη. 
Νοη 6}5 ρωη 60 11, φυδηην]5 ΟΘοΡΟρ 68 6δί, 
ΤΥΓΓΠΘΠΟΥ ΠῚ ΔΓ {απ ΤΠΔ]|160]08 - ἰΘΡΘΠ5. ἀΘΟ.8 
Ἠδγβθ δι] οἱ Μοϑγουγίο, 51] νϑῦθ Ζυϊάθιη [νἸροσιπι, 
(δγχ Πθροα!β ἐμέ αἰᾶναβ ΤΠ οΒοιαῶ. τ 

λὰ 

[ 
᾿ 
[ 

ΕἸ 

Δ 

ἘΘΡΊΠ 66 οἰροατη οἰ ἢ σἸ θη βαῦσα δἰὐ6 ἰθυθηΐθβ. 

ΗΦο οὐδὶ “ὐπθδάσμι ἀθ βαηραϊηθ ογοίδ, ροίθηΐαη, 

Αποῖβοο Ὑ Θηθνίβαιιθ 1Δεθϑ6 οἰασα ργορᾶρο; 
παρίδ ἰδηηθη ΜΑγίμοηΘ ἔπ; ἀΠἸΘοία ἀθαθιιβ 

ΕΘ] 100}15, τη ρηεθ. ΟΥ̓ ΥῚ, ΟΡ 46 γαΪ που Ϊ, 

Βδορδ αὐἱθὰ5 βίδί ἔθυηϊηθδϑθ Βα Ὁ ̓τηΔΡῚΠ6 ΓΟΓΠΊδΘ : 
1ρ8ἃ Ἰοουχῃ 564 παδϑὺ νϑίβθυ δβ ΠΟΙ ἀδβ ᾿πίρυ, 

ἸΏ 5116. αὈὶ βογθηΐ ϑαίαγηο σϑρθ Ὀθδίϑο. 

Ηῶθο 11} τχόυιπι δία μεθ ἀαία ρυϑομηΐα τη θη 18, 

ΘΟ] 915 οὐ Ἰαθίαμη βῖ9 Φπρριϊον 1ρ56 Ἰϑνανὶὶ 
ΤΠΟΒΥ ΘΙ Γ15 ν᾽ ἀθαιτη οχίγθυηδ [8τ φοίαίθ σα 116: 

οὐ 510], αποὰ ἀα]665, ρυεθϑίδηζία ρἱρπονᾷ, πᾶῖοβ 

Ἰδηϊῆοοθ ΗΔΡΡΥΪοΘ ὨἰρῪ δ. ΓΆΡΌΘΙΘ ΒΟΙΌΓΘΒ, 

αἰτη! ἀπ} ὨΠΠΘΙῸ 6Χ ΟἿηπὶ : τη060 ΡὈἱηδ, το] ]οία, 

Ρᾶγνδ, ἱρηδνρᾶ τηδ] ουπιγη, οἱ δάμαο πὰ! πθβοῖὰ απ] 6 ὰ 

διΌΒια] ν᾿ τηδύγϑυω 510] ἸΠΘΧΟΡΔ Ὀ1Π15 ΟΡΟΒ, 

διηΐθ ΘΟ] 15 561: Θχρ]οββοὺ ααϑηὴ ἢϊὰ βϑηθοίςθ. 

Ἡὰπὶο ἤδηίὶ κἰπο ἥπθ ἀφαϊὶ βο]ϊαίϊα Ἰαοίαβ 

Ἶ 
Φαρρίίον, αἴίαπιθ δον ΡΔ. τηθηΐθ οὗ ΘΟΡΡΟΥΘ Ῥεΐποθρβι 
Φαρριίον Οσθᾶπο ὈΧόΡθῖὰ ροξί ἔπηθνα τηἸβὶν 

ΕἸ 511 ΖΘΡΕΥΡΙ ρονίαπάδηι τη 0}}10 8 ΔΕ 18. Υ 

Αἱ ρυποθρ5 ᾿υπδίᾶ ρϑάσχῃ ἀδὲ νἱποῦϊα παίο 

4αδ 118, ΜουοαΡ5 ααοηάδπηὶ ραβίαββθ ραίαίαν, 
ἀασπι ἤδηητηδ “ὔηθαμι, Ὀ6]οαα6 οαπχὶύ Αομϊν 

ΡΘ: ποοίθπι : δὺ τηα]ίδ, οπι 1106 58] 1 {8ι' 11} 
οἰγοι]αβ Πεοροθδί ρϑαϊθαβ, ᾿ὰΠδ0 βοτ αἶ5 ΟΡΌΪ τὸ Ἢ Ἷ 

ἀίδια ἰα1ο δἀβαίαγῃ τηοχ ἠθχαϊὺ Πὐπϑδάθτη σ6η8, 
ΒΟΌΣ αα ΟἸΔΡΌΤα Αὐβοηῖῖε. ἸΠΒ101}6 ζα Γι Ώ. 

Μϑρουσῖο δία Ηθυβθ σϑηϊατη, 5ἱ ρα Ἰτὰ1 ΟἸ τὴ Ὁ 

Οονυχ Ηθροάὶβ Τ᾽ μθβιδθ ΒΗΘ Π15 ̓ ΔΟΙΟΡ. ἘΠ 

Π]6 δὲ ἢοπογᾶίοβ ᾿ἰβορι δ ΠΟΙΊΪΠ8 [ἀβίοβ, : 

ἴῃ ἀογηΐηο 56465 ὈυΪπη8 85 ἰθποὺ 1116 βθηδίιι: ὶ ᾿ 

πϑοσαθιηαίδη Η6}1 85 μα Θέρμου δἰοαιίονθ Ρ ΠΟΘ 
Ἡδχοὰθ : μἰμο ]Πατὰ ἱηρμαχα νοοϊίανὶί Αἰμθπᾶρα ἢ. 



Τοὔνεχα τιμήεις χαὶ ἐπώνυμος, ἧ μὲν ἄνασσαν 
᾽ν ἐς βουλὴν ἀγέρεσθαι, ἵνα πρωτόθρονες ἕδραι" 
ἢ) λλάδι δ᾽ οὔτε γένος βασιλεύτερος, οὔτε τι φωγὴν 
Τ Πρώδεω - γλῶσσαν δέ τέ μιν χαλέουσιν ἀθηνέων. 

Ι Ι δὲ χαὶ αὐτή περ χαλλίσφυρος Αἰνειώνη, 
αὶ οὐρα χαὶ Δαρδάγιον γένος ἦεν 
ρωὸς ἐριχθονίδαο. Σὺ δ᾽, εἰ φίλον, ἱερὰ ῥέξαι, 
αὶ θῦσαι (θυέων ἀτὰρ οὐχ ἀέχοντος ἀνάγχη)" 
τοι εὐσεύέεσσι χαὶ ἡρώων ἀλεγίζειν. 

ν μὲν γὰρ θνητή, ἀτὰρ οὐδὲ θέαινα τέτυχται" 
οὔν χεν οὔτε νεὼν ἱερὸν λάχεν, οὔτε τι τύμόον, 

ὃ ρα θνητοῖς, ἀτὰρ οὐδέ θεοῖσιν ὅμοια. 

α μέν οἱ νηῷ ἴχελον δήμῳ ἐν ἀθήνης: 
δὲ σχῆπτρον Ῥαδαμάνθυος ἀμφιπολεύει. 

5 δὲ Φαυστίνῃ χεχαρισμένο» ἧσται ἄγαλμα 
ἔνι Τριόπεω, ἵνα οἱ πάρος εὐρέες ἀγροί, 

χὶ χορὸς ἡμερίδων χαὶ ἐλανήεντες ἄρουραι. 

ὖ μὲν ἀτιμήσειε θεὴ βασίλεια γυναικῶν 
φίπολον γεράων ἔμεναι χαὶ ὀπάονα νύμφην. 

δὲ γὰρ ἰφιγένειαν ἐύθρονος ἰοχέαιρα, 
οὐδ᾽ ρσην γοργῶπις ἀπητίμησεν ἀϑήνη: 
ᾧ οὐδέ μιν ἡρῴνηῃσι παλανῆῇσιν μεδέουσα 
Καίσαρος ἰφθίμοιο παρόψεται ὄμπνια μήτηρ 

᾿ Ἄ χορὸν ἐρχομένην προτεράων ἡμιθεάων, 

ἣ ἢ λάχεν λυσίῃσι χοροστασίῃσιν ἀνάσσειν, 
, βὐτή ΠῚ ἀλκμήνη τε, μάχαιρά τε Καδμείλνη. 

208. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Παῖδα Ξ Ξειναγόρα χαὶ Πραξαγόρας ἐσορᾶς με 

-. τὸν μύστην Δηοῦς Ξειναγόραν ὄνομα. 

ἢ 2060. ΑΛΛο. 

᾿ Νυστῶν ἡγητῆρα Πολύζηλον, πατρὸς ἐσθλοῦ 

ΘΑΡΌΤ 1. ΕΡΙΟΠΑΜΜΑΤᾺ ὈΕΡΙΘΆΤΟΗΙΑ. 43 
Ιᾶᾷδο ποῃογδίιιβ οἵ, ΠΟΙΏΪΠ6- ἃ ΠΠΠΠ-Ποΐδηβ οοηβμὶ 

ἔγχει! αὶ ΤορΊηδΙα 
ἴῃ ουγίδτη δΔατηϊογϑίαγ, Ἀ] ΡΥ Ι πη 5- 1 55} 056}}15. 56- 

[465 βυηΐ : 

τοὶ διυΐθπη ΠΘα6. ῬΌΠΘΙΘ ΤΠΔΡΊΒ-ΤΟΧ, ΠΘΩῈ6 

[6ουϊο 
αυδη) ΗΘΓΟΑΘ5 : ̓ἰπρτιδπι Φυϊά θη οιπὶ νοσδηΐ ΑἰΠ6- 

[ΠΔΓΏΠ]. 
Ηφο δυΐθτῃ οἱ 'ρ5ἃ «υϊάθηη ρα ]ΟΓΟΒ - Ρ6665 - ΠΆΌΘη5 
οἱ ἀδηγιηθαθᾶ οἱ Πδγαδηΐιπι σΘηι5 ταῦ [ΚΠ πθοπΘ 
Ττοῖβ ΕΘ ΠομΙἀ. Τὰ διιύθηη, 8 ἃπηϊουπη οϑί, 58- 

[γᾷ ἴδοϊίο, 
οἱ ποβίϊδιη-οα!ο (Ποβίϊδγαπι δα! πο ἰηνὶΐο π6- 
ἀθοθί βᾶπθ ρῖο5 δὲ ἤθυοἂβ ΘΌΓΆΓΘ, [66551{85)] : 

Ἰ Νοη θηϊτῃ τποΓ (815, δί πθα16 αἰνὰ ἴδοία δϑβί : 
ἀυοοῖγοα ὨΘ4116 ἰθΠ ρ᾽ απ 58 ΟΡ ἢ βου ἰ{8- 65:, ΠΘ 46 

[Δτηα}11ΠῈ, 
ΠΘΩῈΘ ΡΓΘΙΗΪἃ τη οΥ  ]105, 564. ΠΘ 46 4115 Θομρταᾶ. 
Μοπυτηθηΐαμη 4υ!ἀθῃὴ οἱ 686 ἰδ πηρ]ο 51Π}116 ἴῃ ρο- 

[ῥῥΡυϊο ΑἸΒβθηδριτα: 
564 δΔηϊπηδ, οἰΓοᾶ βοθρίγιπι ἈΠδαδιπδηίῃϊ νουβαίῃγ. 
5.64 ἢσο Εδιυδβίης αἰδοίιπι ἃββι δύ, βἰ τη ]ΔΟΓΌΤΩ 
ΡᾶΡῸ ἴπ ΤΊοΡΙο, ὉΠ] οἱ Ῥγὰ5 ὁγαηΐ Ἰα(1 ἃρΤΪ, 
οἱ ὁῃογαβ ουἰδΡατη-νἸ ]τη οἱ, οἱ οἰβ- οοηβὶΐα ἄῦνᾶ. 
Νοη αυϊάθπι θᾶπι 5ργθονυθυῖ ἀθἃ Γορὶηδ τη] ΘΓῸ ΠῚ 
418 ΘΟΙΏ68 ΠΟΠΟΡΙΙΠῚ 5ῈΟΤΙΠῚ ἰοτϑί, οἱ ρϑαἸββθαιᾷ 

[ἡγτῃρΒἃ. 
Νϑααθ θηΐτη ΓρΡὨΙρηϊδιη Ρυ]οΓιτη-ΠΓοηυτη- Δ ΌΘῊΒ 

[ἄρα φα- βαρ {15 σδααοί, 
6416 ἤθυβθη Πογγοπαδ-δβρθοίι ἃβρογηδίδ οϑί ΜΙ- 

[ποῦνἃ : 

ΠΘΩῈ8 Θϑιὴ 'ρ88 ἤΘΓΟΪ 5 νθίθυ 115 ΤΠ ΡΘΓΔΉ5 
(βΑ 15 τη ρΉΔηΪΠηΪ ἀθβρίοἱθί, Δ] πη, τηδίου 
γϑη]θηΐθιη ἴῃ ΘΠ ΟΓΕΙΠῚ ῬΓΙΟΓΊΙΠῚ ΒΘ Ϊ ἀΘΔΓΓΗ. 
ουἱϊ ΟὈ ρῚί ΕἸ 5115 ΟΠΟΓΟΙ5. ΓΘΡΏΔΓΘ, 
᾿ρβίψυθ οἱ ΑἸοιηθηθ οἱ θϑαίς (δάμπ!- ἢ] 1. 

2θ0ῦ. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

ΕἸΠΠαπὶ ΧΟΠαρΡΟΓ οὐ ῬΓΑΧΑΡΌΓΘ ν᾽ 685 Τὴ6 
τηγϑβίδιι (θγ υῚ5, ΧΘηδρΟΓΔΤῚ ΠΟΙΠΊΪΠΘ. 

200. 

Μγϑβίδγιυμῃ ἀποθπι ῬΟΪγ ΖΘ] πη, ρδ ΓῚ5. ὈΟηΪ 

ΑἸΤΌΡ. 

ΘᾺ Βδθο Ρυ]ονὰ ααϊάριῃ, ααδα οοπδρίοἶβ, ΖἘμροηρ, 
οἱ Θδηγτηθαο βαία βδηριίΐηθ, Παναδηϊοαιθ 
ΤΓΟῚΒ ἘΡΙΟΒΙΒομ  ἀε6, Οὐἱ βδονριποανθ γοϊαπίδβ, 
βδουϊβοθί : πθὸ δῃΐπι ᾿ηνίϊατα ἀᾶτθ ἰατᾶ ὭΘΟΘΒ586 68 
Β6α 5] ουϊ ΠΘΡοῦτη οἾΓᾶ δϑί ΠΟῸΠ ἰθιλπ γ8 ΘΕ] ατη. 

ΟΝοο του }18. ΘΠΐπι, Βα πθο θὰ 7υγ ραΐδηδᾶ 6βί. 
ΝΘ ἰοιαρ! πὶ 1118 χυϊάθπι, Ξοὰ πθὸ βουἰϊα ΒΘΡΆΠΟΓΙΩ: 
ΒΟῺ ΠΟΙΩΪπιη), 856ἃ ἢ60 ἀϊνὰμῃ τηθρθαίαν" ΠΟΠΟΓ6Β. 

᾿ ῬᾺἹ ἰθιηρ]ο τη0 168 Πυΐὸ συγρὶς ἴπ ἀγθθ Μίποννθ, 
δεὶ δηΐτηδ, ἴῃ ΓΟρΡῸῸ ΒΒΔαδιηδηίηὶ Ἰοθία, ναραίαν. 

Ὦ ῬΡὰρῸ ΤΥΟρϑ Ἑδυδίϊμθο μδθο σταίᾶ Ιοοδίαν 

᾽ 

οἰβρίοθθ; Βἴο οἱϊτ 1}}1 δια ρἰβοτῖα ΤΡ, 

οΡάϊπθ αὶ ροβιίδο νἱΐθϑ, οἰθέθαιθ [ΘΓ 668. 

Νδο ἄθα [διηΐηθθθ ἀὰχ οἵ γοοὶηᾶ οδίθυυϑ 

δΌΠπιοὺ ἤδη ΠΥ ἤΔΙΩ 5ΔΟΡῚΒ 5101 ἃ 6556 χη δ ΓΔ : 

βργοίδ, βαρὶ ἔθ το ἤ6ο ϑηΐμὰ ΓρΡΕϊσθηΐα Πίδηδθ, 

οδοδίᾶ πο Ηδθυβθη οϑὺ δϑρουηδία Μίηθννα, 

Π66 4886 ἱπίου ΡΥ Ιβοδ8 σϑο ματα ἰθηθὲ ΠΘΡΟΪ 5 

Οϑοϑδνὶβ πδηο τηδρηὶ ροβϑὶῦ σΟἢ ΘΙ 6 6 γηδίθν, 

τηἰϊχίδ ΠΟΥ 5. οσαρὶθέ αασχη Ἰὰάθ 6 θυ ἀθ ΡΌΤΩ : 

ἰρ88 δἰθηῃΐτη ΕἸ γβὶδβ τη θυαίαν βου ΐθ ΟΠΟΡ 8, 

οὐχηαιθ ᾿ρ88 ΑἸοάθηθααθ, θθαίδαιθ Οδαἀτηθοηθ. ΒΑ Μ. 



44 ἈΝΤΗΟΘΓΘΘΙΚΕ ΒΟ ΑΡΡΕΝΌΙΟΙΒ. 

Ξειναγόρου μμητρός θ᾽ ᾿ρμιππίδος, ἐν ζαθέοισιν 

εἶσε θεαῖν [δαπέδοισιν ἑὸν γεννητῆρα ΝεόϊΪφρων. 

2607. ΑΛΛΟ, 

ς, τύπον ὄρθιον ἀντωνίνου 
Π 

Τοῦτον ὃν εἶσορ 

Δωρόθεος πτ “λέν θήχατο χρυπτόμενον. 

2θρ8. ΑΛΛΟ. 

Παίδων μὲν τὰ πρῶτα πάλην ἔστεψέ με πάτρη 
χαὶ χύδηνε χλυτῇ εἰχόνι χαλχελάτῳ " 

παγχράτιον δ᾽ ἀνδρῶν χοινὸν Λυχίων μετέπειτα 

ἀράμενος πάτρῃ θῆχ᾽ ἐρατὸν ξόανον. 

209. ΑΛΛΟ. 

Γειαρότας δοιοὺς τούσδ᾽ ἐθέμην Σάγαρις 

ἀντὶ βοῶν ζώντων τοὺς Δοχιμεῖς ἀρότας, 

οὕς ἐσάωσε θεὸς ὅτε βούόδρωστις χατὰ γαῖαν 

σαρχοδόρος δεινή τε φόνον βρίθουσα ἄλυχτον, 

ἢ χόσμον ἐπέσχεθε πάντα " ἐμοὶ φύγον ἐχ χαμάτοιο 

ἐργατίναι, χαλοί, ξχνθοὶ γαίης ἀροτῆρες. 

Καὶ βόας ἐρρύσω, ψυχὰς δὲ βροτῶν ἐσάωσας, 

χαὶ Γαλατῶν γαίης ἤγαγες ἐς πατρίδα 5 

ο΄ υἷά τ᾽ ἐμὸν χύδηνας ἐνὶ Τρώχμοις ζαθέοισι. 

λ0 Τοὔνεχεν οὐ μέγα δῶρον ἐγὼ τὸν βωμὸν ἔθηχα " 
τίς γὰρ δῶρον ἄναχτι θεῷ ἀντάξιον εὗροι; 

2710. ΑΛΛΟ. 

Εὐδούλου Πολλίων χληΐζομαι" ἔστι δὲ πάτρη 
Νῦσά μοι εὐχλείης " πόλιος δ᾽ ἐγέρηρέ με δῆμος 
Τράλλέος εἰν ἀέθλοισιν ἀταρδέος Ἡραχλῆος. 

471. ΑΛΛΟ 

ἀσχληπιοῦ με ὃμῶα πυρφόρον, ξένε, 
Πείσωνα λεύσσεις, ἱππικόν [0] ἡ[γήτορα, 
ἄρξαντ᾽ ἀθηναίοις δὲ τὴν ἐπ[ώνυμον. 

ἄλσος μὲν Μούσαις ἱερὸν λέγε τοῦτ᾽ ἀναχεῖσθαι, 

τὰς βίόλους δείξας τὰς παρὰ ταῖς πλατάνοις, 

ἡμᾶς δὲ φρουρεῖν" χἂν γνήσιος ἐνθάδ᾽ ἐραστὴς 
ἔλθῃ, τῷ χισσῷ τοῦτον ἀναστέφομεν. 

278. Αλλο. 

πα δι ς τ ἀν τς ἮΝ Φ9Ὑ δι δ΄ ἐν ρα ὦ 

χαὶ μετὰ λαοφόνον ξίφος υἱέος ἤρχεσα πάτρῃ, 

χτεῖνα δ᾽ ἀχιλλῆα γήραος εὐφραδίῃ" 

5 ἐς δέχατον δ᾽ ἐχράτησα Πανελλήνων ἐνιαυτόν" 
πρὸς δὲ μίτον Μοιρῶν οὔτις ἔχει δύνασιν. 

Χοπδρογῷ, πηδίτίβαι Ηθρηρρ 5 Πιίων, 1 1η ἘΠ 

[αἰγὶ 
Ροβιυῖ ἀθᾶγπὶ ΓΘ ΘἸΟΠΪ 115 5001 ΒθηἸογθπι Ν 

207. ΑἸ. ρὲ 

Ηδης χυᾶπι νἱ 465, οἰ ρίθπι δγθοίδπη Αηΐοηίηὶ 
ΒοτΌύΠΘ5 50 υἱπηο οοηαϊίδιη ροδβιπί. 

208. ΑΙχῦ!, ΜΕ 
[ΠΏ 1Π] ρδί ἃ 

ῬαΘΙΌΓΙΠΙ αυϊάθπὶ ἴῃ Ἰποΐδ ρυϊτηϑτη ἀθα  ΘΟΓΟΠδ πὶ 
οἵ ηιθ ἀθοογανὶξ ᾿πο]1ἃ οἰ Πρ] οχ-ϑυθ- ποῖο -ἰλοία 

ῬδΠΟΓΡΔΐΙΟ διιίθπι νἱΓΟ ΓΤ οοπηπηηΐ Πγοϊογυτῃ ἀοἰπα 

βυβοθρίο, ραΐγῖ ροβαὶ 8128 0116 β πη ]δογατη.. 

209. ΑἸ}. 

Του - ΔΓ ίουΓ 5. ὈΪΠῸ5 ἤΟΒ06 ροϑι] ΘδραΡΪΒ 
ΡΓῸ ΒΟΡιι5 νἱνθηίθιι5, Ποοϊπιθη05 ἃγαίοοβ,.ὉὉὦ 

4105 ΒΘΡννΪΐ ἀθιι5, ΟΠ ΠηΔρΡΉδ-  Π)65. Ρ61 ἰθυράτη, 
ΟΔΙΡΏΪ ΟΡ, αἸΡΆ( 116 οεθάθιη ΠΠΡΟΏΘῺΒ ἱπον ὈΠ]Θῖὴ,. 
τα πὶ ΟὈ ΤΠ , ἑοίαπι : τα ΐ Τὰρογαπί, οχ ἸΔΡΟΥΘ. 
Ορ᾿βοθβ, ργοθὶ, ἤδνὶ ἰθγγε ἃγδίογεβ. ἘΡ. 
Εἰ Ῥονθβ ΠΡ θγαβίϊ, δηϊ τη 54:16 που! τὴ ΠΣ 

οἱ (]αίαγιυμη ἰθῦγὰ ἀαχίβιϊ ἴῃ ῥδίγί τα : ῳ 

ΒΙΪυτ χα τηθυπὴ {Ππϑ γαβίϊ ἰηΐ6 ΤΥΟΟΙΠΟΒ αἰ νίπο5.. 
Ουοοῖγοᾶ ΠΟῚ ΤηΔρΉτη ἀοηπτη ΘΡῸ ἤδηο ἃΓᾶΠ ροΒὺ ῃ 

415 Θῃἰπὶ ἀομιιπὶ ρεϊποῖρὶ 460 θαυ ργϑα ἰηνοπὶ ροῦν, 

970. ΑἸ. 

ΕΆΡΟΙ ῬΟΙΠΟ β διι8 ἈΡΡΘΙΙοΡ : οϑὲ δυΐθην ραίτία 
Νγϑβἃ τῇῖῃὶ ρ]ογίοβα; οἰν δι}5. τὴ8 ΤΠ ΓΘ -ΟΓ Πᾶν τ 

[Ρορυ]ὰδ 
ΤΓΔ]115, ἴῃ οογ δ ηἰθι15 ἱηἰγθρί αὶ πρύλς Ὁ 

271. ΑἸΌΡ. 

ἘΠ βουϊαρὶϊ πὴθ [ἀπ] πὴ ἐμ τ ατη, ΒΟΒρ6β, μ᾽ 
ῬΙΒοπθη νἱά65, δαμθβίγθιη ἀθθιη, διλο, 
ἑαποίατη ἀρὰ ΑἰΠΘΠΙΘη565 τηδρ᾽δίγαία Θροηγτηο, ὦ Ἢ 

2712. ΑἸχῦν. ἜΝ 

Τκιουτὰ αυ! θη Μιβὶ5. 5δορατη αἰ ἤηο ΘΧΟΡΘΥΪ556 
110 015 οβίθῃβὶβ ἰβι15 Ἰαχία Ῥίίδποδ, ; Ἢ 

ὨΟΒ4.6 Θαβίοα65-6556 : οἷ, 51] σῬ Παΐπιι5 πιο δπιδίου, 
γϑηορῦ, μρϑάθγα ἢιηο ΘΟΓΟΠΆΙΩΙΒ. ὟΝ 

213. ΑΙ 

οἱ ροβί ροριἐοίάαηι Θηβθῖα ΒΠ1], βαθγθηὶ ραϊ τ, 
ΟΟΟἸαΙχα8 ΑΘΒΊ]]6πὶ βθπθοία!]5 Γδουηαϊᾶ ; 

ἴῃ ἀθοϊπηιπη ΔηΠιπὶ Βα ρϑυὶον αὶ υηϊγογϑΙ 5 Θγαροῖδν, 
ἢ 

ἀνεχό ες 



ῳ ᾿ ᾿ ἌΝ ἀν» Ἢ 
ἐπα" τ Ν ζν φὴς ΝΝ 

Φ14. ΑΛΛΟ. 

ρχεν. ὁ Μηνογένης ( ) μὲν, ἐχοσινήτευε δ᾽ ἐφήύων 
Μάρχελλος, πινυτῆς σύντροφος εὐδιχίης" 

δ᾽ ἄρ᾽ ἠϊθέοισιν ἐφήδοισιν χρατεροῖσιν 
“τὴν πυμάτην τάξιν Μάξιμος ἦρε πάλης" 

Ὁ τοῦ δὲ πανάξιος ὧν ἀσχληπιάδης στεφανοῦτο 

3 Ε τὴν μν» παίδων τάξιν ἀφ᾽ Πραχλέους. 

φΦ] Ὁ. ΑΛΛΟ. 

τῆσεν ἀχζείζριστος στήχην μεγαχυδέσιν ἀστοῖς 
, πατρὸς τοὔνομ᾽ ἔχων δημόθεν Εὐπυρίδης, 

μ᾿ ρεπέως ἀέθλοισιν ἐπασχήσας χαὶ ἐφήδους, 

᾿ χαὶ στεφάνου χῦδος μοῦνος ἐνεγχάμιενος. 

4706. ΑΛΛΟ. 

οὖς χαὶ Κούρης θεοείχελον ἱεροφάντην, 
χυδαίνων πατέρα, στῆσε δόυοις Κλεάδας, 

Κεχροπίης σοφὸν ἔρνος, ἐρώτιον, ᾧ ῥα καὶ αὐτὸς 

᾿ Λερναίων ἀδύτων ἶσον ἔδεχτο γέρας... 

217. ΑΛΔΛΟ. 

ἤρα] βουλῆς γενόμενον δήμου τε ἅμα 
ανθαῖσί με] σταχύεσσιν ἠγλαισμένον 
Ἢ π]ολυχάρπῳ βασιλέω[ν] μ[ητρ]ῶν στέφει, 
ἡ; Ευνα ἀἸνέθηχε λαΐνην Φιλήμονος 
πόλις στρ]ατηγοῦ τήνδε χἄρχοντος θεοῖς. 

ΦΊ8. ΑΛΛΟ. 

ἄλλην Πηνελόπειαν ἐγείνατο χυδαλίμη χθὼν 
᾿ Σπάρτη, Τισαμενοῦ θεσπεσίου θύγατρα. 

(η μῆτιν. ἔην ἠδ᾽ ἤθεα χαὶ νόον ἐσθλόν, 
᾿ ἔργα τ᾽ ἀθηναίης ἠδὲ ἐργρσόνην: 
ταύτῃ χαὶ γένος ἔσχες ἐτήτυμον, άχλεια, 

[ ἱραχλέους, Φοίδου, πρὸς δέ τ’ ΤΗΣ Ἰιάδων, 

οἵ σε χατ[οιχομένην ἕδίραισιν ἀνηρείψα[νθ᾽ , αἷς 
αὐτοχασιγνζήτην θᾶχον ἐς ἀθανάτων]. 

4790. ΑΛΛΟ. 

χχῳ μὲ Βάχχον καὶ Προσυμναίᾳ θεῷ 

άσαντο Δηοῦς ἐν χατηρεφεῖ δόμῳ, 
τὸν ἀρχε[λά]ου παῖδα. ὁμώνυμον πατρί. 

Ταὐτῷ ὃ[ἐ] με, ξεῖνε], ἐν χρόνῳ δέμας χλυτῷ 
Βάχχον Λ[υ]αίῳ, γῆς δὲ πυρφόροις θεα[ῖς 

Φοίόῳ Λυχεί [ᾧ δ] 7 οὕνεχα ἀντίτων. . . .. 

Δά]μα[ρ τίθ [εἰ με καὶ προσύ[μνα]ιος λέως 
αὑτοῦ] τε Φοίόου [π]υρφόροι λυ[χοχτ] όνου. 

ΘΑΡΌΤ 1. ΕΡΙΘΒΑΜΜΆΤΑ ΘΕΡΙΟΘΑΤΟΗΙΑ. " 
214, ΑΙΪῸΡ. 

ΑΡΌΠΟη Γαΐ Μοηορθη65, σοϑιηθίθβαιθ ΘΡΠΘΌΟΓΌΤΩ 
ΜδΙΌΘΙ]μ5, βἰπλ]- πα τ] ὰ5 ργυάθηΐθ οὰπὶ οἱ, θοπᾶ- 

Ἰηΐθι δαΐθπι αν Θη 65 ΘΡΉΘΌΟ5 γα} 1408 ἰ]υϑι ἃ : 
ἴῃ υἱ ἴπηο ογάϊηθ. Μαχίπιιβ νἱοίϊουϊδηι γϑίυ 6 

[Ποία : 
Ὠυ͵αδοθ οπηπἰηο- ἀἰϊρηυβ Αβοϊθρίδάθϑ οογοπδίῃβ δϑὲ 

ἴῃ ῬΥΪΠΠΟ ῬΌΘΓΟΡΙα ΟΓαΪπθ 6χ ἤθγουϊθ. 

271. ΑἸΤΌΡ. 

Θίδίυϊ, ΑΟΒΙΓΙβίυβ. πάη ΘΟἰ τη Πᾶπὶ 1η0}}1551Π|15. οἷ- 
ΡῬδΐγῖ8. ΠΟΘ π ΠΆΡΘη5, ρᾶρῸ ΕἸργτάθβ, [γ]θὰ8 

- ΘΡῬΕΡῚΘ δὰ οογίδιηϊηᾶ οὐπὴ οἱ Θχθγουϊβϑθί ΘΡΏΘθῸ5 
οἱ ΘΟΙΌΠΘ ἀθοιβ ππι15 (1556. 

2710. ΑἸΙαῦν. 

(θγο 5 οἱ Ῥγοβδγρίπο α115- 5: }] 6 τὴ ΠΙΘΥΟΡ ἢδηἰΔΠῚ, 
ΒΟΠοΡΔΠ5 ρδίγθηι, βίδίαϊ, ἀοιηὶ ΟἸθδα 85, 

(βοιορίῷ βαρ θηΐθμι Βοθο τι, Εγοί πη, οἱ οἱ ᾿ρΡ56 
ΠΡ ΘΟ Δαγίογ πη ΡΔΡ δΔΟΘΘρΪΐ, ΤΠΠ15. 

2717. ΑἸΙΌ}. 

ΘΘρνδίογοιη οὶ γμὶ βθηδίιβ ΡΟΡΌ](ι16 5᾽τηῈ] 
ἢν }5 Τὴ 6 5Ρ1ο15 Οὔ ἤδίμτη 
Ρυϊογὰ ἐγαοίαοβα, 48, ΓΘΘῚΠῚ τηϑέ 68, ΘΟΓΟΩδ, 
᾿πηδρῖπ6 αἀϊοαν Ἰαριά θα ῬὨ]]ΘΙΏΟΉ 5 
οἰν ᾶ5. ἤδοοθ θχϑγοϊ 8-ἀποῖβ οὐ τηδρβίγαίιβ. 4115. 

9278. ΑΙ. 

ΑἸϊατα Ῥϑηθίορθη σϑηυὶί ρ]ογίοβα ἰ6}}05 

Θραγίδ, Τιβδιηθηὶ ἀν] η1 ἢ] Ἰτη. 

ΤΑ}15 δγαΐ τηθηΐθ οἱ του θὰ8 οἱ ἱπρθηὶο ΒΟΏΟ; 
ΟρΡΘΡΙθυΒααθ Μίπογνῷ οἱ τηοα βία : 

δα οἱ βθηιβ ἢ ΡΘθᾶ5 οθγίατη, ΗθΡδο]θἃ, 
Ηδγου 5, ΡΏΘΡΙ, ρείθγθααιθ ΟἸγιηρί δά τ), 

αὶ (6, αὐ ἀφοοββιβίϊ, δβίυ!θγο ἴῃ 564685 δι188, 

ΘΘΓΙΏΔΏΔΙ.-ΒΟΓΟΓΘΠῚ ἴῃ ἀΟΠΊαΠη ἱπητ]ΟΓ ΔΙ ΤῊ. 

2719. ΑΙΤΌΡ. 

ΒδΟΟΠΟ τη6 Βδοομιτη οἱ Ργοβυιηηθ ἀθ 
βἰαίπθγαηΐ (ογουὶβ ἴῃ Ὀθηθ-ἰθοΐα ἀοπΠΊΟ, 

Ατοῃοίδυπη ἢ] απ ΟΡ ΠΟΙΏΪΏ6 πὶ Δί". 
ΕἸάθιῃ δυΐθμι πιθ, μο5ρ65, ἰδ πα 6 πὶ ΘΟΓΡῈΒ ᾿Πο} 10 
Βδοοθυτη Πγο, ἰθγρθααθ ᾿ρη 615. ἀθαθι8 
ῬΒΟΡο Πυγοθοααθ, ργορίου γθρθηβᾶ . . . : 
ὕχον ροπὶΐ πιθ δὲ Ῥγοβυτηηδθιδ ΡΟΡυ 5 
᾿ἰρβίαβφιθ ῬΏΩΡΙ Ἰρηθγὶ Ἰ]ρογυμ-᾿η ον βαίο 5. 

91ὃ. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

ὅπο 80 ΑΘὈλυϊδίο, οἶνθβ, οαρ οὺθ ΘΟ] απιπᾶτη, 

αὶ ρϑμὶθ Ερον 468, ἀθ ραίγθ ποιῆθῃ μΆΡΘΏΒ, 

56 ᾿γθη65 ἀοοιί, βῖνθ 'π οορίαταηϊηδ νϑηϊὺ, 

δηΐθ 81105 βθιῦρϑι βδαυία ἀθοιβαι ὑα}10. 
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280. ΑΛλο. 

Αἰ γ]ρεῖ δ᾽ ἄρτεμις ἀϊγροτέ]ρη, καλοῖς ἐνὶ [πέπλ]οις, 
Μαρχιανὴν ἱερῷ δερχομένη [θαλάμῳ - 

ο[ὗ Δ]ιὸς ἀρητὴρ [ἠρᾶ] το, πατὴρ ἱερήων, 
ἄρ]τ[ι πυ]χ[νὸ]ν Φιλίου σἸτέμμ᾽ ἀναδησάμενος" 

Ἐ2] δ᾽ ἐφο[ρῶσα θεὸϊς σὺν Ν τ ἢ ἀηροὴὸν αἱ 

281. Αλλο. 

Τὸν σοφὸν ἐν ἀνδρέσσιν Ἰωνικὸν ἄνδρα μέγιστον 
Κύϊντον ἰούλιον Νίλητον οἵ τε χνῖται ἀνέθηχαν. 

φ89, ΑΛΛΟ. 

᾿ὐλευσίνιον γόνῳ με παῖδα ΝΜαχαρέως 

στήσαντο παῖδες εὐχλεᾶ χοσμήτορα, 

Φοίδου προφήτην, Οἰνέως ἐπώνυμον. 

988 ΑΛΛΟ. 

α. ὃ προγόνοις ἐφάμιλλος, ὁ τὴν μεγάλην πλέον 
Ἀρχέλεως γενεὴν πράξεσι ταῖς ἰδίαις, [αὔξων 

ἀντίδοσιν τελετῆς τῆς “ταυροθόλου χάριν ἔγνω, 
βωμὸν ἀναστήσας ἄττεω ἠδὲ Ῥέης. 

5 Οὗτος Κεχροπίην αὐχεῖ πόλιν, οὗτος ἐν ἄργει 

ναιετάει, βίοτον μυστιχὸν εὖ διάγων " 
αὐτόθι γὰρ χλειδοῦχος ὁ ἔφυ βασιληΐδος ἥρης, 

ἐν Λέρνῃ δ᾽ ἔλαχεν μυστιπόλους δαΐδας. 

β. Δαδοῦχός με κόρης Βασιλῆς Διὸς ἱερὸς ἥχων 

ἥρας χλεῖθρα φέρων βῶμον ἔθηχε ῥέῃ 
ἀρχέλεως, τελετῆς συνθήματα χρυπτὰ χαράξας 

ταυροδόλου πρῶτον δεῦρο τελειομένης. 

984. ΑΛΛΟ. 

ἵππῳ νικήσαντα, Θεόπροπον ἔστεφε Πίσα, 

εὐπατρίδην Ῥόδιον, συγχλητιχῶν γενετῆρα. 

85. ΑΛΛΟ. 

Δεσποίνῃ Νεμέσει χαὶ συννάοισι θεοῖσιν 
᾿ 

Ἀρριανὸς βωμὸν τόνδε καθιδρύσατο. 

280. ΑΛΛΟ. 

α. Δοχτιχίου μορφῆς μὲν ἔχω τύπον" εἰκόνα δ᾽ αὐτοῦ 
θεσπεσίης ἀρετῆς φορέει. στόμα φωτὸς ἑκάστου. 

β. Τίς τόδε χαλὸν ἄγαλμα; τίνος χάριν: ἢ τίνι φωτῶν; 

ἐς Ἢ πόλις ἀντ᾽ ἀγαθῶν Δοχτικίῳ μεγάλων. 

ΑΝΤΗΟΘΠΟΟΘΙΜ ΘΒ ΟΚ ΑΡΡΕΝΏΙΟΙΘ 

280. ΑἸΤΌΠ. 

Οἰιαοὶ υθηαΐι, οαρ᾿ΐ ΠΙδηἃ ὙθηδίγΙΧ ῬΌ]ΟΓΙΒ ἴῃ Ῥ ΘᾺ Πα 

Μδροϊδηᾶπῃ ἴῃ 5800 οοηϑρίοδία ἱΠᾶ]ᾶπιο Ὁ 
ὉΡῚ Φον!β ρυθοδίογ (ἑ. 6. ϑδοθ"ἀ05) ργθοδθαΐι ραίο 

[(ἡ.. 6. Ῥυϊποθρ58) βδρογάοίμπὶ 
ἀρὴν: δηΐθ ἢγπιὰ ΡΠ (ἐ. 6. δον ]5 ἃπηϊοἰ ἴα ρτὰ 

8) 

[51415) Ἰηἴυ]ἃ τϑαϊπιϊ(υ8 
ἫΝ 

ψΙάΘηΒ5 διυΐοιη ἀθ8 οὐτὴ Μδγοϊδη8 ΒΘΠΙΓΟΙΌΠΙ, 
4 .Φο. Φο. ο δον ο΄ὐφ ἀντ ν 

281. ΑἸ. 

ΘαρΙΘηΐθ πη ἸΠΐΘΓ Ὑ]ῸΒ5 ΙΟΠΘΙῚ ὙἹΓΌΙΗ τη ΧΙ ΠΠΌΤΩ. Ἷ 

Ουϊηίυτηῃ {υ] απ ΜΙοΐσατη νι Π 065 βίδϊπιδγαηΐ. 

282. ΑΙΤΌΤΡ. 

ΕἸΘυΒί!πὶ ῬΘΠΘΙΘ π|6 ἢ] πὶ Ναορατο 
ΘΓΘΧΘΙΘ ῬῈΘΙΪ ρ]ΟΓΙΟϑατη τη ἀΘγΓίογοτη, ν 
ῬΒΩΟΡῚ ἱπίθυργθίθπι, 80 ΟΥπθο ποιμθη- μα θθηίθπ,, 

283 ΑΙΙΌΤ, Ἢ 

α. Μ]οΙιπη φοιηι] 8, 116, Ταϊ τηᾶσηιπι οἱ α5 δρ Ἴ 
ΒΘθηι5 Ατοῃδίδιιβ [ΔοἸ ΠΟΡῚ θ 15. 5818, ὍΝ 

ΡΙῸ ΤΟΙ ΠΘΓΔ ]Οη6, Π1 18. 10}15. ἐδα ΤΟ ΒΟ  σΡδί! 
ἃγἃ Θχϑίγιοία Αἰγοβ δίασιθ ἩμΠθῶῷ. δὶ [πὸ 

ΠΙῸ (δβογορίδπι ρ]ονϊ αν ὑγθόπι, 116 Ατρθ 
Βαθιαί, νἱΐδπη την. ]οἅτη υηᾶ ἄθροπβ: 

Πῖο ϑηΐπὶ ΟΠ ἀμομιι5. (οἰαν] 66) δϑί τϑρίηθ Ζυποη 8, 
δίχιιθ [μου ὴθ βου 15 οϑί τηγϑίϊοαβ 8065... 

ὃ. Ἡδάμομαβ (ἐπα ἴον) πιθ ΒΔ51168 Ζονὶβ ΠΠα: βδοθι 
ἱνθπίθηϑ, Ἢ 

ΦυπΠΟΠ]5 ΡΘΒ501085 ἴδθγθηβ, ἃγΓᾶτῚ ροϑυΐί ΒΘ 
ΑτοΠ6]διι5, αὶ ἐπ᾿ {Ἰ 1015 Ἰηβὶ σ δ, οοσυϊ ῥα ὀχθουϊῃ ; 

ἰδ ΤΌ]. ργΪπηὰμῃ ἢΐο ραίΓδίο. Ϊ 

28. ΑΙΤΌΡ. 

Εσαο νἱοΐογοπι ΤΠΘΟρΡΓΟριμ οογοηδν, ΡΙδβ8,. : 
Ραίγϊοίυμη ἩΠοαϊυτη, βθηδίογαμη ρθη ογ τη. 

280. ΑΙΤΌὉ. 

Ποπηϊη8 Νοιηθϑὶ δὲ, Ἰη-ϑοάθιη- ἔθη ρ]0- 0} 15 4115. 
ΑΓΡΙΔΏΙ15. 8ΓΔΠῚ ἤδΠ006 ΘΟηΒθογαγῖΐ.. 

280. ΑΙ] }.᾿ 

α. Ὠοοί οἱ] ἔουτηδ χα θη ἢ 060 ᾿πη ρἼΠΘΙη : [ἢ 
αἰνίης νἱτίας!5 ἴθτί ο5 ὙἹΕἹ ου]αϑαιιθ, [γὙ61Ὸ 'ρ5] 

ὃ. Ουἱβ᾽ Πο666 ΡΕ]ΠΟΓΙΙΠῚ 5 πη] ΔοΡΌτη ροϑιμῖ ἢ Θὰ: 
[δται18 Ὁ δυΐ οὐ Πᾶπὶ ΨΊΡΟΤΙΙΠῚ 

--- Οἰνιδ5 ΡΓῸ την (15 Ποοίϊοο πιδρηϊδ5.. 

ὐωώ, 

281. Αταῦν. 

δι ἀνίνα Βα ϊο νιρύα 5 οὐ αροϊδ Ιοπἃ 

αϊηύαχη Μι]θίαχη 0011 ρθθ εἰσ οοηϑεϊ ποραπί... 

το ας 



487. ΑΛΛΟ. 

α πονῶν γλυτὸν ἄστυ πανόλθιον ἄνδρ᾽ ἀνέθηχε 
σ[ υι]μιανείδην, ἀγωνοθετῆρα ὌΝ 

ἴφρα χαὶ ἐσσομένοισι... ... . βρο[τοῖσιν. 

ῷ88. ΑΛΛΟ. 

᾿ἰχόνα λαϊνέην ἐρι[κύ]δεος ἀθλοθε[τῇ ρος 

τριὰς στῆσεν .᾿. . ᾿. τ. 
ὦ τ δ" το Δ ὑφ νι ᾧ, 

89, ΑΛΛΟ. 

Σ Ἰχόν]α Μόνδωνος παιδὸς πατοός τε Φιλίνου 

ἡ πόλις ἔστησεν σωφροσύνης ἕνεχα. 

290. ΑΛΛΟ. 

᾽ μανοῦ πραπίδεσσι Συραχόσίων τόδε ἄστυ 

ἐκ καμάτων ἀνέπνευσε χαὶ εἶδεν ὀνείατος ὥρην. 

Τοὔνεχα λαϊνέην μὲν ἀνεστήσανθ᾽ οἱ ἄριστοι 
ἸΝ δ να, ς σοφίης δὲ χαὶ ἐν στήθεσσιν ἔχουσιν. τὰ τῆς σοφ τὴ χ 

Ἵ 991. ΑΔλΟ. 

Πι ν]ταχλῆς μ᾽ ἀνέθηχεν ἀδελφεός" εἰμὶ δὲ χεῖνος 
Πυθο]χλέης, πλείστων ἀντιτυχὼν ἀὐδλνῦ. 

Ἕ λαδικαὶ νἴχ[αι] τρε]ῖς χαὶ δέχα τὰς [Νεμέῃ τε 

δ΄. καὶ π]αρὰ Πειρήνην Κασταλίην τ’ ἔλα αἸόον, 
ς δ᾽ ἔτι χαὶ ΖεὺἸς οἶδεν ὑλύμπιος ὦ ὡς ἐτύμας [τοι 

εἰπεῖν ἐξ 1] εροῦ [φ0] ἐγγόμενος στόματος" 

σπετα δ᾽ ἄλλων ο[ὕλ᾽ οὐχ ἄν τις ἀριθμήσειεν, 
οὕς ἀν’ ἀχαιΐδα) γῆϊν ἠ]γαγόμην στεφάνους, 
1) ὁπόσ᾽ αὐλῳ]δός τε χαὶ ἐγχυχλίοισι χοροῖσιν 

Γ ᾿ ὅσσα τε χωμῳ]δός, ταῦτα καταγράφεται, 
ἡνίκα Βοιωτῶν] με παν ἡγηυρις 1 ἐστεφάνωσεν 
π΄ ---.- τ ὐ πῶτὶ ἀπενεγχπ μενον. 
ὸ Ν᾿ ὐμανὸς Μούσαις ᾿λιχωγνίσι χαὶ Διονύσῳ 

 Κιαδμείῳ, τριτάτην χῦδος ἐμοῖς γενέταις. 

Καὶ βασιλεῖς δώροισιν ἐτίμησαν τὸν ἀοιδόν, 
᾿ υἱὸν ἀριστάρχου θεοῖς φίλον Ἑρμιονῇ. 

302. ΑΛΛΟ. 

Ε ὑθυντῆρι τύχης Βήλῳ Σέξστος θέτο βωμόν, 
τῶν ἐν Απαμείᾳ μνησάμενος λογίων. 

2983, ΑΛΛῸ 

ἱκίην πάϊς εἰμί, βρέτας δ᾽ ἐστήσατο Φῆλιξ, 
ἤραχλέους εἰχώ᾽ οἶσθά με χαὶ Προδίκου. 

494. ΑΛλΛΟο. 

Θειολόγου Λαίτοιο μετάρσιον ὕμνον ἀχούσας 

οὐρανὸν ἀνθρώποις εἶδον ἀνοιγόμενον᾽ 

᾿ ΘΑΡΌΤ 1. ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ῬΕΒΡΙΟΘΑΤΌΗΙΑ. 41 

287. ΑἸΌὉ. 

ῬΙοΓαπη ᾿ποὶ γί αν 5. θα Ἰβϑίτηαπη νίγαπη ἀἰοαν]! 
Ζοϑβίπηϊδηΐ θη, ἃροηοί οί ΘΘΥΘΓΌΠΩ, 
υἱὲ 8 ῬΟΒίθεΙδον, τυ εφς χὰ ΟΡ Δ ΠΠΡι15. 

88, ΑἸ 

Τππδρίποιη ἰαρ᾽ ἀθᾶπη ν8}46- 1} 5 γ15 ἀθϑι σηδίον 5-1ὰ- 
ῬΙῸ νἱγίυϊο βίαίυϊ!.. - 17,  ς. ςςς Ι[Ὼἀορυμα 

280. ΑἸ}. 

πιᾶρίηθπι Μοηάοη 5. Π}1 ραίγίβαιθ ῬΒΠΠΙηὶ 
οἰν 85. Βαϊ: ργορίθι 6]15 ρα θηίίδμι. 

200. ΑἸΙΌ}. 

ἨοΙηδηὶ ἰΠΡΘΠΪΟ ΞΘ ΥΓΔΟΙΒΙΟΓΙΠῚ ὉΓῸ5 ἰδίἃ 
6 ἰΔΡΟΥι15 τ βρί γᾶν οἱ ν]α]ν ργοβρου δ 15 ΠΟγΆτη. 
ΟυδρτΓορίοδν Ἰαρίἀθᾶτη θγθχθυιηΐ, ορεϊπιαίο5 
οἰβρίοπι, ρΡαἀθηϊθαιθ ε)μδάθηι ἐπιαρίηθηι ἴῃ ρ66- 

ἀν ἩΠ ἐν [ἴ1ογ6 μαθϑηΐ. 

Ῥηΐδοϊθβ πηθ Ῥοϑεϊΐ ἔγαίθυ : βυπη 86 116 ΘΡῸ 
Ῥγίμοοὶθ5 (72), ΡΙασίπηα ἀαϊ τϑία}} ργθιηϊᾶ : 

ατϑος ἐμεθλιηέ νϊοίογῖ {γ65 οἱ ἀθοθῖη αιιἃ5 ΝΟΠΊΘδ 
οἱ Ἰυχία Ῥίγθηθη (ὑδβί πα 116 8οοθρὶ, [46 

ἔγθβααθ οἰϊατη δα ρ᾽ 6. νἹ αν ΟἸγΙΏΡ 15, 485 γογὰβ 
αἸοογοί, 6 Β801Ὸ ἰοουΐ8 ΟΥΘ ; [58Πη6 

ἸηΠη108, Δι! θ τη 81 ΓΠῚ σΌΠΘΡα, ΠΘΙΠΊΟ ΠΕΠΊΘΓΑΓΘί, 
αι85 ἴῃ Ομ δίοδιη ὑθυγᾶπι ἃ {1]1Π|115 ΘΟΓΟΠΔ5, 

5864 χυοί ΠΡΙΘΘΠα 6 οἱ βοϊ θη 15 ΟΠΟΓῚ5 
αυοίᾳαθ οοτηςράπι8, ἤδθο ΘΟΠΒΟΥ θη ΕΓ, 

ἀαδηᾶο ΒΟΘοίογ πὴ ὉΠΪν 6 5815. οοσίι5 τὴ 6 ΘΟΡΟΠδΥΪΐ 
Ὁ ΤΟΣ ΕΣ ἐν ττν ας τὐεδιαν, δ 12 ὲ τνὲὸ ΡΓΪπηα οἰπὶ ΓΘἰ 1556 1η. 

Οοτγοπᾶ Μι515 Ηδοοπί δα θι5 οἱ Βδοοθο 
δϑάμπιθο 8{ξ, ἰθυίϊο ἰθοο ἀθοιιβ τη 615 ρϑγθηίθι15. 

Εἰ ἐρβὲ τϑρθβ 0115 ΠΟΠΟΓΆΨΘΓΘ οδηΐο ΘΠ, 
δΙατὴ ΑὙἸβίδγοι 115 αἸ]θοίαπη, ΗΘ ΟΠ Π|. 

2902, ΑἸ. 

Βροίοτὶ ἴογίαπ Βοῖο ϑϑχίιβ ροϑιῖΐ ἈγΆ ΠῚ, 
θἃ 4 Αρδίηθῷ Βαθυϊ τθοογάδίιβ ογϑουΐᾶ. 

293, ΑΙΌ Ὁ}. 

ϊαϊο βυπι ῬΘΓ ; βίδίαδπι ροϑυϊί ἘΦΙΪχ, 
Ηγου 5. πη ρΊΠΘΙη : τη6 ποϑίϊ οχ Ῥυγοάϊοο. 

294. ΑἸΌΡ. 

Πιν π8-Ἰο θη 15 [μδοιϊ οὐχ 5] τηθτη ἢ τη τὴ 811- 
οΘΙαπι ΠΟΙ ΪΠΙθ 5 ἀρογίατη νἱαϊ: [ἀἸ5561Ὼ, 

Ἷ ᾿ 298. Αἴμῦν. 
ἀξ γο ΤΘ “ΠΝ ΕΘΙΙχ Βδογδυϊὶ : 8 9Ὸ οϑί 

δου 5 ; οχ Ργοάϊΐϊοο βδΐ (ἰδὲ ποία θγο. 



48 Ι ΑΝΤΗΟΠΘΟΙ. σα κΟ ΑΡΡΕΝΘΙΟΙΒ.. 

εἰ χατὰ Πυθαγόρην ψυχὴ μεταθαίνει ἐς ἄλλον, 
ἐν σοί, Λαῖτε, Πλάτων ζῇ πάλι φαινόμενος, 

208. ΑΛΛΟ. 

ζητρῷ Τροφίμῳ πίσυνοι θηρεύτο[ρε]ς ἄνδρες 
τῆς γλυχερῆς ὑγίης δῶρον ἀν]ε[ιλ]όμεθα" 

ἀνθ᾽ ὧν χαλχείην τήνδ᾽ εἰκόνα θήχαμεν ἀνδρός, 
ἐγγὺς θηρείων ἱστάμενοι στομάτων. 

296. ΑΛΛΟ. 

Τὸν θεράπων] πρῶτον Παιήονος, ἔξοχον ἐσθλῶν 

ζἰητρῶΪ]ν, ἀρετῆς εἵνεκα χαὶ σοφίης, 

δ ἐπ ρνς μῦθοῦ Νικίαν Αρεος πάγος. 

297. ΑΛΛΟ. 

Δίς με σοφιστὴν πρῶτον ἀθήνηθεν χαλέσαντο 
Σώτηρον βουλῆς δόγμασιν ἀνδροχλίδαι" 

πρώτῳ δ᾽ ἀντ᾽ ἀρετῆς τε βίου σοφίης τε λόγο[ιο 

ὥρισαν ἐν τιμαῖς μυρ[(α] δῶρα τελεῖν. 

208. ΑΛΛΟ. 

ἀργολικχοῖς ὅχα πάντες ἐνὶ σταδίοισιν ἀριστεῖς] 

ἤλασαν ἐχ δίφρων εἰς ἔριν ἁν[ιόχον], 

σοὶ καλόν, ὦ Διότιμε, Φορωνίδος [ἔχ ποτε γαίας] 

χῦδος, ἀνε ανάστους δ᾽ ἦλθες ὑ ὑπὸ στεφάν[ους]" 

Ὁ ἀστῶν γὰρ πράτιστος ἀφ᾽ ἐλλάδος ἱππικὸν [ευχος 

ἄγαγες εἰς ἀγαθῶν οἶχον ἀγηνοριδᾶν. 

Αὐχεῖ χαὶ Θήδης Καδμήϊδος ἱερὸν ἄστυ 
δερχόμενον νίκαις εὐχλέα ματρόπολιν, 

πατρί τε σῷ τελέσει Διονυσίῳ ἱρὰ Δ]ίωνος, 

10 ἥλλὰς ἐπεὶ τρανῇ τόνδ᾽ ἐδόανι [θρόον]" 

οὐ μόνον ἐν ναυσὶν μεγαλύνε[αι ἀμφιελίσσαις], 

ἀλλ᾽ ἔτι χαὶ ζευχτοῖς ἀθλο[φορεῖς ὄχεσιν]. 

499, ΝΈΣΤΟΡΟΣ ΛΑΡΙΑΝΔΕΩΣ (Ὁ) 
Η βουλὴ τίμιησεν ἀγασσαμένη τὸν ἀοιδὸν 

Νέστορα χαὶ μολπῆς εἵνεχα χαὶ βιότου" 

᾿ εἰχόνα δ᾽ ἐξετέλεσσε καὶ εἴσατο πατρίδος ἄρχων 

Κορνοῦτος θαλερῆς ἐν τεμένεσσι Κόρης, 

5 ὄφρα χαὶ ὀψίγονοί περ ἐν ἄστεϊ παῖδες ἔχοιεν 

σῆμα φιλοξενίης χαὶ δέλεαρ σοφίης. 

800. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Μαρχιανοῦ στίλθει τύπος λλάδος ἀνθυπάτοιο. 

901. 

Οὗτος ὁ τῆς ἀσίης ὑ ὑψαύχενα θῶχον ὑπάρχων 

πυργώσας χαθαροῖς [λ]ούμασιν ἀχόλιος: 

ᾧ βουλὴ μεγάλων ἀγαθῶν χάριν εἰχόνα χαλχῆν 

ἌΛΛΟ. 

51, αἱ ῬγιΠαροι ΡΙδροι, ΔηΪπηδ, ἐν η 51} 1ἢ οὐ τη. 
ἴη ἰ6, [μίθ, ΡΙαίο νἱν!ν ΓΌΓΒΙΙ5. 1Π᾿ αροπι-οαϊίυΣ ' 

205, ΑΙ, 

Μϑάϊοο ΤΥΟρΡὨΐτηο οοηῇβὶ νϑηδίογθϑ Υἱνὶ 
ἀα}015 βδηϊ 15 ἀοηιπη ΓΘΟΘΡΙΠΉΒ : ΑΗ 

ΡΓῸ ἀΌΪΡιιΒ πθᾶπι δ Π666 ἱπηδ οἽ ΠΘΠῚ ΡΟΒιυ πηι, Υ 
Ἰαυχία Βο]αἷπᾶ ογᾶ ξοηδι  υ!δπ|. 

290. ΑἸΌ. 

ῬῳοηΪ5 (ἰ. 6. ΑΡοἹ] πἰβ βῖνθ ἈΠ βου ρὶ) ΤἈπηυϊογιπι 
[ΡΡΪπηαμη, Θχίπηΐαπη Ἰη 6 1 θΟης 

τηΘ 1605. νἱγίυ οὶ ῬΓΟΡίΘΡ οἱ βοϊθη δτη ᾿ 
ΠΙίναγν, ΑἸΟχίπηοΥῚ (2) ΝΙοίδτη βίαίαϊ! Αοορρεθος 

297. ΑἸΛΌΏ. : Ἶ 

ΒῚ5 τη6 Βορῃϊβίδῃη ρΡΙποῖρθη Αἰ Πθηΐ5 ΘΥΟΟΔΨΘΓΘΟ 
ϑοίθριμη βθηδί 8 ἀθουθιῖὶβ ΑΠαροο ἀ : [ΤΠ 

ΡῬΥΪπΊΟ ηυλμΐ ργὸ υἱγία! 6. υἱΐδθ, βδρ θη 416. γοῦθο 
ἀθόγθυθῦθ ΠΟΠΟΡΙΒ οδιι58, Βοχοθηΐᾶ ἀοηᾶ ἀγα. Ἂ 

“908, ΑἸΔΌΡ. , 

ΑΤΡΌΪΙΟΙΒ οὐπῃ οαποίϊ 1η 58} }5 Τουίθ 5. ἱ 

ἴηνθοί! βιηΐ ΘαΡΡΙθ 5 ἴῃ οοΡίδιηθη Ἰογᾶ- θηΘη8,. 

ὉΡῚ ῥα ]ογαπι, ο ΠΙοίϊπιθ, ῬΗογΟπΙ 6 6 ἔθῦγᾶ. 
ἄθοιβ διμἰξ, φίθγπὺμη 16 τηθιηογδηδ5 ἃββθουία 

ζ [65 ΘοΙΌΠᾶ8. 
ΟἸν πὶ ΘηΪηὶ ἐμ γ )λ ῬΥΪΠη8. 6 τοῖα Θα ΘΒίΓΟΙ 

Παυάοπ 
Δ ἀυχίδβιϊ ἴῃ θΟΠΟΡ ΠῚ Αρϑπορ αὕτη ἀομηυτη. 

ΘΌΡΘΡΌΪ: οἱ ΤᾺΘΌαγιπι (δα πηθίαγιτη πΓῸ5 βδοτᾶς 
νἱάθηβ νἱοίου!β Βθη6-ἰηβὶ σηϊἑᾶπη τηθί το ρο ἢ, ὦ 

Ραίγιάπθ ἰᾳο ρογᾶρϑί ΠΙοηγϑβίο Πίοη 5 Πἰΐο βδογα, 
σαϊρρθ ουπῃ τοῖα οἰᾶγαπη ἢπηοοθ Θμη ἰδ 

ΠΟΠ ΤΟ 0 ΠΑΥΪΒῈ1Β ΟἸΓΥ 5 σ] οἰ Ϊ8, [πιο 
564 οἰΐδιῃ οἱ Ἰιποί15 νἱοίουϊ5- ΓΘ 8 5. ΘΟΡΓΙΌ 

899. ΝΈΒΤΟΒΙΒ ΠΑΒΥΑΝΏΕΝΒΙΒ Ὁ) 
Θθηδίιυβ. ΒΟΠΟΡΑν] τη ρ ]- [Δ ΟἸ6ἢ5 ρΟΘἰ ΠῚ 
Νοβίογδ δὲ, ΘΓ η15 οδιιδᾶ οἱ νἱΐ : Ρ 

5 Ἰδοῦ 466 οἴἴθοϊ' οἱ βίαίαϊ! ραν τη ρ᾽δίγαϊα 

(οτγπηυΐαβ Πογθη 5 ἴη ἰθῦρ]ο ῬγοβθΡρΙπῶ, 
αἱ οἱ ροβίογὶ, νϑὶ ἴῃ υγὙ06 ρᾳοΥἹ1, Βα θαηῦ. 

πηιοηππηθηΐαπι ΠΡ ΘΓ Πα 15-1η-Ποβρ 65. οἱ ἢ] 
[Ὀγὰ5 ΒΑΡΌΝΣ 

3800. ΑΝΟΝΥ͂ΜΌΝΜ. 
Μδγοΐδηϊ ἔ]ροὶ Βἰ πη ]δοριαπὶ ῬΡΟΘΟΏΒΕ 5 ἢ 

901. ΑἸῦΡ. ὌΝ 

ΠΙ6, ἄυπη Αβἰῷ ἱπιρθγϊυτη-ἰὁπογοῖ, ΒΌΡΘΟΓΒΔΓΩ μὰ ᾿ 
Ἰηβί γι ΡΒ. θΔ]η 615. ΑοΠΟΙ 5 : [ὩΦ΄ηθ8 

ουΐ Βθηδίμι5 ΤΠ ΏΟΡΕΙΩ τηθτ]ογυτη ρταί] ἱπιᾶ ρῚΣ 



Ἑ Υς  ΥΧν τ ον ἄν Δ ΔΚ." 5, 
κἢ ἜΡΙΣ ὧν ᾿ Ὁ ὙΥ " 

᾿ 

, πὸ ρεμἐπὴ τιμὴν ΓΟΝΗ͂Σ θ]ειοτάτην, 
ἠδ᾽ ὅτι λαϊνέων δαπέδων χρηπῖδα πορίσας 
ἕ Ε- ἐλευθερίης ἐνναέταις τέμενος. 

302. ΑΛΛΟ. 

τ υεγίστῳ χαὶ καλῇ Μοίρᾳ Οὐάλης 
ρχὴν λαχὼν ἔπαρχον Μισηνῶν στόλου, 

σα βωμὸν ἐχτελῶν εὐχὴν ἐμήν. 

308. ΑΛΛλοΟ. 

Δ οιούς σοι Διόδωρος ἐθήχατο, Σῶτερ, ὀνείρους, 

τ ἀντὶ διπλῶν ὄσσων, φωτὸς ἐπαυράμενος. 

304. ΑΛΛΟ. 

θεὶς ἐχ πολλῶν χαὶ ἀμετρήτων μάλα μόχθων 
μενος ἀνέθηχα Γενίου εἰχόνα σεμνήν. 

908. ΑΛΛΟ. 

Εἰ; ΝΗ χαλκείη σε Πρόθον. τὸν ὕπαρχον ἀθήναις 

: ̓  Ἀντόλιος [στῇ σεν ᾿ἥλλάδος ἀνθύπατος. 

ε΄ 806. ΑΛΛΟ. 
“Βουλῆς μ᾽ ἀρείας ψῆφος ἔστησ᾽ ἐνθάδε 
᾿Πομπωνιανὸν παῖδα τὸν Διονυσίου, 
γένους θ᾽ ἕχατι χἀρετῆς, ὅση νέῳ. 

807. ΑΛΛΟ. 

᾿ ̓ φω ἀριστότοχος χαὶ ἀγλαόπαις ἐστιν 

Τιδέριος, ὃς Μαρχελλῖνον τέχετ᾽ ἔξοχ[ον] ἀνδρῶν " 

οὗτος χαὶ πατρίδ᾽ ἑὴν ἔσωσεν παρ᾽ ἄναχτος" 
᾿ εἴθε νῦν χαὶ χρυσέοισιν ἀγάλμασιν ὧδε δυναίμην 
᾿ἀνστήσειν, Μαρχελλῖνε, πεποθημένον πατρίδι χῦδος, 

ὃς τόδε σῆμα ποιήσας, ἀρετῆς ἀνήμην ἀνέγειρα 
α ὑτῷ καὶ γενετῆρι χαὶ υἱάσι χυδαλίμοισιν. 

908. ΑΛΛΟ. 

Εἴθε σε καὶ χρυσέῳ ἀγάλματι ὧδε δυναίμην. 
Τιδέριον στήσειν, πεποθη μένον πατρίδι κῦδος. 

᾿ 9090. Αλλο. 

τὶ χαί τις προτέρων ἀνδρῶν τῷ “ρμῇ ἔρεξεν 
ἱερά, χαὶ Νίχῃ τοιάδε δῶρα πρέπε:" 

“ἣν πάρεδρον Βρομίῳ χλεινοῖς ἐν ἀγῶσι τεχνιτῶν 

᾿ι. Πραξιτέλης δισσοῖς εἴσατ᾽ ὑπὸ τρίποσιν. 

810. ΑΛΛΟ. 

.. Εἴσατο τήνδ᾽ ὥχάτην πολψώνυμον ἀρτεμίδωρος, 
Φωσφόρον ἣν τιμῶσιν ὅσοι χρᾶν: χατέχουσιν" 
ἢ δ σον Θήρας πόλεως παριοῦσιν ἔτευξεν 

άθρα τάδ᾽, ἔστησέν τε μέλαν λίθον ἀρανίδννος. 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙΑ ΠΙ- 

ἘΡΟτς ἐν ὑΡ, 

ὈΑΡΌΤ 1 ΒΡΙΟΠΑΝΜΑΤᾺ ῬΒΡΙΘΑΤΟΠΙΑ. Ὁ .49 

βίδία!!, ΠΟΠΟΓ πὶ {πὶ 6 ἢ 5 εἰν] ΠῚ, 

οἵ Ζυὶὰ Ιαρί ἀθόγαπι ραν Ἱ πη  ΠίΟΥ ΠῚ ἰφοῖο Τὰ πα δηηθηΐο 
ΘΟΠΘΙαΙ ΕἸΘα μΘυῖ ΠΡ Δ Π 0115 ἐθιηρ] απ. 

902. ΑΙΌΡ. 

60 τηὰχίπηο οἱ θοπο Καΐο α θη 
᾿π] ρϑυϊατη Θοηβθουίαδ αἱ ΡΓἰθοίι5 ΜΙ βθηθηβὶ οἰαβϑὶ, 
βίαϊαϊ ἃΡ ἃ πη νοι ΠῚ ΒΟΙ ΘΠ 5 ΠΠΘΙΙΏ. 

303. ΑἸῸΡ. 

ἴγὺο {01 ΠΙοάογιιβ ροβευϊί, ϑουγαίον, ΒΟΠΊΠΪἃ, 
ΡΓῸ βΘΠΉΪΠΟ ὁοι110, χὰ ΘΠ ἡδοίι5. 

901. ΑἸ. 

ΘΘΓνίι15 6 ΠΉ1} 15. δἱ ᾿πηΠΠΘΠ515 ΡΙΔ πο σα] απηἰ (αι ἱθιι5 
υᾶτη γον ΘΓδ ΠῚ ἀἰοανὶ (1Θ}11 ἱπηὰ ρἼΠΘ ΠῚ πᾶ ρΉΪ ΠΟΔΠῚ. 

905. ΑΙ. 

ΠηΔΡῚΠΘ Φηρᾶ ἰθ ῬγΟθυτη Ἰοραίιπι ΑἸ ΗΒ 
Απδίο! 5 βίαίαϊ ἀτεθοῖς ργοθοηβι. 

900. ΑΙ]. 

Θθηδίι5. ΜΑΡΕ (ΑΥΘΟΡΔΡῚ) ἀθογθίμμη τη Πϊο ροϑι! 
Ῥοτῃροηίδηιπι, ἢ] ατη. ΠΙΟηγϑ51], 
ΘΘΏΘΡΙΒΑ6 ρΡαί ἃ οἱ νἱγία 15, φυδηΐα ζαγθηὶ 6586 

307. ΑΙΌΡ. (ποίθϑ: 

ΘΙΠηᾺ] οἱ ορ ἰπιᾶπι ΒΟΒΟΙΪΘΙὴ οὗ ρΌ]ΟΓΟ5 ΡΌΘΓΟΒ Πᾶθοΐ 
ΤΙθονίαβ, 41 ΜΑΓΟΘΙΠἸΠππὶ θη! ΘΧΙΤΏΪ πὶ ἰπίου 

[ΝἹ]ΓΟΒ : 
Β16 οἱ Ῥδίγᾶπη βιιϑπη 5θυγαν ῬΥΪΠΟΙ 15. Δ ΒΡ οἰ 5 1 
Ὁ Π8 ΠῚ ΠῸΠΟ Θ΄ 8.165 ΒΙ ΠῚ ]ΔΟΥ 5. 510 ρΟΒΒΘΠῚ 
ΘΡΙΡῸΓΘ ἔθ, ΜΔΓΟΘΙΠΠ6, ἀΘβι ἀθυαίπτη ρϑίγϊ ἄθοιιβ, 

4] ΠοΘΘΘ ΤηΟΠ.Τ ΘΗ 1ΠῚ οἰπη- θοθυίτη, νἱ γί 5 ἔμ 

ἰρ51 οἱ ρϑίἊι οἱ ἢ]|115 ρ]ουϊοβίβ. [πιϑιπουίδιη δχοϊίανὶ 

908. ΑἸ }. 

{ΠῚ πᾶτῃ (6 οἱ 1160 5: ΠῚ] ΔΟΓῸ 510 ρῬΟββθ τη 
ΤΙΡογιαπι 6 βίαίαθνθ, ἀθβι ἀδγδίαμη ρίρ ἀθοι85. 

909, ΑΙ}. 

Εἰ 51 415 ῬΓΙΟΡ απ ΠΟΙ Ϊ πη ΜΟΓοαρῖο ἴθοϊξ 
βδογᾶ, οἱ Ὑιοίογ πη (818 ἀοπᾶ ἀθοθηΐ : 

«πᾶπη ββι ἀθηΐθηη ΒΙΌΠΙΪΟ ἱπ0} 115. 1ῃ οΘυ ΠΗ ἰ θι15 
[ΓΠΠουτὴ 

Ῥγαχιΐθ]65 βίδίαϊξ ρθη 15 ἴῃ ὑγρά θι5. 

910. ΑαῦΡ. ΓΔΡ θη! Δουιιβ 
α. Ῥοβυῖϊ ᾶποοθ Ηθοϑδίθη τη] 8-Ποιη] η8- Δ ὈΘΠη 6ΠῚ 
Το θγᾶπι ααᾶπι Ποποιυδηΐ «υϊο 416 ΓΘΘΊΟΠοΙη Πἃ- 

[Ὀ᾿δηΐ; 
ΠΙΟΠυτηΘπΐππι ΤΉΘΓΘ ὉΓΡῚ5 Ρτίθυ θα 5. οἴ θοὶὶ 
βθάθβ ῃ88506, Βίδίαϊίαθ πἰρταπι ἰρὶἀθ πὶ ΑΤίθπηϊ- 

[άοΡαβ,. 
ἀ 



Ὁ0 : 
ν “ 

β. χω Πριάπος τῆδε Θηραίων πόλε 
ὁ Λαμψακηνὸς πλοῦτον ἀπῆν Εξτι 

[καὶ σύμμαχος) πάρειμι καὶ παραστάτης 

[τοῖσιν] πολίταις τοῖς τ᾽ ἐνοικοῦσιν ξένοις, 

 ἕ 

811. ΑΛλο. 

Βωμὸν δορποφόροις ταῖς] γύμφαισιν μ᾽ ἀνέθ[ηχεν] 
ἡ Νίκα] Παπιανοῦ ἔχ τ’ ἄρα Νυρσινέας. 

912. ΑΛΛΟ. 

ὀρθείῃ δῶρον Λεοντεὺς ἀνέθηχε βοαγὸς. βῴψλ᾽ 

μῶαν νικήσας, τάδε ἔπαθλα λαῦών. βῴλ' 

πατὴρ εἰσαρίθμοις ἔπεσι. βψλ᾽ 

919, ΑΛΛΟ. 

ὀρ[θαγόρας εἰρήν[ἡς] ἄρξας στήσατο βώμους 

Φοίόῳ χαὶ χούρῃ ᾿Δρτέμιδι εἵνεχεν εὐχῆς, 

μέτοον στήσας πλησθείσαις πηγαῖς ὑπὸ Νυμφῶν, 

ἄμφω ὅπως ποταμὸς λαγόνων ῥείθροισιν ὁδεύοι, 

ΝΥ οι νῦν ον λῶν φρο ὦ. 3ὰ ἴῳ ν᾿ ὰν ἴφ' ἂς 

814. ΑΛλλο. 

᾿Εὐσεδίης τόπος οὗτος, ὃν ἔχτισεν ἔγγυθι λίμνης 

ἔξοχος ἐν στρατίῃ ἀμμώνιος, ᾧπερ ἐΐσην 

ἀθάνατο: φιλέοντες ἐὐφροσύνην τε χαὶ ὄλόον 
- Ε - ἢ “Χ . 

δῶχαν ἔχειν, στρατιῇ τε φέρειν χλέος αἰὲν ἀγαστόν. 

915. Αλλο. 

; ἥδε χυρεῖ πάντως ἡἣ σφὶγξ χαὶ θεῖον ὅραμα. 

Σῶμα γὰρ εἰ νοέεις ὕψος θ᾽ ὅπερ ἔπλετο τῇδε, 

πλάσματος εὐωποῖο νοήσεις χόσμον ἅπαντα, 

ἱερόν, ὡς ἐφύπερθε πρόσωπον ἔχει τὸ θεόπνουν, 

5 γυῖα δὲ καὶ δέμας οἷα λέων" βασιλξὺς δ γε θηρῶν’ 

δεινὸν μὲν τὸ θέα ἀτρεχὲς δ᾽ εἴ τίς γε γοήσει, 
ὄψιν ἔ ἔχει δεινῶπος ἐπώνυμον ἡἰφαιστείνας 

«ἐχ τῆς θεότητος. 

Ἂ»Ὕ γε θέας ἀχὼὰνς ἐχάραξα. Εσθλή- αὐτὰρ ἐ 

910. ΑΛΛΟ. 

Αὐλῆς νῦν [ἐσορᾶς] πρόθυρον μιόνον᾽ εὖτε δὲ πᾶσαν 
Νάξιμος ἐχτελέσῃ, αἶψα δὲ τοῦτο πέλοι, 

ὄψεαι ἀλχινόου προφε θέδτερα δώματα πάντα᾽ 

τέχνοις δ᾽ ἐχτελέοι χαὶ τεχέων τέχεσιν. 

Τελείῳ 

817; ΑΛλΟ. 

ἢ 

α. ἴλαθί μοι, Βαλμαρχώ[θ], χοίρανε χωμῶν, 

ΑΝΤΠΟΤΘΟΙ ΔῈ ΠΠΠΟΔῚ ΛΡΡΈΝΡΙΟΙΒ, ΡΛ Ή ν ΤΗΣ 
ν. Νβηΐο ῬΥΔΡΙ5 Παΐο Ππ ἜΛ τΣ ἬΝ ἰ 
ΤΙ ρΒΔΟΘΠ 5 αἰ ν 15 ἹΠΟΟΡΡΙΡ 88 Δβογθηβ,. 

οἱ διιχ  ]Παΐον δάβιιπη οἱ 500 15 

οἰνιθὰ5 ΠΟΙ Δ η 1 56116 Θχ θη Ϊ85. 

911. ΑἸχῦ. 

ΑΤδηὶ ἀαρί 6} 15. ἩγΤΩΡ ἢ Ϊ5 τὴθ ἀραϊοδνῖς 
ΝΙοθ οχ Ρδρίδπο δίαιθ Μυγβὶπθᾶ. 

3912. ΑἴῦϑῚβ 

ΟΥ̓ ἀοπιιπὶ 1 ,Θοπίθαβ ἀθαϊοαν Ῥαθτογιμησᾶι 
αἱ τηλιδᾶ νοΐ, Πθοοθ ρτωτηϊα υϑήι 

313. ΑἸ, 

ΟΥ̓ ΠΡΌΓΑΒ ἸΓΟΠΔΓΟΙ 5 βίαίαϊ, ἃΓὰ5 
ΡΉΩΡο οἱ νἱγρίηὶ Πδηθ ΟὉ νοΐ, 
τη Θη51 ἃ, βία δα, ̓ πὰ 016 115 ΤΟ ηΠΡ15 ἃ ΝΥΙΩρΗΪ8, 
ΔΩ 5 υὖ ΔΙΠΠΪΒ ἰοΓΓΘΗ ΠΤ ἰνοῖ5 16 Ρ-ἰἀοογδί,. 

ΘΧΟΘΙ]ΘῊ5 ἴῃ ΤΩ] 18 ΑἸητηοπΐμ5, οἱ Ῥᾶγθη. 
Ἰπη ΠΟΤ 8165 Δηδηΐ65 ᾿ς ΕΠ ᾶτη 6 οἱ, [6]Π]οἰ αἱ, 
ὨάθΘΓΘ ἀραθυιηΐ, παν νας ἴΘΡΓΘ Ἰδυιάθπι 59 : 

᾿318ὅ.. Αἴχῦῦ. 

Ηφθοοο δαδϑβί οτηπίπο βρη ϊηχ οἱ αἰνίπιιπι 5ρθὸ ἃ. 
(ογρὰϑβ ΘὨΪΠῚ 51 ῬΘΡοὶ ρ᾽5 ΔΙ ΜΓ πθπιααθ {α ἢ 

“͵,,΄΄ 
Ῥα]οΡῸ δυΐθιη ΤΘΟΘΘη5 ΔΡ ἀβρθοίῃι βου 8]. . 

310. ΑΙ1Ὸ. 

Αὐ]α πη. [ἀ5ρ1615] γϑϑιθυϊατη. 5ο] πὶ; 568 
Μαχίπηιβ ρον θοροῦ, --- οἷο δαΐθπι Ποὺ Πα 

ΠΡ ΡῚ5. δαΐθιη ρϑυβοϊδί οἱ Ἰῆνοιοταη Ἰηροιῖδ., 
Ῥουθοίουῦὶ Ζουΐ. 

917. ΑἸ}. 



᾿ χαὶ χλύε μου, δέσποτα, νῦν ἀφλυνιντι 

θ πο νς πρ τς ἐρῶν ἀϑέγηκὰ 
Β ουεν ἐχ βοῦν: βόδου τορνάσμα ποθείνον, 
Ἄμμωνος χεραοῦ χάλχεον ἀντίτυπον, 
" οὖς προχέοντα βροτοῖς ἱερόδρομον ὕδωρ. 

918. ΑΛλλο. 

᾿ Νιγῆμα τόδ᾽ ὑψιφανὲς Δη[οὔ]ς [ζ]α[κόρ]οιο δέδορ- 
᾿ μυρίον ἐν σοφίῃ χῦδος ἐνεγχαμένου, [χας 

τελετὰς ἀνέφηνε χαὶ ὄργια πάννυχα μύσταις 

Εὐμόλπου, προχέων ἱμερόεσσαν ὄπα, 

χαὶ δυσμενέων μόθον οὐ τρέσεν, ἀλλ᾽ ἐσάωσεν᾽ 
ἄχραντ᾽ ἀρρήτων θέσμια Κεχροπίδαις" 
μάκαρ, ὃν χαὶ δῆμος ἐπεστεφάνωσε γεραίρων 

819. ΑΛΛΟ. 

᾿ ἀλκῇ χαὶ μύθοισι χαὶ ἐν μούσαισι χρατίστους 

π᾿“) ἄνδρας ἀγαχλειτοὺς τέτροφε Κεχροπίη, 

Ε ὧν ἕνα καὶ Δέξιππον, ὃς ἱστορίην ἐσαθρήσας 

αἰῶνος δολιχήν, ἀτρεχέως ἔ ἔφρασε. 

᾿ " Καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἐπεῖδε, τὰ δ᾽ ἐχ βίόλων ἀναλέξας 

. ὕρατο παντοίην ἱστορίης ἀτραπόν. 
Η μέγα χλεινὸς ἀνήρ, ὃς νοῦ ἄπο μυρίον ὄμμα 

Ε' ᾿ ἐχτείνας,. χρονίους πρήξιας ἐξέμαθε. 

ΝᾺ Φήμη μὲν περίδωτος ἀν ̓ ᾿᾿λλάδα, τὴν ὁ νεανθὴς 
“ αἶνος Δεξίππῳ δῶχεν ἐφ᾽ ἱστορίῃ. 
᾿ Τοὔνεχα χαὶ παῖδες τὸν ἀγαχλειτὸν γενετῆρα 

Ἅ ᾿πρρήστα λίθου θῆκαν ἀμειδόμενοι. ᾿ 

- 8230. ΑΛΛΟ. 

᾿ Νηὸν [μὲν] σιγαλόεντα Σαράπιδος ὑψιμέδοντος, 

: ᾿ ἠδ᾽ αὐτὸν χρυσοῦ παμφανόωντα βολαῖς, 
᾿ στήσαντο ζάχορός τε Διόσχορος, ἠδὲ Κυρίλλου 
τ΄ -Εὐγέτις, ἡ βαχάρων μή ποτε Χηθομένη, 

Ὶ δ χαὶ δύο τῆς αὐτῆς γενεῆς ἕνα θεσμὸν ἔχοντες, 

οἷσι μέμηλε χλυτῆς ἔργα νεωχορίης. 

8991. ΑΛΛΟ. 

Ε’ Κβσπερίης πάσης χθονὸς ὄόοιμον ἰθυντῆρα, 

ἃ Μαρχελλῖνον ἄθρει θαρραλέως ταμίην, 
ψ λλάδος ἀγλαὸν ἔρνος, ὃς εὐδοχίῃ χαὶ ἀρωγῇ 

χουφίζων πόλιας, θῆχεν ἐλαφροτέρας. 

4 
ἷ 

τς ΘΑΡΌΤ 1. ἘΡΙΟΠΑΝΝΑΤΑ ΒΕΡΙΘΛΤΟΒΙΑ. δ 
αίααθ ὀχϑιαϊ τὴ6, ἀομλΐηθ, παηο ἨΠ]ΔΓιπΙ. 

διον,ς τ σον ΝΥ δ ἃ “νων ἀθαϊοαν! [τ}116, 
6 Ἰοῃρίησιιο, 6Χ ἰηβαϊα ἩΠοάο αν ϊποίπιπι ἀθ5146- 
ΑΙΠΠΠΟΠΪΒ5. ΘΟΡΠΕΪΙ ἐηθᾶτη ΠρΊΓΔΙΩ [ᾳαδηη. 

[σα ηοῖ}5] Ῥρο πα θηίθπι τηου 5 βϑογᾶίο-τ-Ο Γ511 

318. ΑΙ1Ό}. 

"Μοπυτηθηίιπι Ποο06 Θχοθίβιπη ΘΓ ΡΙ5 τη ηἰβέγὶ ν᾽ 465 
ῬΙΟΤΊ τη πη 5 ρ᾽ θη 1ἃ οἹουῖαπη Δα θρίϊ, 

4υἱ τἰξαβ θα ΠΙθΘθαΐ οἱ ογρία ποοίανπα την β.}5 
ἘυτηΟΙρΡΊ, ΡυΓΟ ἀπ ΘΠ 5 5 ν 5518 1 γΟΟΘΙΊ, 

4] γ6] μοβίϊαπη ἱπηρθίυπη ΠΟη {ἰπηαΐ, 564. βου γαυ! 
᾿πῃροΠ] 85 ταγβίθυ] Λα τὰ ἸΘρῸ5 (ΘογΟΡΙαΪ5 : 

ο Του αηϑίμτη, 4 τὰ οὗ ΡΟΡ Ϊ5 ΘΟΓΟΠδΥ]ΐ ΤΠ ΠΘΓΆΠ5 

3919. ΑἸΙαῦ. 

Ἐογ απ 6 οἱ ον ]Οη 115 οἱ ΕΠ 6 γ]5. ΟΡ ϊπη05 
ὙΙΓΟ5 γ}46-ἸΠ0]1005. 81{ ΟΘοΓΟρ Ια, 

ΧαοΓαμ πηππὰ οἱ, Ποχιρριμῃ, 4] Πἰβίογ ἃ βρθοα- 
ἰθιηρογιπ Ἰοηρ τη, γ6Γ6 Θχροϑιϊ. [[αἴτι5 

Εῤ ἢφο φυϊάθτῃ 1ρ056 νἱα!ΐ, 118 δαΐθπη οἰτη 6Χ ΠΠΌΡῚ5 
ΓΘΡΘΙΙ νᾶγῖδπ ΠΙβίου δ νυ] τη. [00] ᾽5βοί, 

Ῥγοΐδοίο ν]46 ᾿πο!1{π|5 {116 νὶγ, 4υϊ 6 τηθηΐθ Ἰηηι- 
[Π]ΘΓῸΒ ΟΟΙ105 

Ἰη 6 Π46η5, ἰΟΠΡῸΒ ΓΘΡΕΙΙΏ- ΒΘ] 006 5515. Θα] αἸο, 
Ἑδπηὰ συϊάθτηῃ ΘΙ] Ὀγαΐα ρ6Ρ Οτθοϊδπι, αἸιᾶπη ΓΘΟΘΉ8- 

Ιδ5 Ποχῖρρο ἀβαϊ ΟΡ Πἰβίογίηη. [ον ἃ 
Ουοοῖτοδ οἱ, ΠΠΠ να] 6- 1 ΠΟ] }Ππτὰ σ᾽ ΘΠ [ΟΥ̓ Θ ΠῚ 
ἼΔΡΙα6 οἰβοίατη ἀθαϊοανογιηΐ ργαίϊδιη-Γοθγθηΐθϑ. 

920. ΑΙ΄ὐϑ. ᾿ 
[Θ᾽η Δ η 115, 

ΤΟΙΡΙ τὴ αυϊάθπη βίαρθηάιμη ΘΔ ΡᾶρΡΙ 15. 1η-ἃ}10-16- 
δίαιθ ᾿ρϑαπὶ 80 Γ615. ΟΟἸ ποθ ηΐθιη Ἰδοί θ5 (. 6. 

βίγαχϑγαηΐ, ϑαϊασβαιι6 ΠΙΟΒΟΟΡ5 οἱ ΟὐτΠῖ [τ 6115} 
ΘΟΠ]αΧ, Βθδίογαμη (ἑ. 6. ἀθογατη) παηαααπι ΟΡ] 18, 

οὐ ἄπο 6] υβά θηι [ἀπ }} ππτιπὰ αἰζππη ἢ θΘηΐ65, 
4υϊρὰβ οαρ-ϑαηΐ ἸΠ0]109 ΟρΘΓὰ προοουῦϊ. 

3941. ΑΙ}. 

Ηδβρογῖῷ ἰο(᾽5 ἔθου ἴογίδπη τθοίο ΓΘ 
Μδροθ Ππππὶ οἰπη-Π τοἷδ, Βρθοία αἰ ΘΒ ΟΥΘΠῚ, 

ατοῖῳ οἰάγαπι σου π θη, (αἱ ΒΘηΘγο] ηΐ8 οἱ, Δ Χ 10 
8. ]Θνδπη5 υγ0 68, 668 ἴδοῖϊζ ΘΟΙΠΙΠΟΘΊΟΓΟ βίδϊα. 

920. Ατχῦν. 

᾿ς Οὐμοίδ ΘΕ ΡΘΥΏΔΏ 8 ἴθοθυΘ ΘΘΡΔΡ᾽ 15 ὁ άθῃη, 

ο΄ δι αὐοὰ γα ϊῖβ ΠΟΡῚ]6 {α]ρϑὺ οριβ, 
5ΔΟΡΟΡΌΤΩ οὐΪ οαρᾶ, ΠΙΟΒΟΟΣΒ, δἰᾳαρ ΟΥ̓} 

ἜΧΟΙ, τηθηΐθ ᾿ἷδ ΠΌΤΪ ἃ 5ΘΙΉΡΘΙ ΔΙΏΔΏΒ, 

Γ΄ ρίυο οοποοράθ5 ΔὨΪΠΟΡ τ οθ θυ ποίϊ, 

το αο5 ἰδιαα 05 5101 Πτηθη Πδθοὺ Η. δ. 

821. Ατῦὺν. 

ΜδιΟΘΙ απ ἔδυ, ΤΟΥ 5 Τρ τ, αἱ Ὑ ΘΒΡΘΙῚΒ ἈΧΘΠῚ 

τοχιΐ, οὐ Οὐγυβῖο αιθοβίου ἴῃ οὐΌΘ ἔαϊΐ : 

Βδηριηθ 46 Οσδῖο βου θη ΓΘ] αϑίγθ, ᾿ϑυϑυῖ 

Ογοϊδάϊοδβ ἀρθ65 ααἱϊ θομΙαΐθ 588. 



} 

Ὁ3 ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΕ ΓΤ 95)» ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒ δ τον Ἐπ᾿ τῇ 

ὃ ἡ δδνεζα χαὶ προθύροισι Δίκης, ἐπιμάρτυρα θεσμῶν 1. 

βουλῆς χαὶ Πύρρου στῆσεν ἐφη μοσύνη. 

829. ΑΛΛΟ. 

ΚΣ Ὁ Ἀγαθὴ τύχῃ. 

ἀνθεμίου παῖς οὗτος, ὃς ἀνθυπάτων μέγ᾽ ἀμείνων, 

ὑπάρχου πατρὸς ζηλῶν τρόπον ἠδ᾽ ὑπάτοιο, 
ἶσα Διὸς θέμιδι φαίνων χραίσμη[σιν] ἅπασιν. 

ΑΜ Ἀγαθῇ τύχῃ. 

ἀσίδος ἀνθύπατον, μεγαλήτορος υἱὸν ὑπάρχου 

ἀνθεμίδην νϑωροῦ ἐν εἰχόσι μαρμαρέῃσιν 
ἵπαίπων ναε τῆρες ἐτίσαμεν εἵνεχεν ἀρχῆς. 

828, ΑΛΛΟ. 

Ἡ διασημοτάτη πρύθρου πόλις, ἡ μαχάρων γῆ 
Κεχροπὶς ἡλιόθεν χῦδος ἀειρα μένη 

τῆς πανηγύρεως ἀγορανόμον οὔνομα Κάρπον 

τοῖς ἰδίοις ἔργοις εἶδεν ἀταλλόμιενον" 

ὕ ἔστι δέ μοι γενέτης ᾧ εὔχομαι ἰσοφαρίζειν 
Ζωσιμίων τιμαῖς ἄγχι παριστάμενος. 

Ἷ 8294. ΑΛΛΟ. 

Εἰχόνα τήνδ᾽ ἐσάθρει" πέλεται δὲ τοῦ ἁγνοῦ ὑπάρ- 
ἐς Κρητῶν πόλιν, ἣν μοῦνος ἔθηχα νέην. ἴχου 

ἀγχίθυρος δ᾽ ἔστηχα Δίκης πέλας" εἰμὶ Δίχης γὰρ 
ἤπιος ἰθυδίχοις, τοῖς δ᾽ ἀδίχοισι δέος. 

ὃ Στῆσε δὲ Καλλίνιχος ἐνηής, δόγματι νήσου, 

γαίης ἴλλυρίδος δεύτερον ἠελίον. 

825. ΑΛΛΟ. 

Διφίλου οὗτος ὅδ᾽ ἐστι τύπος τοῦ Διφίλου υἱοῦ, 

ὃς χαὶ ἐπὶ στρατιὴν δόξαν ἔχεν μεγάλην. 

8260. ΑΛΛΟ. 

ἄττις τὸν Ἑρμῆν εἴσαθ᾽" Ἑρμῆς δ᾽ ἀττίῳ 

οἰἶΐκον φυλάττ]οι χαὶ γένος φίλους θ᾽ ἅμα. 

οκοοςν Ἑρμῇ δ᾽ ἐπ᾽ ἄλειφα χεύσομαι 

φυλαττομένῳ δῶμα τόδ᾽ ἀττιάδων: 

ΕΟ ον νον τς Ἑρμῆς [δ᾽ ἐρ]ιούνιος. 

9927. ΑΛΛΟ, 

Γου τόν ὕγαλμα, θεά, ΠΤ ρον τον 

“ἘΝ νὰ το ἃ τι. ἃ... 4. εν αν ἐπ ὰ οὐδ' ἀγὸνὰν ὸ σν 

Εν δ ἔα  ζυον ῖ Τὶ τ ΟΣ ΨΥ 
Τόν πὰ ἜΡΙΝ μας οτος ον Κ Ὁ δύ τά νον ντίτν, 
ἙΕ Ν, νυ γὴν (ἀν γεύνι 

ΠῚ τ 

Οὐδ θΓοπι οἱ 1ῃ Ταβιτϊα ψοϑίθα!ο μὐδα, 8.55 

[Λονθιη ἰΘρῚ 
βϑηδίῃβ οἱ ῬΥΥΤΏΙ βίδία!, τηὰπααίμτῃ. 

392. ΑἸῦν.᾿ 
α. Βοπδϑθ (οὐ μηδ. 

ΑΒΓ ΠΘΠΩΙΙ ἢΠΠΠ15. ΒΪ6, 4] ΡΓΟΘΟΏΒ.Π 0115 τα] ο τηρ] 
Ἰοραί! Ρα ν5 ΘΠ] αἴ ι15 ΤΏΟΓ 65 116. ΘΟΏ 5115, [{μμὶ 
ΡᾶνΙδ δον 8 5011 οβίθη 4Θη5 δ Χ Πα. Θϑὲ, οτηηΐ 

ὁ. Βοηξο [ον ταηξο. 

Αϑία Ῥγοθοηβιθθπι, τη ρΏδηϊ πη ΠΠαπη ἰϑραϊ ὦ 
Απιβϑιη θη [5] ἀοΓ απ ἴῃ ἱπηδ ο  ΠΪ θῈ15 ἸΠΔΡΙΠΟ οἶδ 
ΗγρΦρΡουιμ ἰη001 ΒΟΠΟΡν πη. ΟἿ» τηὰρ βταίαπη,. 

829. ΑἸαῦρ. ΣΥΝ 

ΠΙυϑιγ βδίπια ΕΡυ ΗΓ] πγ 05, Ὀθαίοναπι θὰ 
(θοΙῸΡΙ5, ἃ 5016 ρ]ογίδιη δά θρίδ ι 

ΤΠΘΓΟδί 115 ἈΡΌΓΔΠΟΙΠΙΙΠΙ ΠΟΙηΪΠ6. (ΔΡΡΌΙΩ 
ῬΙΓΟΡΓΙΪ5. Οἰ ΠΟΙ 15. νἱ ας ορθβοθηΐθιῃ : 

δϑί, διυιΐθιη τη] ῃϊ σ᾽ ηΪ 001, οὐΪ ορίο ρα 
Ζοβ᾽ μη] οη ΠΟΠΟΡΙθΙ5. ΡΓΌΡΘ δαβίδηβ. 

324. ΑἸ1Ό}. Πορα!ῦ 

[πη ΡΊΠΘΠῚ ἤδηθοθ ἰηΐαθῦθ : οϑί (υϊάθπι ἰηΐθρηι 
ἴῃ Ογϑίθηβιαπι Ὁ7]06, 4.8ΠῈ 5015 οἰἴθοὶ ἤονᾶτη,. 

ῬγΡΟΡΙΠΖαΙ5- ΓΙ 115 Ροβια 5. βατη {50} 18 πὶ Ἰυχία : : ἢ 

[απ ΘΠ Ἶτη Τυρύθανος 
Γϑοΐδ- ΒΘ ΠΕ Ρ115 τη 15, 1Π] 5015. δαΐθιη ἔθυγου.υς 

Θἰαίαϊ! γι (Δ]ΠἸπϊοὰβ θθηΐρηιβ, ἀθογθίο ἰηβα δ, 
ἰθγγῶ ΠΙγΥΙΘ ΔΙ [θγιιπι 5061}, : 

Ὧ 

335, ΑἸαῦν. - 

ΠΙΡΆΝῚ Πδο ἰδία θϑύ ἰοστηᾶ ὨΙΡ ὮΙ ΗΠ],. 
αυΐ ν6] ἰπ τα Πα, οἹονίδπι Παθ αἱ! τηᾶρηδΙη.. ὁ 

920. ΑἸΤΌΡ. : 

Αὐἴὰ5. Μϑγουσίατη ροϑιῖ : ΜοΡουνα5 Αἰ 
ἀοιηιπ ουϑίοαϊαϊ οἱ βΌΠΙ15 ΔΠΙΪΘΟΒ616 5ἰπηα. 
ΦΈτΕ τ θέλοντας τ Μογουγο δυΐθμῃ ὑηρ θηΐδ, ἰαϊαπάδαιυ 

οὐβίοα! 6 ΠΕ] ἀοτηιπι ἤδηοοθ Αἰ δάμη, : 
τα τρνανν ἐδς ΜΘΓΟΌΡΙ5. νᾶ} 486-115. 

921. Α1Ό Ὁ}. 

ΤΙΡΙ Ποοοο ἀθοογδπηθηΐιμ, Πθᾶ, Ρ.. ν΄ 
. Φδοο «9. ὁ ὃ᾽΄᾽ Φ΄ 4 δ  ὑρυδ τα ΟΞ 

Ταΐον Οὗ 1ἃ Ἰορίχῃ (ῬΥΥΓΠτΙ5 516 [π5510, δὲ οὐα πὶ5 
Οὐ. 8) δπιδιιυ1ὁ56 ρομλύαν δη δ [ὉΓ68. Η. 6. 

δά, ΑἸαὺν. 

Ῥγφοϑι ἰδ οἰβρίθιω, αὰἱϊ Ογθίοθ χηΐϊβϑαβ δὰ υΌθτα 

ἐδοῖύ, αἱ μεθο αἰὐθδὺ ᾽δτὶ πονδ ἰοία, γ]146.. 

δαδβύιιο6 δύο ρΓδθ ἔοσῚθα5, ααϊᾶ γϑοΐδ βθαπθηζαχα 

ἰαΐοι,, δὺ 1Π} 8015 τη χη. ΠΟΥΤΟΙ ΘΡΔΙΩ. : 

Ηιο ΟδΠ]ηϊοαβ ροβαϊῦ, ΡΟΙΙ ἰηβι]δ, Ππι5βὶὉ 

116; .50] αὶ ΠΙΥΓΙ5 σϑπίθα5 ΔΙ Υ ου δ. Ἡ. σ. 
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᾿ “οἱ δ᾽ αὐτοὶ δάπεδον πυχνοῖς στορέσαντ᾽ οὐδοῖσιν 

Σ᾽ χἀὶ βωμοὺς ἱεροὺς τεῦξαν ἑαῖς δαπάναις, 
καὶ γηοῦ δ᾽ ἐπὶ χρατὶ μετήορ᾽ ἀγάλματα θῆχαν 

δ: τρισσά, δύω Νίχας, μέσσα [δὲ] ΠΙερσεφόνη]ν. 
Χαῖρε, θεὰ, τοΐσδεσσι χαὶ ἵλήχοις Παρίοισιν, 

: [δισσὰς ὁ ἐν παλάμαις ἀραμένη δαΐδας, 

χαὶ τοῖς μὲν φιλέουσι Πάρον γλυχερὸν φέρε φέγγος, 
τοῖς δ᾽ ἐθέλουσ᾽ ἀδικεῖν πυρσὸν ἄναπτε χαχῶν, 

“λον δ᾽ ἐμπόδιον χαὶ τοῖς καχοεργέσι θείης, 

μή τι χαχὸν ῥέζειν, ἐσθλὰ δὲ πάντα πόλιν. 
ἰαθι πᾶσι, μάχαιρα, πολυλλίστη δὲ πόληϊ, 
χούραις χαὶ χούροις, τοῖς καὶ ἐπεσσομένοις. 

ἔξοχα δ᾽ ἵλήχοις, χαί σφιν μάλα χάρματα δοίης, 
Νικία ἠδ᾽ ἀλόχῳ παισί τε τῶνδ᾽ ἐρατοῖς, 

καὶ παισὶν παίδων, τοί χεν μετόπισθε γένωνται" 

 ἴλαθι, τοὔνεχα σεῦ νηὸν ἔθηκε γόνεύς (ἢ); 
ος Τόνδε σοι, ὦ δαδοῦχε Διὸς τέχος, ὕμνον ἔτευξεν 

Νιχιάδης, ὃς σεῦ ἵλατο δᾷδα φέρων.] 

-- 898. ΑΛΛΟ. 
Ε ὁ χρατερὸς πολιοῦχος ἄναξ ἠγείρατο ταύτην 

γεύματι τῷ σφετέρῳ χαλκονόπον παλάμαις 

στήλην Εὐδάμοιο, τὸν εὖ ἐνοήσατο θεσμὸς 
πειθόμενον σχήπτροις αἰὲν ἀχηρασίοις. 

ὶ Ὁ Δέρχεό μοι, φίλος, ὧδε νοήμονα τέχτονα χαλχοῦ 

' ἡϊφαίστου σοφίῃ σῶμα μι ἡσάμινον. φ φυσώμα- αμησάμ, 

929, 

ἔχ γενεῆς περίδωτον, ἀπ᾽ ἀνθυπάτων χαὶ ὑπάρχων, 
οἰλϑαλμα χαθαρῆσιν ἀοίδιμον εὐναμε ἴῃσιν, 

-ς προφρονέως Μεγαρῆες ἀειμνήστοις ἐ ἐπὶ ἔργοις 

᾿ εἰκόνι λαϊνέῃ στῆσαν ἀγασσάμενοι. 
ἔς Πάντη Πλουτάρχοιο κλέος, πάντη δέ τε θαῦμα, 
᾿΄ πάντη δ᾽ εὖνο μίης εὖχος ἀπειρέσιον, 

᾿. υἱέος Ἐαρίοῖο, τὸν ἀλχαθόου γαετῆρες 
ΓῚ πολλῶν ἀντ᾽ ἀγαθῶν ἀμφὶ Δίκης τεμένει. 

Ἄλλο. 

γ. 8380. ΑΛλΛΟ. 
Ἢ Δῆμος ἐρεχθῆος βασιλῆα λόγων ἀνέθηχεν 
ἐν Πλούταρχον σταθερῆς ἕρμα σαοφροσύνης, 

᾿ ὃς χαὶ τρὶς ποτὶ νηὸν ᾿Αθηναίας ἐπέλασσεν 
ναῦν ἐλάσας ἱεράν, πλοῦτον ὅλον προχέας. 

991. ΑΛΛΟ. 

ὦ ̓ Τὸν θεσμῶν ταμίην Πρκούλιον ἁγνὸν ὕπαρχον 
Ἂ ̓ Πλούταρχος υαὔθων ταμίης ἔστησε σοφιστής. 

ἢ ΠΡΡΥΤΤΥ 
Τὸν πρόμαχον θεσμῶν [Ἑρχού]λιοῖν, ἶσο]ν ἅπασιν, 

Ἄλλο. 

ἼΩΝ 40 Ραίθν, ἰάθη ΠΔθΘη5 ΠΟΠΊΘη, δίαιο 
ἔτ ἐπὴν μαν τ βεμεν ὡς [οοη]αχ. 

ἀ 4 ἯΙ στ ας Φλιᾷ τα, τόδε δἰ ιν ἘἘ24 δ ςτὸν τι 

Τά Θπὶ οἱ, ΒΟ [πὶ ΘοΙηρδοίἰ5 βυ γᾶν ραν πη 115, 
Θἵ ἃ ἃΒ 580Γὰϑ 6 ΠΟΘΙ 5. Πρ. 0115 5018, 

δὲ ἴῃ ἰθιηρ!ὶ νϑυιϊοο θχοοὶβὰ βἰ μη] δον ἃ ΡΟΒΊΙΘΓΡΟ 
ἰγῖα, ἀπο ΝΊοίου 5, πηθαἸδιηι6. ΡΓΟΒΘΙΡΙ Πᾶπη. 

ϑδ]νθ, θᾶ, Πἴβαθ οἱ 515 ρι ρίϊα ῬδΡ 5, 
ΒΙΠ 85 τηδη 115 Θχίο θη 5 [Ὁ 668, 

θὲ Ῥδιιπὶ διηΔη {1}0115 τη θα ἃ 61 Ἰμοοτη, [Ιογτὰ,. 
γΟἸΘΏ 115. δυο πὶ Θᾶπὶ ᾿θ 66 ᾿ρηθιη β0Β 1θ8 τηᾶ-᾿ 

ἱπΊΠΊ0 δὲ ᾿πηρθαἸπιθηΐα τη] οΠΠο]β ἃρροηᾶ8, 
6 416 πη8}} ἢαί, 58δὰ οτηηἰὰ βοπᾶ ΓΡ]. [δὲ ἀρΌὶ, 

ῬΡΟΡ᾿ὰ 518 οπμηθι15, θα ΐδ, πη}}15- ΘΟ θ5- ρο ἃ, 
ΡῈΘΠ115 δὲ ῬαθΡΙ5, 115. φιῖ πλλο βιπΐ οἱ, Τα αν ]5. 

Μαχίπηθ ἃυίθη ΡΓΟΡ ἃ 515, δἰ 118 τη] ροαυάϊδ Ὁ 
[ἃ ἀἀ88, 

ΝΙοΪῶ δίψαθ πχοσὶ, ΠΠΡΘγίβαιι θογιὶ (Π]Θο 15, 
οἱ ΠΡ 6.15 ΠΡΘΡογατη, 4] ροβίθα ἢἀβοθη αν. [σ ΘΓ. 
ῬΓΟΡΙ ἃ 5185, ργορίθγθα χυοα {01 ἑθιηρίατῃ ἀϊοανὶ 

Ἠᾳποοθ {101, ο ἰφα!ΐθγα, Φον!β ἢ]1ὰ, Ἡγιηηιπη ἴθοὶ! 
ΝΙοϊδ 65,41 (πᾶτη ἐθ 5101- ρ ΡΟ εἰν} ἴδ θη [ΒΓ ΘΏ5. 

928. ΑΙΠὔ}. 

ἘΌΓΕ5 υΡΡΙ5- οαβίος ὈΓΙΠΟΘΡ5 ογοχὶξ Πδηοοθ 
Ἡὰΐ 5.0, ΓΆΡ - [Δ ΓΙ τη η]Ρ 15, [Πρ Ρίου 

βίαϊαδτη. ΕΠ ἀΔΤΩΙ, Ταθηη. Ὀ6η6 ἰηΐθ]]οχὶν ἰοχ ({. 6. 
ΟὈΘαϊΘηΐθη 5ΟΘρΡί 15 ΒΘΙΠΊΡΟΓ ἸηἰΘΙΠΘΓΔ 5. 

ΑΒΡΙΘΘ τΉ]Π], ἃπη]66, 510 1η}6}Π]σϑηΐθγῃ [Δ ὈΓιιτὰ τ γᾶ- 
υ]οδηὶ ἃγίθ ΘΟΓΡῈΒ ᾿τηϊίυτη. [πἰυτὰ 

920, ΑΙ. Ἂλοες 

ἀθῆθυθ οϑ᾽ θγδίμτη, οχ ῬγΟΘΟη ΒΡ ι15 οἱ ργῳίουνὶ- 
ΡΙαΐαγομιπη ρΡΟρίθν ρα γΓὰ5. ἀθοδηΐδίιμη οἱ θΟη85- 

[16ρ6 8 
ΠΠΡΘηΐοΡ ΜΘρΆγθη565 ΟὉ 5ΘΠΠΡΟΙ-ΤΠ ΘΙ] ΟΓΔη48 ΟρΘΓἃ 

᾿πη8 ρ.Ἵη6 ἰδρ[ 468 βίδίιθγθ τη]Ρί]. 
ὈΡίχαθ ΡΙαΐάγοῃὶ 85 δὶ, ἈΡΊ 46 οἱ δαπηγδίϊο, 

ὈΡΊΧαΘ οἱ θαυ (15. ἀθοιβ ἸηΠηϊ πη 
ΠΠΠ Εν γ, φαθτη ΑἸοαίΠοὶ ᾿ηθο Ὁ 
ΤΏ }}}015 ῬΙῸ ὈΘηΘΠΟΙ 15 ἌΧ Τυβιεϊε (θπαρ! πὶ ρο- 

990. Αἰαῦν. [ϑμογα. 

Ῥοριυ]5 ΕΡΘΟΒίΠ6Ι γθρθῖη 6] θη 185 οτοχὶΐ 
ΡΙαϊΑγο τη ἤγπηθ [α]ογατη ργαἀθηί, 

(αἱ οἱ ἰθὺ δά ἰθιηρίατη Μίποῦνῷ ἀρρυ 
ὨϑΥΘΙῚ ἀΘ 068 5ΔΟΡ ΠῚ, ΟΡΙ 15 ΟΠ Ο 15 ΡΓΟ 515. 

991. ΑἸΤΌΡ. ΔΌΣ σα 

[ρὰτη 4] αἰρυο πεν τα, ΗΘΡΟ Πα τη βαποί τη 
ΡΙαΐγο 5. ογαίοπιπη αἰἰβρθηβδίου Βορῃϊδία βία- 

[ἰ{- 
392. ΑἸΙΌΡ. 

ῬΓΟΡαρΠδίογ Πα Ιθριπι ΗδΓου τη, ρΡᾶ ΓΘ ΠῚ ΟΠ] θ 015, 



ιν 

54 - ΑΝΤΠΟΙΟΘΙΖῚ ΘΒ ΕΟ ἈΡΡΕΝΘΙΟΙΘ 
ἑζόμενον θώχων [ὑ]ψόθεν αἰπυτάτων, 

δεινὸς ἀθηναίων ἀπρωνιανός σε σοφιστὴς 

στῆσε παρὰ προμάχῳ Παλλάδι Κεχροπίῃ. 

3839. Ἄλλο. 

Ἑρχόλιον τὸν ἔπαρχον ἀνέστησαν Μεγαρῆίες 

παντοίων ἐθν]ῶν χαὶ πόλεων φύλαχα. 

Τείχεα δείμα[το χ]αὶ [πόρ]ον ἔμπεδον ὥπασε Νυμ.- 

ἄστεα χαὶ βουλὰς π[άντ᾽ ἐφ]ορῶν σοφίῃ. [φῶν, 

3894. ΑΛΛΟ. 

Φωσφόριον Μεγαρῆες ἀριστονόοιο χαμιόντες 

εἰκόνα λαϊνέην στῆσαν ἐπ᾽ εὐδιχίαις, 
οὕνεχα πυργώσας πόλιας, χρατεραλγέα, θοῦρον 

τεῦξεν ἀτάρθητον δήϊον ἐνναέταις. 

99. ΑΛΛΟ. 

α. ἀρχὸν ἐμὲ Θεόδωρον ἀχαιῶν εἰχόγι τῇδε 
στῆσε Θεμιστοχλέης νεύματι Κεχροπίης. 

β. ἀρχὸν ὁρᾶς Θεόδωρον, ὃς εὐδιχίῃς ἀγανῆσι 
σῶσε Πανελλήνων σώματα χαὶ πόλιας. 

Τοὔνεχά μιν χατὰ ἄστυ Θεμιστοχλέης ἀνέθηχεν 
εἰχόνι λαϊνέῃ" τὼς γὰρ ἄνωγε πόλις" 

5 εὐχόμενος μετέπειτα θεῷ γεννήτορι πάντων, 

καὶ χαλχοῦν στῆσεν νεύματι Θευδοσίου. 

9396. ΑΛΛΟ. 

Πιτθεῖδαι Θεόδωρον" ἐπεὶ πόλιν ἠέξησε 
πευκαλίμοις ἀγανῆς μμήδεσι προστασίης, 

γαὶ μὴν καὶ χτεάτεσσιν᾽ ἐπεὶ λίπε πᾶσι νέμεσθαι 

ἄργυρον ἐς γενεὴν πᾶσαν ἐπεσσομένην. 

387. ΑΛΛΟ. 

Τὸν χλυτὸν ἡγεμονῆα Χαρίσιον ἄνθετο χούρα, 

Σπάρτας ἁ πρώτα, Πηνελόπεια νέα, 

ἣν μέγα χάρμα πάτρᾳ Σπαρτιατιχὸς ἠέξησεν, 

χυδάλιμος γενέτωρ χυδαλίμαν θύγατρα. 

998, Αλλο. 

Στῆσε Σαδινιανὸν τὸν ἀοίδιμον ἡγεμονῆα 

ἀντ᾽ εὐεργεσίης ἡ πόλις ἡ σφετέρη. 

399, Αλλο. 

ἔχ δεχάπεντ᾽ ἀνδρῶν Φοίδου στεφανηφόρος ἱρεὺς 

Ἀρήσχηνς, ἠγάθεός τε Λεόντιος, ἔνσοψου ἄνδρες, 

ὃς μὲν ἀπ᾽ ἀντολίης, ὃς δ᾽ ἄρ᾽ ἀφ’ ἑσπερίης, 

ὄργια συρρέξαντε θεᾷ παμμήτορι ῥείῃ 

5 χριοδόλου τελετῆς χαὶ ταυροδόλοιο φερίστης, 
ἤμασι μυστιπόλοις βωμὸν ὑπερτίθεσαν. 

Βθαθηΐθιῃ 566} 1115 ΒῈΡῸΡ Δ} {|55] τη Ϊ5,. ΞῪΝ 
ΡΘετα5. Αἰμοπἰθηβίαπι Αργοπίδηι5 [6 Βορηϊδίδ 

Ῥοβιή ἂρ ργορυρηδίνγίοθπι ΡΆ]]8 ἃ ΘοΓΟΡὶ 

333.. ΑἸΛΌΡ: 

Ἠδγου] τὴ ργ δοίη βίδίθγα ΜορΆγθηβο5᾽ ἶ 
ΟἸΏΠΙ ΠΟΙΆ ΡΟΡυ]ΟΡΙΙΠῚ οἵ υτθίππι οἰιβίοάοπη. 

Μυτο5 ὀχβίγιχί οἱ νἱᾶπι βί 116 πὶ ργαϊς Νγπα-. 
[ΡΒδρπη,. 

ὉΓΡ65. οὖ ΘΟΠ51118, ΟἸΠΪἃ ἸηΒΡΙΟΙΘΠ5 τὸ μα : 

" Ἢ 994, ΑἸΌΤ. πρλτος νι. 

[θοὶΐ ΠΟ Π: 78π|. [ογτΏ] ἀοἸοϑυπι Βοβίθιη Ν Ἔ ΤῸ 

390. ΑΙ. 

ὃ. Ῥνῳϊδοίιπι ν᾽ 465 Τῃθοάονιπι, φαΐ ΒοηΐΒ δὲ μα 
βϑύγανὶν Οτηηίυτη- ΓΘΟΟΓ ΤΏ οΟΡροΓᾶ οἱ, α065. 

ΟὐδΔΡΙΟΡίθυ θαμὰ ἴῃ ὑτθ6 ΤΗθιηἰβίοο!θβ ἀϊοανςὉ 
ἱπηδρίηθ ἸΔρ᾽ 488 : ἰΐδ, Θηἶπι }ι5βθγαΐ, οἰν 5 Σ᾿ 

ῬΓΘοδίαβ ροβίθα ἀθάτη οΓθᾶίο ΘΠ ΟΠ ΙΠ, 

οἱ Θηθαμῃ ϑ8ἐηιιἑαο) γι βία, ἃπηπθηίθ ΤῊι 

930. ΑΙαῦϑ. 

ῬΘΟΙΠΪΔΤΩ ἴῃ ῬΘΠΘΡΔἰΙΟΠ65. ΟΠ 65 Πιϊυταδ., 

997. ΑΙΤΌ}. 

πο Π{ππὶ ργοϑι θη (ΠΡ β αΠη ἀδαϊσάν τα ΒΙ[α,. 
ϑραγίῳ ρυΙ πιὰ ἡ θγλήγι, ῬΘΠΘΙΟΡΘ ΠΟΥᾶν. 

αυδηη στη θ σα τη ραίγι Θρδν 105 αἰμῖε, 
Β᾽ΟΥΙΟΒ.5 βΘΏΪΓΟΡ β]ουοβᾶπη ἢ] πη. : 

338. ΑΙΤΌ Ὁ. 

Ῥοβυϊ ΘΙ δῆτ ΟΘ ΘΌγΘα ἀπο θῖη 

ῬΓῸ ὈοηοΠοθηία οἰν 5 588. 
Ὁ 

339. ΑἸαΌΡ. ἘΣΤΟΝ 
[βϑοθα 

Ογθβοθηβ, 5 ηοίιβαπ6 [,Θοηΐ 5, Βα ΡΊ ΘΠ 65 τμ ἡγϑριὶ 
αυὶ Πἶο 80 ογϊθηΐθ, 116 διιΐθπὶ ἃ οοοϊἀοηΐθ. 

ΟΥ̓ΡΙἃ Ουτὴ 51Πη}]- [δ οἰββθηΐ οπηηΐαπη- ΡΤ ΠΝ, Ἦβε 
ΟΡΙΟΡΟΙΪ οἱ ἰδαγο ΒΟ] τὰ ΘΟΥΘΡΊΟ - 



μο.. ΠΕΤΡΩΝΙΟΥ ἈΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ͂ (" 

έρι τῇ πάντων Ῥείη, τεχέων τε γενέθλῳ, 
εἰ θ᾽ ὑψίστω χαὶ συνιέντι τὸ πᾶν, 

τοδόλου τελετῆς ἠδ᾽ ἔτι ταυροδόλου᾽ 
τιπόλος τελέθων, τοῦτον συνθήκακό βωμόν, 

ρον ἀπόλλωνος θεῖον ἔχων ἐπίχλην. 

811. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ὅξ, πάτερ χόσμου, χαῖρε τρίμορφε θεός. 

ϑέ3, ΑΛΛΟ. 

{τε χαὶ Νύμφαις Μαίης γόνον ἔνθ᾽ ἀνέθηχεν 
ομείαν Διὸς υἱὸν, 

ὐίκτωρ, Λυσιμάχου παῖς, ̓ δρ[μαίοῖν. δ᾽ ΝΣ [Π]α- 

πἘρΕέ τπρῤ π-. ρος ὙΣΥΣΥΣ ἘΠ τον 

848. 

Ὑ νδι θεὰν ἀνέθηχε φιλευήχῳ Διόπανι 
Οὐΐχτωρ ἀρητὴρ Λυσιμάχοιο γόνος. 

ἌΛΛΟ. 

8344. ΑΛΛΟ. [ϑεσθείς, 

ατι)ανὸς μετὰ διχανικὴ[ν τοῖς ἄϊρχουσιν συγχα- 
ἡγεμόνι, βιχκαρίῳ, ἀνθυπά [τῳ], δυσίν τε ἐπάρχοις, 

ἀρχὴν Θηδαίων λάχεν, ε[ἴτ] Αἰγύπτου πάσης, 
κε θεν ὑπατικὸς Συρίης, ἠδ᾽ [ἐπ] αρχος ἑῴας, [νείς: 

| ᾿σαυρῶν τε θείων χόμ[ης], εἶτ᾽ ἔπαρχος βέγας φα- 

ταῦτα δ᾽ ἔτι πράττων ἔτ[εσι] τριάχοντα καὶ τρισίν, 

δέξατ᾽ ἀείδιον ὑπάτων [λάχος] εἵνεκα πάντων. 

β. οἱ δ] ἴοι βασιλεῖς τοῖς ἔρ[γοισιν7. χαίροντες 

᾿ ἵνεχ᾽ ἀμοιθῆς ὑ ὑπατίας τί[μησαν] ἀφθάρτωϊς 
ς ἄν αὐτῷ χῦδος καὶ τιμμὴν ὁπάσοιεν 

το τς ἐπ ̓ ἀνθρώπους ἅμα τοὺς τότε] χαὶ μετέπειτα, 

οἵ γεχ᾽ ἀπειρεσίους πόνους [ἐξή]νυσεν ἀρχαῖς. 

ΠΊΝΣ 

945. ΑΛΛΟ. 

ταλίης ἄρχοντᾳ φιλύπτολιν ἐστήσαντ 
᾿ βουλὴ χαὶ βασιλεύς, τὸν σοφὸν Εὐσέδιον, 

ΑΡΌΤ Ἐ ̓ΒΡΙΟΝΑΝΝΑΤΑ, ῬΕΡΙΘΑΤΟΝΙΑ., δὸ 

340, ΡΕΤΉΟΝΙΙ ἈΡΟΙΠΟΔΌΟΗΙ (9) 

Μαίνὶ οπηηΐπτη, ΠΠΘορ, πα ιουΠΠ 4116 ρΘηθεϊ, 
ΔΘΙαΐ χα αἰ ἰββίτηο δὲ οππθ ἰμ(ο Π ροηιὶ, 

11 φαΐ οἸηΠ  θι15. (ΘΠ ΡΟΣ 115 ἸΏ 6} 15-ΟΟΠΊροβίία οπη- 

[ηἰὰ σῇ ρηϊί, 
ΟΥΟΒΟΪΙ Βα ΟΕ} δὲ, ἀπο ι16 ἐδ ΓΟ ] 

τηγβίδ 4] [Ὁ1|, Πὰπο σοηβίϊ 1} ἃΓΆ ΤΩ, 
ἀοηυπὶ ΑΡΟΙΠΠἢ5. αἀἰν! πα πὶ Πα η5 ΘΟΡΏΟΙΠΘΗ, 

841, ΑΝΟΝΥΜΌΝ. 

[Ππηπ5 Βαϊξ, απὰ5 ΑἸ ΠΟ, αηἃ ΤΟΙ ἷα, ἀπι5 οἱ Αοοσΐ, 

Βᾶϊγθ, ρδίου τη η61], 5] νγ6 {ὙΠ ΌΤΙΩΪ5. ἀθιι5. 

342. ΑἸ. 

Ῥδηΐχαθ οἱ ΝΡ ἢ 15 Μαῖα πδίϊιμι ἢἶς ἀραϊοαν, 
Μογοιρίατη «{ον]5 ΠΙΠ ΠῚ, 
ὙΙοΐον, ΠγβηΔ ἢ] Π]15, ΜΘ ΓΟ -ῬηΪβ.. . Ὁ 
ΒΗΘΟΓΩΌΒΙ 1. ὁνωτς 

963. ΑἸ}. 

Ἠδηοοθ ἀθᾶμῃ ἀθαϊοανι, ὈΟΠιΠη- ΒΟ τ - 88 {1 20- 
ὙΙοΐον 58 05 ΠΥΒΏΔΟΠΪ οηδίι5. [ν]-Ῥδηὶ 

94, ΑἸΑΌΡ. 
[{ππππὶ 556 5501, 

α. Ταιῖϊδηι5, ροβί ἃ τη } 1] 5ΟΟΉ ΒΕ] 5 1}, τη ρΊβίγΓα- 
ῬΓΒ115, ν]οα 1, ῬΓΟΘΟΠ5115, ἀπΟΓΙΠΊαπ16 ρΡΐθο- 

[ἰογ απ], 

τηδρ᾽βιρίατη ΤΟΥ τὴ ΒΟΥ 1{π|5 δὲ, ἀεῖη ρυρίϊ 
[ἰοΐπιι5, 

ἴη416 ΘΟΠ5.8 15 Ξ ΓΙ, δίαιιθ. ῬΓΟΘα ΓΟ ΟΥΙ ΘΠ 18, 
ἘΠποβδαρουΠ 46. αἰ νΙΠΟΥ ΤΏ. ΘΟΙη65, ἀδἰηάθ ρτῶ- 

[[δοΐιι5 τηᾶρηιϊ5 ἀθβιρηαία : 
ἢφθο δαΐθμι Δ ἢιιο ἃΡΘΠ5 8ΠΠη15 ἰρΊοΊηΐα οἱ {Ὁ 10 115, 
δοσθριί, ίθυμδη ΘΟηΒα] τ ΒΟΥ θη, ΟὉ ΟΠΙΠΪἃ.. 

ὃ. ὈΙνΊηὶ ΓΘ 65. ἢΪ5. 6718 ΟΡΘΙΙΡῈΒ σι θηΐθ5 
ΟὉ τι ΘΓ 10 6 ΠῚ ΘΟ ΒΕ] ΔΓΘΠῚ ΠΟΠΟΡΔ ΘΓ ηΐ 51η- 
αἰ 111 ρἹονγίαπη οὐ Ποπόγθη {Ἰαθγθηΐ, [66 Γ8 
Ἰη ΟΡ ΟΠΊΠ65 ΠΟΙΠΪΠΟ5. τη} 4 ἑὰης ογδηΐ οἱ αὶ 

[ἀοἰπάθ θγαηΐ, 
418 ᾿πΠΠΘη505 ΙΔΡΟΓΟ5. ΡΟΓΘΡῚν [ἢ τηδρΊ ΒΓΔ 1005, 

345. ΑἸαῦ. 

ΤΑ! ργβι θη οἰν  α 15- πη πίθιη βίαι αθυπηΐ 
βϑηῃδίμβ δἱ ῬΥΪΠΟΘΡ5 βαρίθηΐθιη Εβθ  υ τη. 

940. Αἴαὐν. 

δϑὲ1ῖ8 Μαίνὶ σϑθηθυῖβ, ρα πθρίααθ Ὀθαίο, 
Αἰθασαο ἴῃ ἰοΐο ααθτῃ μἰἢ1] οὔθ Ἰαϊοί, 
γα] Τ65 ΟΣ 116 5110 πη ΔΕ ἃ 5 ἰθη ΠΟ 6. ὈΡΟίονί, 

Ν ῬίοθοΙὶ βαγήθη ᾿ΓΔαΓΟΡΟΙΙατι6. 5ΔΟΙῚ, 

οαὐα5. ΑΡΟΙ θυ 5198 1" ΠΟΥΏΪΠ 6 ΤΏΙ, 
ἢδὴο ἃγδιῃ γϑρἃ, βΡ ] ρίοπο ἐϊοδί. Η. ἃ. 

945. Αἴαὐν. 

Α βαρϊθηίθ ἀδίαβ γρθ οὖ βαριθηΐθ βθηδία 

Ἔ Δ1Π186 ΒΑΡ ΘῊΒ ῬΥΘΘβ65. ἢἰς ΕΠΒΘΌΙΠ5. Η. ἃ» 



ὟΝ 

ἜΣ ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΖΣ ΘΠ ΠΟ ἀράδα, 
846. ΑΛλο. 

Εἰς ἄγαλμα Κλαυδιανοῦ. 

Εἰν ἑνὶ Βιργιλίοιο νόον καὶ μοῦσαν ὁμήρου 

Κλαυδιανὸν Ῥώμη καὶ βασιλεῖς ἔθεσαν. 

921. ΑΔΛΟ. 

γ᾽» Δημοχύδης τόδ᾽ ἄγαλμα Τελεστοδίχη τ᾽ ἀπὸ χοινῶν 
εὐξάμενοι στῆσαν παρθένῳ ἀρτέμιδι 

σεμνῷ ἐνὶ ζαπέδῳ χούρῃ Διὸς αἰγιόχοιο 

τῶν γενεὴν βίοτον τ᾽ αὔξησεν ἀπημοσύνῃ. 

848. 

᾿ἀζομένη χούρην Λητωΐδα ἰοχέαιραν, 

᾿Άρτεμιν ὀρθωσίην, πόλεως περὶ τείχεα πάντα, 
εἴυ,᾽ ἱερὴ ξς ἐγὼ ἀσχληπιάς: ἐχ δὲ τοχήων 

πατρὺς Ἐυχτιμένου ἀσχληπιάδαο γενέσθην, 

δ μητρὸς σευνοτάτης Νιχηφόριδος γένος ἐσθλόν" 

οἱ δ᾽ εὖ γεινάμενοί με δόσαν ἱερῆδα {τῇδε} θεαίνῃ, 

βουλῆς χαὶ δήμου Ψηφισσαμένης περ᾽ ἐμεῖο. 

ΑΛλΟ. 

949. ΑΛλλο. 

Τῷ σεμνύνοντι τοῖς τρόποις τὴν ἀξίαν 

ὕπατος ὑπάρχων προσφέρω Φι[λόϊξεϊνος. 

᾿ 50. ΑΛΛΟ. 

ες Τουτὶ τὸ δῶρον τῇ σοφῇ γερουσίᾳ 

ὕπατος ὑπάρχων προσφέρω Φιλόξενος. 

951. ΑΛλΛΟ. 

α. Λάμπειχαὶ φθιμένοις ἀρετῆς φάος, οἵ περὶ πάτρης 

πολλὰ [π]ονησάμενοι [ξυ]νὸν ἔθεντ᾽ ὄφελος" 

᾿ἀσχληπιοδότῳ λόγ, ος ἥρμοσεν, [ᾧ] πόλις ἥδε 
οἷάπερ οἰχιστῇ τόνδ᾽ ἀνέθηχε τύπον. 

β. Τήχει χαὶ πέτρην ὁ πολὺς χρόνος, [ἀλλ᾽] ἀϊρετάων 

ἀσχληπιοδότου τὸ χλέος ἀθάνατον, 
ὅσσα χαὶ οἷα πόρεν [γ]έρα πατρίδι" τοῖς ἐπὶ π[ᾶσιν 

χαὶ τόδε μετρείσθω Εὐ νὰ δὴ ἔρεισμα θόλου. 

ϑῦϑ, ΑΛΛΟ. 

ὅτι τὰ λεγόμενα ἑπτὰ θεάματα ἐστὶ ταῦτα᾽ 

Κενὸν φρύλγμα τῶν πάλαι πυραμίδες, 

ἴγυπτος ὥσπερ εἶχε χόμπον ἡ πλάνος, 

τας ϑρΙοηἀ οὐ γϑ που 15 γἰ τα 5 Ἰαπιθη, αἱ ρΓῸ ρ δέ Ἶ 

340. ΑἸΤΌὉ. 

Ιη. ΟἸδαάϊαηὶ βίδίαδτα. 

[π 586 ἀπὸ Ππαδοπίρηι ὙΊΡΟΊΠΙ τηθπίθτη οἱ τῇ 
ΑἸδυαίδηυτη Βοπιὰ οὐ ΓΘΡ65 ῬΟΒΊΙΘΓΘ. 

, 

317. ΑΙαὐῷὸ. 

[φοπιμηιηῖθϑ ἜΣ, 
Ροϑβί γοίιπι βίδίπθγιηΐ νἱγρὶπὶ Πίδηθ, 

ὙΘΗΘΙΆΠΕΑΟ ἴῃ 5010, ἢ] δον β ὩρΊΔΔ- ΒΔ Θη 5 5} 
ΧΟΡ. ῬΙΌΡΘΗΪΘΠῚ νἱοτηα6. δαχὶ ἴῃ ἵποο] ' 

348. ΑΙχῦϑ.: 

ὙΘΏΘΓΔἢ5 ΡῈ] δι 1,ἃἰο ἃ βαρ! 15- φαυδοηίοτα, ὦ } 
Ὀιδηδηη ΟΥἐ Ποβίδπι, αΓ 15 ἰῃ ΟἸΠΠΪ ΠΟΤ ΠΩ ΟἸΡῸ 

ΒῈΠῚ 58 ΟΘΓΟ5 ΘΡῸ ΑΒοΙΘρίἃΒ 1 6 ΠΝ 
Ρϑίγο Εποίϊμηθηο Αβοϊθρίδαθ πᾶΐδ βυπη, ̓  
τη 15 νΘηΘΡΆ 1115 ΝΊΘΘρ ΠΟΥ 15. ῬΡΟ ἃ οὐμόνννς ἶ 
11 δαΐθιη αὶ θΘπ6. σἜθπιθῦο π|θ ἀθάθυθ μἀνάτεν. 
6Χ δθηδίιιβ ρορα!αιθ 46 τη ἀθογοίο.. ἰ σσεὶ αἰνῶ 

310. ΔΙΌ. 

Τὶ φαὶ τηοῦῖθι5 διὖ8 ἀθοογαν!, αἰ ηἰ αύθπα, τῇ 
ΘΟΏ581 600 αἱ 5ὰπὶ οἴἴουο ῬΏΠΟΧΘΠαΒ. 

900, Α1Ό Ὁ. 

Ηοοοθ ἀοπιιπὶ βδρί θη βοηδίαὶ 
οοηϑ} 600 4υἱ 51 οἴἵογο ῬΠΠΟΧΘΗΒ. 

901. ΑἸΌὉ. 

Αϑβοϊθριοάοίο ορίϊπιθ σοηνθηϊί αὐ ν ουὐ᾽ οἷν 

δίσαΐ σοπαϊμοῦῖ μοοοθ ἀἰοαν! βἰτη ]δουυτῃ.. ᾿ 

ὃ. (οπδυτηϊί οἱ ροίγδιῃ Ἰοηριιπι ἰθΠΠρΡΕ8, ἐὰ ὰ ̓ 

Αβοϊθριοαοί! ἰαὰ5 ᾿πηί πον 8115 6ϑ8έ, (6 ἐϊδ. ἐκ ἢ 
ἀυοΐ οἱ φυδηΐα ἀθα1 πιυπονᾶ ραἰνϊ : 4α 8. οὐπὶ 

[οπηηίθα5. 

οἱ ἢσο ηυμηθγθία!" ΘΟΙΏΠΊΙΠηΒ τμμιόδῥίον 1Π0}}. 

3502. ΑΙὔ Ὁ}. 

Οὐδ ἀϊοιπίαγ βορίθπι πηϊγδοϊα ἢξθο Βαηΐ : 

[πδη}5 ἴαβίμιβ δη ΟΡ πὶ ΡΥΡΆΙΗΪαΕ85, 

Ξδγρίαβ υἱ Βαθοραὶ Ἰδοίαἰοηθπη [}1ὰχ, 

846, Αταῦν. 

]1η οὔβηιίοηι Οἰαμαϊαηὶ. 

Τὶ ΟἸδυ δῆ Γορο5 οὐ Βοιὴδ ἀδάθυιηΐ 
ὙΙΡΡῚΠ 56 η505, οδρτηϊηδ, ΜοΘΟμΙαθ. Η. α. 

852. Ατὐῦὺνϑ. 

ῬΡΙΒοου πὶ ̓ Π δὴ 5. ΡΥ ΡδυΪ 465 ΒΌρΟ  ἷδ, 

͵δοίανις Ζσγρίιβ ααϊθιβ 56. ΟΠ 1 δ, 

ῬΑ ΒΘ 118 ΤΥΓῚ5 ϑίγδ, ἰδ ΡΘΕ 5 Βαχητα 8 ἡ 



ΐ ΠΔΑΡυΤῚ 1. ΒΡΙΟΝΑΝΝΑΤΑᾺ ΒΕΡΙΘΑΤΟΠΙΑ. 
τ γδινος ἐξισούμενος Φάρου, 

᾿χολοσσὸς ὁ θρυλλούμενος Ρόδου, 
ζίχου φέριστος ἀπραγὴς δόμος, 
τέμιδος τῆς ἐἰφεσίας δόμος, 
θος ἐξάχουστος ὁ τοῦ Μαυσώλου, 

, ὅνπερ ἐξήγειρεν ἀρτεμισία, ᾿ 
Ν᾽ [χυσώλου τάλαινα σύζυγος πάλαι. 
Ἶ τὸ θέατρον Λυχίας τῆς τῶν Μύρων, 

ατεσπάραξεν ἰσμαὴλ γόνος, 
ῥο φίνιον ἄλσος ἐν τῷ Περγάμῳ, 

τὸ χάλλος πᾶσαν ἔδραμε χθόνα. 

ΧΡΙΣΤΊΑΝΩΝ 

ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤᾺ 

8588. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ, 

ΓΙ ΟΑΝΝ ἔχων βασίλειαν ἐμῶν μενέων συνέριθον, 
, μάχαρ ὑψίμεδον, τόνδ᾽ ἱερὸν ἔχτισα νηόν, 

᾽ ἡλλήνων τεμένη χαὶ δυὰς ἐξαλαπάξας, 
ἬΝ ἀπ᾿ οὐτιδανῆς Ἰοδιανὸς ἔεδνον ἄναχτι. 

854. ΑΛλΛΟ. 

Ἵνα πορφυρέην χαὶ ἀργυρέην βασίλειαν 
χεο, ἔνθα πόληι θεμιστεύουσιν ἄναχτες. 

Ὁ Ἰῶμα δ᾽ εἰ ποθέεις, Εὐδοξία, Τίς δ᾽ ἀνέθηχεν : 

Σι Ε΄ - μεγάλων ὑπάτων γόνος, ἐσθλὸς ὕπαρ- 

: ὅθ ϑδδ. ΑΛΛΟ. ἰχός. 
ἣν Εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κύρου. 

Ὁ ὕρος μέν σ᾽ ἐδόμνησεν, ἔθηχε δὲ χῦρος ἁπάντων, 

᾿ δεσπότις ἡμετέρη, τῶν ἐπὶ γῆς θαλάμων. 

θεν ἐπορνυμένη Βυζαντίδος ἀμφιπολεύεις 
: αθαλον ὅλον, χαρίτων νάμασι πληθομένη. 

Ὁ 358. χλλὸ. 

θένε παμδασίλεια, τεὸς δόμος οὐρανός ἐστιν" 

πῆς τῶν χθονίων πρῶτα φέρων θαλάμων 
ὗτος ἐχεῖσ᾽ ἀνάγει, Σὺ δὲ θῆχας, παρθένε, γῆθεν 

᾿ ἄντυγος οὐρανίης ἠερίην χλίμακα. 

907. ΑΛΛΟ. 

δόξῃ] ὀρθοτόμου ταμίης χαὶ ὑπέρμαχος: ἐσθλός, 

οὐ [ὰΡ 15 ἃϑι 15 Θχαυαία, Ρ ΠΡ, 
Πἃ ΘΒ 15. ΘΟΙΟΒΒ118. 1118 ΘΟ] ὈΡα 5. ΗΠΟαϊ, 
οἱ Ογδίοὶ θργορία, ποὴ Γγαρὶ 5 ἀΟΠΊ.8, 
Πϊδηδ ΡΠ οβίθθ ἀοπηι5, 
Θ΄ ὑυπηι] 5. ΘΧδιι {15 οηιγεδιι 5. ΔΙ 050], 
ἀθπὶ Θγοχὶΐ Αὐ θη ἰβία, 
ΜδιΟ]Ϊ τηϊβουᾶ ΘΟΠ ΠΧ Οἰ πὶ, 
οὐ ὑῃθαίγιπη Πγ οἷ ΜΎΡΟΥ τη, 
αυοα αἰδίμνθανὶν [Βπ|8 6115. σΘ ΠΏ, 
οἱ ΒιυΠηΐαπη ἤθη ῬΘΡραμηὶ, 
ΘΟ.) 5. Ρυ]ογίἑ0 οπηπθιι ροροιΕΪ ἰδ ΓΆΤη. 

ΟΠΕΙ5ΤΙΑΝΟΒΌΝ 

ἘΕΡΙΔΆΑΜΜΑΤΑ 

909, ΑΝΟΝΥΝΌΜ. 

ΕἸάθιτη ΠΔΌΘΠ5 ΓΟΡΊῚ ΠΔΠῚ ΠΠΘΟΤῚΙΠῚ ΘΟ ἢ 51 ΠΟΤ ΙΠῚ ΒΟΟΙΔΠΏ, 
101, θθαΐθ 1η-8}|10- ΓΘ ρΏϑη85, ὨΟΟΟ6 58 ΘΟΠΘΙαΪ 

Οτοογιπὴ [6 Π]Ρ}15 οἱ 8015 γαϑίαί!β, [ηυτη, 

τη8ηι Ὑ1}1 δον δ η115, ἀΟΠπιπῚ ἀΟΠΊΪηοΟ. 

991. ΑἸΙΌΡ. 

(ἸΟΙατηηδτη ροΓρΡ ἢν γθίϊοδιη οἱ ἃγρ θη πη ΓΘΡΊΠΔΙΩ 
ἀβρῖοθ, ὉὉὶ οἰν αι! 105 αἸοιηΐ ἀοιη]ηὶ. 
Νοιηθη δυιΐθπι 51 {οι ἷ5, Επάοχία, Οὐ]5 ἀθαϊοαν 
ΘΠΏΡΙΙοἾα5, τηϑρΏΟΓΙΏ ΘΟΠΒΆΪ ΠῚ ΘΘΠ.15, ὈΟΠῚΒ5 

Ιερσαίαϑ. 
359. ΑΙ]. [66 

Ιῃ [πιὰ νυνὶ. 

Ογτγὰβ φυϊάοπη ἴα Θαϊ βοάν, ἀθα ον} ἀυιΐθιη βυιτητηᾶ- 
[Ροίϊοθβίδβ οπη Π ΠῚ, 

ἀοιηΐηᾶ ποϑίγα, 485 βηΐ ἴῃ ἰθγΓᾶ, βθαϊαπι. 
ὕπᾶ6 δάονία ΒγΖδη 115 ΟὈῚ5 

οἰγοιίατη ἰοΐατη, σγ Γι τη Γἰν 15 Ρ]Θηδ. 

900. ΔΙΌ. 

ὙΊΡρΡῸ ΟἸΉΠἰπι- ΤΟ πᾶ, ἀΟΠΉι15. {πι8, οἰ ατη-Θβί : 
ἰδιηθη ἰθργοϑίγ τὴ ΓΙ ΠΙἃ 5 Οἰ ΘΓ ΘΒ. 5ΘΟ]ΠΤη 

ἰβίθ ἐθὸ πὸ δααιοῖϊ. Τιι δυίθπη ΡΟΒΕΪ5.1, ΥἹΡΡῸ, 6 

86] Του ποθι ο οβίθ πη 8ΘΥΪ8Πη 50 ΔΙΆ ΠΏ. [ἰϑγγὰ 

3907. Ασ. 

Θρηϊοηίϊ τϑοία ἀἰβροηβαίου οἱ ργορυρῃδίου ΒΟΉ, 

;-- 

ἸδΡΏΙ5. ΘΟἸΟΒδιι5 116, θ᾽ θὈνὶβ ἰπ ἘΠοίο; 

δὲ ΟΥΖίοἱ ἀοιιὰβ σαυϊηφο ποβοίδ, 

Ὅ165 Τδηδο ΠΟΡ παι ἀρὰ ΕΡΗΘβατα; 

ἰατη] υβαιι6 Ματιβο] 1, Θχδαα τπ|5 ΥΩ 8, 

σα] 5 ροΡ Εἰ δου ἀποίον Αὐτϑιηϊβία : 

ΜΙ αιιβοῖαβ. οἰ πὰ ΘΟΙ  πσθ πὶ ἤδΠῸ Τὴ ΙΒΘΓ ΤΩ παθαὶυ; 

Τι οἶδ ἰμϑαίγαμι ἴῃ ἀρθ 6 οοπα πὶ ΜυΥἶϑ, 

αποά ΙΒ 6}1 51 Ρ05 δἀεθηπανῖ 5010: 

Βιαβηϊαβααθ ἀϊοίαβ ᾿ποῖ5 ΡΟΥΘ ἌΤΩΪ, 

οὐ] α5 ΡΘ. οὐθθπὶ Ρυ]ον θαἀο οορὨϊΐα ο5., α. ΧΎΜΑΝΡ. 



ὃ8 ΑΝΤΗΟΘΓΟΘΙΜΕ σπαα ΑΡΡΕΝΌΙΟΙΘ : τ 

ἀρχιερεὺς θεόπνευστος ἐδείματο χάλλος ἄμετρον 

[ἀντίπατρ]ος χλυτόμητις ἀεθλοφόρους μετ᾽ ἀγῶνας, 

χυδαίνων μεγάλως θεομήτορα παρθένον ἁγνὴν 
ὅ Μαρίαν πολύῦμνον, ἀκήρατον, ἀγλάοδωρον. 

8588. ΑΛΛΟ. 

ἄλλοι μὲν βασιλῆες ἐτιμνήσαντο θανόντας 
ἀνέρας, ὧν ἀνόητος ἔην πόνος: ἡμέτερος δὲ. 

εὐσεύίην σχηπτοῦχος ἰουστινιανὸς ἀέξων 

Σέργιον αἰγλήεντ, δόμῳ θεράποντα γεραίρει [των 
εν Ἀδυστον παυιμιεδέοντος" τὸν οὐ πυρὸς ὍΡΩΝ ἀνάπ- 

οὐ ξίφος, οὐχ ἑτέρη βαῤάγων ἐτάραξεν ἀνάγχη, 

ἀλλὰ θεοῦ τέτληχεν ὑπὲρ αν στοτο δαυνῆναι, 

αἵματι χερδαίνων δόμον. οὐρανοῦ. ἀλλ᾽ ἐνὶ πᾶσιν 

χοιρανίην βασιλῆος ἀχοιμιήτοιο φυλάξοι, 

10 καὶ χράτος αὐξήσεις θεοστεφέος Θεοδώρας, 

ἧς νόος εὐσεύδίῃ. φαιδρύνεται, ἧς πόνος ἀεὶ 

χὰκ χτεάνων θρεπ]τῆρες ἀφειδέες εἰσὶν ἄγωνες. 

859. ΑΛΛΟ. 

Μείζονα τοῦ προτέροιο σὺν ἀσφαλέεσσι θεμέθλοις 

εἰς ἔδαφος γεύοντα Γεώργιος οἶχον ἔγειρεν, 

ντιπάτρου γενετῆρος ἀμείνονα χόσμον ἀνύσας, 

μάρτυρι Σεργίῳ περικαλλέα νηὸν ὁπάσσας. ᾧ 

860. ΑΛΛΟ. 

ἐξεπόνει τό]δε χάλλος ξῇ θρεπτήρια [π]ά[τρῃ 

ἐξ ἰδίων χα]μάτωΪν ὁ] Φιλάγριος, ὄφρα σαώσῃ 

ἄστυ τε χαὶ ν]αέτας, ὅτε χείματος ἵσταται ὥρ[ἡ΄ 

πολλὸν Χριστὸς] ἄχραντος ἐπὶ χρόνον οὔνομα τοῦτο 

5 παντοχράτωρ ἀλόχου τε μένειν νεύοι Θεοδώρης, 

πάψουν δ τὰν τ ἐξ δ ὅΦ' δῶν δὰ τῶν Ὅν δά, ἐριυνπ ᾧ 

901. 

ὡς οἷα ποιεῖ πίστις ἡἣ Κωνσταντίνου, 

τοῦ πατριχίου χαὶ τριηράρχου, ξένα! 

Χρυσάργυρον γὰρ τὸν Γολγωθὰ δειχνύει, 

Γολγωθὰ τοῦτον" χαὶ γὰρ ὁ σταυροῦ τύπος. 

ἄλλο. 

802. ΛΑΛΛΟ. 

Ὡραῖον εἰς ὅρασιν ὀφθὲν τὸ ξύλον 

γεύσει με νεχροῖ τοῦ θεοῦ χατ᾽ εἰχόνα᾽ 

ἐ ὐια ΧΕ δ  ν βνν, 

ΒΙΠΊΠῚΙ5- 5 ΘΟ Γ05. ἃ-460- Δ! Πσί5. ὁ Ἰ ἤοαν μὰ 
[ΟΡ ΕΤη-ΟΡῚΙ5 ἱπηΘΠΒ 1 Τι 

Απέϊραΐον ργιάθηςα- πο] 5 ροβί σθνίπαϊπα απὰ 
[ΡΓιηϊ ατη-τία 

τηδρῊ ο]ΟΓΪἃ-Ὁ ΠῸΓΘἢ5 (61-τπϑίγθιη νἹΓΡῚ ΘΠ οαϑδί: 
Μδιΐδπι τηυ] τη-ἀθοδηϊαίδμη, Ἰηοτηο ρα πη, ΒΡΙΟΙ 

[ἀἸἀα-ἀοπα- ΓΘ Ροη θαι 

388. ΑἸ}. ᾿ Ἐφ σ᾿ 

ΑἸΗ φυϊάθΠὶ ΓΟΡῸΒ. ΠΟΠΟΡΆΨΘΓΡΘ ἹΠΟΡ05 
Ὑ]ΓΌΒ, ΦΟΤΡΕΙΠῚ ΔΙΏΘΠ5 ΘΓδΐ, ἸΔΠΟΓ : ποβίθι δυο τη 
ῬΙἰδίθιη βοθρίγι σου {πβιϊπ]δπῈ5 ἤοπογῖδι8 ἀρ. η 
ΘθΡρίαπι βριθηά 8, ἀοτηο ἴτηααπι τηππογα 
ΟὨΡΙ501 Ομ] πη-ΤΘΟΙΟΡΙΒ. : 400 πὶ ΠΟῚ ἸΡῺΪΒ γᾶρο 

[Δ ΓΘ ἢ 5 
Π60 »Ἰδά 5, ΠΟῊ ἃ]1ὰ ἱογ ΘΠ Ο τη ΥἿΒ ταγραν!ῖ, : 
564 {1 Π6ο ρτὸ ( γἰβίο Ὡἰ ΠΙρΡῚ, 
ΒΔ} ΒΊΠΩΘ ΘΙΏΘη5 ἀομηιπὶ οὉ]1. Κ'6α Ἰη οἸπηΪθυ5.. 
᾿ΡΘΥ πὶ ΓΘΡῚΒ νἹρ] ] Δ ηΓ15 ουδίοαϊαί, 
οἱ Ροϊοηίϊαται δυρθαί, ἃ-ἀ6ο-οογοηδίξο ΤΠοοδοιτο, ͵ 
Οἰ] 5 τη 65 ρΙδίδίβ {ΠΠ ταὶ πᾶία!Ρ, Ο} 5 Δ ΠΟΤ ΒΘΙΏΡΘΙ 
οἱ δχ βοῃΐβ αἰθηΐθϑ ΠΟη-ρᾶΡοῦ 58ηΐ, ΘΟὨ ΘὨ ΙΟΏ85. 

999. ΑἸῦΌ Ὁ. 

Μα)ογθ πὶ ῬΓΙΟΓΡΘ οἰπτη ἱπητηοἴ 5. ΤΠ ΔηΘ Π8.. 
ἴῃ 5646 5ιιὰ Ἰαθαηίθιη (ἀθογρ 5 ἀοιηιπι οΡοχὶΐ,, 
4] ΑΓ ρδίΡῚ σΘη ΟΥῚ5 τ Θ] ΟΓΘ τι οΡηδίαπι ρδΥ ἴθι 
οὗ τηδυΐγτὶ ϑϑυρῖο ν]46- ρα ]ορτῃ ἐθιηρίαπι (θα, 

360. ΑἸΌΡ τν ἡ 
[ΟΠ] 5- ὈΓΦΘΠΗΙ 

ΕἸ ΠοΙοραὶ ποοοθ ρα]ογιτη- ΟΡ 5 5:8 ραίγ δα ποᾶς- 
ΘΧ ΡΓΟΡΓΙΒ ΙΔθοτΙθ5 ῬΒΠΔρνΙα5, αἱ βουναγθ 
ὈΓΌΘΙῚ οἱ ᾿ἰποοὰβ, {αι παο ΠΙΘΙη15 δά θβί, Βοτᾶ :- Ν 
ΟμιγΙ βίαι ἱπιρο Πα 15. πα ίαπι ἴῃ ἐθ Πρ α5 ΠΟΙΠΊΘΠ ἢς 
ΟἸΙΠὨΙρΟΐ 65 ΘΟὨΪΠΡΊΒ64 116 ΤΠ ΠΘΓΘ δηηπδί ΤΙθοάοι ι 

901. ΑἸ1ῦ0}. 

Οὐδπι 5οΪἃ ἴδοὶΐ Π465 (οηβίδηηὶ, ΣΌΣΣ 

ῬδΙΡΙΟΙΙ οἱ ὑγιθράγοῃὶ, οχίρδορα ηδ}0]18 (ἴ. 6. παῖ}: " 
ἔχ δγρϑηΐο- ἀϑθϑυγαίο ρηΐπὶ (ἀο]ροίῃδ τηοηβίγαί, 
ἀοἸ]ροίῃα ἢπηοοθ : θἰθη πὴ ΟΡΕΟΙΒ [ΟΥ̓], ὁ, 

902. ΑἸ1Ό}. 

Ῥυ]ογιπη ἀϑρθοία νἰβιση ΠΡ ΌΤΩ ἘΩΝΗ 
δαβίαι!οη6 πη8 Θηθοδί, δάνθυββ Ποῖ ἐπι β ποτ: Ἂ 

962. αἴτὐῦ. 

Ῥυϊ!ογαχη ν᾽ ἀθυὶ τὴ6 ἰδυηθῃ ριιβία ποοαὰΐ 

Ἰρηῦτη Π 61 ρϑμάθης 5 δα ᾿τηδρίηθιη : 

πδίαγα 568 ἀϊνηδ ααθτη ρα]ογαμι ἔδοϊ!. 

ΜΙῺΗΙ νυἱία Ομ γι βαβ, του π8 ΘΔ ἴῃ ΟΥ̓ΟΘΘ, 

Ηδηο οἴ α5 ἀγοᾶτῃ ΒΟΉ. τὸχ ἱπαρουὶ 
Ρυ]ομθυ οορομα Τα] ρα χ υἱρθα άθι5. 
ΡΌ]ογϑτη 6556 ἴδοϊί στη 615 ΤᾺ] ΘΟΡΙ 5 
νἱοίου ΡΘ 1. ̓ρβασα ὈΔΙ ΒΔΡΟΡΌΤΩ δύ ἀθθτ ΠΤΩ. 



ΝΕ τνῖς δὲ θείας οὐσίας, 

: Χριστὸς σαρχιχῶς θανὼν ξύλῳ" 

σιν ἀρετῶν ἐστεμι μένος, Ὁ 
ὡράϊσε τιμίων λίθων ΄ 

δὶ αὐτοῦ δαίμονας χαὶ βαρθάρους. 

868. ἀλλο. 

λαμπρὸν καὶ σοφὸν τὸ τῆς τέχνης, 
τὸ τερπνόν, σχήματος τὸ ποιχίλον, 

ἡ βλύζουσα θαυματουργία, 
μιουργήσαντος ὁ ζέων πόθος, 

ρουσι τῆς χιδωτοῦ τῆς πάλαι: 
Ὁ αὐτὰ τῶν πρὶν ἐξηρημένα, 
τοσούτῳ πίστις ἡ Θεοφάνους, 

χαλλύνασα τοῦτο σὺν πόθῳ 

γχυκὴν κάθαρσιν, εἰς βίου σχέπην. 

3θ4. ΑΛΛΟ. 

Ἴλος πυρὸς πρὶν ἱσραὴλ ὁδηγέτης 
: ἣν ἀγαστὴν γῆν ἀπὸ τῆς Αἰγυπτίας" 

δ Εὖν στύλος σοι, Συμεών, θεῖε πάτερ, 

ἧς ὁδηγὸς εἰς τρίόον οὐρανίαν. 

μῶ τὸ λοιπὸν σὴν σεδασμίαν χάραν 
: Β- γμὺς Βασίλειος ἐχ χαβοιὶ 
δῦ Ὡς 5 

ὁρὅ. ΑΛλΛΟ. 

: ιστὲ χόσμου χοίρανος χαὶ δεσπότης" 

᾿ γὺν προσηῦξα τὴν σὴν δούλην πόλιν, 
ἢ σχῆπτοα τάδε, χαὶ τὸ τῆς Ρώμης χράτος" 
λαττε ταύτην, σῶζέ τ᾽ ἐχ πάσης ἰὐτο ρο 

ὴ ἀξὰ νὴ ΑΛΛΟ. 

᾿ ᾿ ᾿ιχαὴλ πλυουτῷ σε τὸν πον; 

άτε! 'χράτος σου, βάρτυς, ἐστηριγμένος, 

τ σε στεφανῶ᾽ σῶν δ᾽ ἀπαρχῶν τὸ στέφος. 

Ε: 967. ΑΛλο. 
ὩΣ 

ὃς χόσυος ἐστὶ, σταυρὲ, πίστις χαὶ πόθος" 

τὼς σε χοσικεῖ χαὶ βασιλὶς Μαρία" 

" « ν οἱ σπαλ ἂν μοὶ τοῦ θεοῦ τῶν αἱμάτων 
ξν θεῖν ἣν ἐστόλισαν χαὶ χράτος" 

ὥς τ ῶῦνοι ἡ εγαρῖται χαὶ λίθοι; 

308. ΑΛλΟ. 

αἱ τοῦτο γοῦν σοι προσφέρω πανυστάτως 

: ϑθὺ. Αταῦϑ. 

οι, ΟΠ Ιδίθ, ταπιπ αὶ ἀοταΐπθ, τθοίορατθ ορίϊτηθ, 
ΤΌθτ παπο {101 ατιεθ Βουνὶαῦ τηοο Βα 61], 

ἘΣ ΤΑΗΥ ὈΑΡΌΤ . ἘΡΙΟΠΑΝΜΑΤΑ ῬΕΡΙΟΛΤΌΝΙΑ 59. 
ΡαΙΟΒοΣ οὐ 510, ἀθοογο αἰγΊ ΠΡ Θββθη ], 
γἰνιΠοαύ πιὸ ΟΠ γἰβίπιβ. αν Π } 161} ΤΟΥ [115 1 ἸἸσηΟ : 
Οὐ} 5. ἤδηθο6 {ΠΘοᾶπη ΠΟΙΠΔΠι18, ἰΘΡΡ ἀΟΥΉΪΠῚ15 
Ῥυ]ον ἐπ αἰ! Ρτ15 ν᾽ ρ αϊα πὶ ΘΟΓΟΠδίιι5, 
ΘΡΆΓ15. Ρυ]ογατη- ἴθοῖί γι Ἰοβουιτη ᾿ Ρ 1 ΠΟΡΕ ΠῚ, 
γἱΠΟΘἢ5 ΡΘῚ {Ππ4 ἀφιηοπαβ οἱ θα θΆΓΟΒ. 

3903, ΑἸΤΌΡ. 

Μαίθνῖ ΒΡΙΘ ΠΟΥ οἱ βο θυ ἃΡ Ϊ5, 
ΡΟΪΟΡΙ  ἀἸη15. ἡ δα α 85, [ΟΥΤη νὰν (ἃ 5, 
αυς-5η{-Ἰηΐπ15. ΘΟΡΕΠῚ ΘΙΠΔΏ8η5. ΤῊ] -ΟΡ ΠΟ] ΠῚ, 
ἸΠΠΠ5. 4] [ἀὈυἸοαν! [Ὁ ΓνΘἢ 5. ΔΠΊΟΙ"; ι 
ΒΡ υϑηΐ δυοᾶτη 1] τη ΔΗ δὴ : 
(αδηΐο Θηἷπὶ ημρὴβ ἰδία ρυ]ουῚ θ5 ΘΧΟΘΙ]Θη18-διηΐ, 
ἰδηΐο πηδοῦν 65 658} ΤΠΘΟΡΉΔΗΪ8, 
Δα  ι- [Ὁ 0116- Ῥ ΓΘ οΙθτ15. ἰδ θυ πδου πη ροβίυ]α ἢ τὶ 
ας ΓΔ υΙοαν!, 4 ἀθοονανη ἤΟΟ. ΟἸΙΠῚ ἈΠΠΟΓΘ 
ἴῃ δηΪπηδΒ ῬαΡ αἰ οΠθτη, 1Π νἱΐ ὑα(ο αιη. 

36... ΔΙαῦ τ. 

(ΟΙυπηηᾶ ᾿ρηθᾶ ΟἸ᾿τὴ [5Γ8 6115 ἀπχ γέ 
ἴῃ νϑηθρϑη πὶ (ΘΓ τη ἃ ἰθτγὰ Αδρυρίϊα : 
δὲ πὰπο οοἸυπηηδ, {10], ϑγιηθοη, αἀἰνίηθ Ῥᾶΐθυ, 

6 ἴθγγᾷ ἀαχ ὁ8ὲ δὰ νἱδηὴ οὩ]Θβίθιη. 
ΟΥπο ἴῃ Το] ψαυτῃ ἐθηιρι8 ὑαατη οοἰθητπη οἀρυΐ 
6600 ΤΘρΊα5 τηϊηἰβίου ΒΔ 5115. ΘΧ 8ΙΠΟΓΘ. 

9θῦ. ΑἸΤΌ Ὁ}. 

Τιυ, ΟΠ γιβίθ, τη ηα] ΓῸΧ 658. δὲ ἀομηΪΠῈ5 ᾿ 

ὯΙ ἰρίταν δά δυχὶ ἰμδηι ΒΘ τη οἰν δίθιῃ, 
οἱ βοθρίτα ἢο οἱ Βοπηῷ Ωρ ΡΠ πη : 
Θυβίοα] οἂπι Βουν 168 Δ ΟἸΠηΐ ΠΟΧὰ. 

306. ΑΙΛΌ Ὁ. 

Ἐσο ΜΙομδ6] 6 αἰΐαν! ΟΠ Ιβίορ Βοῦατα 
ΡΘΡ νἱνψαΐθιῃ {πᾶπη, Ὁ ΤΠ ΡΥ, γίγίαίθ Πρηηδία8. 

οὖ (6 Θοῦόηο : ἰαϑυιτη Θηΐπὰ ὈΥΙ ΠΡ ΘΟΓΟῺδ 8. 

907. ΔΙΌ. 

Ταυιῦβ οὐπδίιβ οϑί, ὁ οσχ, Π465 δὲ 8ΠΠῸΓΡ: 

510 (6 δχογηδὶ οἷ τϑρὶπδ Μὰ : 

σύδτη 5{ΠΠ1Φ Π οὶ βδῃρι θοῷ 
οἱογία αἰνίπα νϑϑιϊθγαηΐ οὗ ΤΌΡΟΓΘ : 
ἀποιηοίο ἔθ ρ]ον-ιιρθηΐ τηλγρυ 8. οἱ, 1Δ}01}}}}} 

308. ΔΙῸ. 

Εῤ Ποὺ ρίαν ἘΠῚ οἴου Ῥοβί τη πη 

οἱ βοθρίγα, ΤΟ Δ 6116 ΟἸΠΏΘΤΙΩ Ροίφηϊ(ίατη : 

δᾶῃο ἴὰ τηδ}15 ἀθίθηθ βθιρϑὺ ἃ μη ὶθι5. 

6. ΧΥΙΑΝΡ. 



ἤδη προσεγγίσασα ταῖς ἀΐδου πύλαις 
τς πὸ θεῖον ἀνάθημα, τὸ ζωῆς ξύλον, 

ξεΊΣος ἐν ᾧ τὸ πνεῦμα τῷ τεχόντι παρέθου 
τ χαὶ τῶν πόνων ἔληξας ὧν ἐχαρτερεῖς, 

ἐλ αίτς οἷς τοὺς πόνους ἔπαυσας, οὗς χατεχρίθην, 

χαὶ χρατεῖν ἐποίησας ἡμᾶς ἐν πόνοις. 

ἣν. Ταύτην διδωμί σοι τελευταίαν δόσιν 

τῷ θνήσχουσα χαὶ λήγουσα χἀγὼ τῶν πόνων, 

10 ἡ βασιλὶς Δούχαινα λάτρις Εἰρήνη, 
χρυσενδύτις πρίν, ἀλλὰ νῦν ῥαχενδύτις, 

ϊ “ς ἐν τριχίνοις νῦν, ἡ τὸ πρὶν ἐν σουσίνοις, 

τὰ ῥάχια στέργουσὰ πορφύρας πλέον, 

ἢ ες πορφυρίδα χρίνουσα, τὴν ἐπωμίδα ̓  

18 μελαμδαφῇ ἔχουσα ὡς δέδοχτό σοι. 

Σὺ δ᾽ ἀντιδοίης λῆξιν ἐν μαχαρίοις 
χαὶ χαρμονὴν ἄληχτον ἐν σεσωσμένο!ς.᾿ 

ΓΝ 809. ΑΛΛΟ. 
ἔχεις με Χριστὸν, αἷμα σαρχός μου φέρων. 

810. ΑΛΛΟ. 

Ἷ ἐὲ τονατο Αἵματος ζωηφόρου τερπνὸν δοχεῖον 
ΠΣ ἐξ ἀχηράτου Λόγου πλευρᾶς ῥυέντος. 

811. ΑΔλΟ. 

ΠΆΡΩ Ξύλῳ χρεμασθεὶς φῶς ἀμαυροῖς ἡλίου, 

; τάφῳ δὲ χρυφθεὶς ἐνδύεις ἀφθαρσίαν, 

τυθεὶς πρόχεισαι ζωοποιὸς ἑστία, 

Χήρας δέδεξαι λεπτά, δέξαι χαὶ τόδε. 

5712. ΑΛΛΟ. 

-- Καὶ πρὶν ὑπούργει τὸ τρύόλιον δεσπότῃ 

: τ χεῖνο, μαθητὰς ἑστιῶντι τοὺς φίλους, 
Ἂ ᾿ χαὶ γῦν ὑπουργεῖ τοῖς μελιγμοῖς δεσπότου 

ι μάρτυρι τοῦτο δῶρον εἰσειργασμένον. 

ἢ 

ΠΑΝΤΗΘΙΠΟΘΙ Δ ἀμααλι ἈΡΡΈΧΡΙΟΙΒ. ΠΑΡῸ Ἢ 

ΠῚ ῬΓΟρΡΙπαιδη5. 15 ρουίδβ,. ᾿ 

αἰνίπαμη ἀοπδιίατη, νἱΐθ ΠΡ ΠΠΠΏ, 
ἴῃ 40 Βρ᾿ ΓἸἱὰπὶ ΘΟ δομημη θη δβίϊ,. ᾿ 
οἱ Ἰαθογαπι ἤποιη- ΠΔὈυἰδβί!, 4105. 55.160 
4 θὰ5 ΙΔ ΒΟΓ 5. ἰθυτηϊηδϑιϊ, ἃ 4105 ἀπ ηὰ 
οἱ νίποογθ δ δοῖβι η05 ἴῃ Δ θου 5. 
Ηδηο ἀο {101 αἰ] ατὰ ἀΟΠΙΙΠῚ, 

τηοΓΊΘη5 δἰ δχθιηηρία οἱ ΘΡῸ ἸΔθουῖθα5, δὸς 
γορίπα Πυοδηᾶ [Ἀπ], ἔμ [ΡΘΏ6, ᾿ 

ΡδΠΠΟΒ ΔΙΏΔη5 υδεὶρ ἀυδπη Ραγραγαμα,ς 
ῬαΡραγοδπη- βίο] πὶ ἀἰδπιπδη8, ΘΡοιηϊ δ 
πϊρτο- ο]ογΘ- τα αΐδπη ΒΔΡΘΏΒ, αἱ Ρἰδοίταπι 

370. ΑἸΤΌΡ. 

ιν Ποἱ βαηρυίηἶβ γὰ5 ᾿πουπαά τὴ 
4υ] 6χ ἱποογγαρίϊ Ν ΘΡΌΪ Ἰδίθρο Παυχῖΐ.. 

371. ΑΙΛΌΡ. ὦ 

Τήρπο βυβρθηβιι Ἰαπιθη ΟὈβοιΓἃ5 5018, 
ΒΘΡΌΪΟΓΟΖι6 οοπαϊίαβ ᾿παυ5 ἸποοΡΡ ΡΠ ΙΠῚ 
᾿πητηοἰαία5 ἃρροβίθαβ 65 γι νι Ποαπι θρυϊαπη. 
ψιάυς δοοοριβίϊ οθο]οβ, δοοῖρο οἱ Πιοοο8. ἈΝ 

312. Ὁ }.᾿ 

Εἰ οἸπὰ ἀαϑϊ-ογαΐ ραίίηα Ποπιΐπο ὦ 
μῶοοο, ἀἰδβοῖρυϊοβ οοηγίν!ο- Χο ρ᾽ Θη1] ἃτηϊ 
οἱ παποὸ ἀβ8] οδί ρδρ ]οη 5 ΠΟΙΤΏ 
τιᾶρίγεὶ μο. ἀοπυπι δἀ-ἰἀ-ἰοίυθ. ὃ 



ἮΝ 

ΟΠ ΒΒΕΥΙΘ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ ΙΝ ΟΑΡΌΤ 1 

Ἔχ Ῥίομ. Ομυυβοβί. Ογαί. χχχνη. Πϑάθριηὶ 
᾿οἰκῖαβ ἴῃ ἀπαί. ἡ. οχχχαῖι Ὁ.; δοοθβὶαβ (. ΠῚ, 1106, 
᾿Οἵν, Απὶριαια!. κι. Π|. ῬῸ 1, ρ. 868, Ἀρμοηά. 

᾿ Ῥοβὺ αθϑηθυιι Θοά. Ηθυηδππιβ ἴῃ Οηρλίοϊα 
856. « ἴῃ οονἰδταὶπθ πανία ἀρὰ ΟοΡ πιμαμ ἃ 
οὖ Ἀρο ποθ ἰηβι αΐο, Ἀργὼ ἐνίχα χαὶ μετὰ 
ἔπλευσεν ᾿ ἀλλ᾽ αὐτὴν ἀνέθηχεν ὁ Ἰάσων ἐν- 
Ποσειδῶνι, χαὶ τὸ ἐπίγραμμα ἀνέγραψεν, ὃ 
᾿ορφέως εἶναι: Ἀργὼ χ. τ. Δ. Ῥίοῃ. ΟὨν. 
ας. 8. 3. « στεψάμενον πηϑάϊὰ νοοθ οἱ δά 

τοϊδίατη μοὺ ἱπάϊοανθ νἱάθίαν", πᾶνθπὶ ἃ 86 
᾿ ἃ 515 νϑοίουθιι5, σου ίδηι 6556...» (6571. 

Ῥβοιθο- Ποβϑιοα. Ἀγὼν, ». 1δς, 64. Βοίδβδβοῃ. 
ἀρραΐαν ἰὉΪ ΗοτηθΡιιβ ρμϊα]ατι ἀαρθᾶμη ΔΟΟΘρἾ558 
ἰβ Μίάδθ, ρῦὸ ορὶρυδιητηδίθ, ο)8. ἸΠ Πατ : 

παρθένος εἶμι, δαιηαιιο. Π6ΙΡἷ5 ἀϊοαββθ Αρο]- 
τὰ ἢδο ᾿μβουρίϊοηθ. » ψας. 

Ι. Τατη δἀϊίατα ἴῃ ποίϊ5, ἀπέλμοϊ. δἀ. ὈΙαοῦ, ἰ. 11, 
38. οὕτῃ πὰς ΒοηΠΔΟΡΗ͂Ι ποία: « ατιὸ8 [αἰΐ δαΐ ἤοι!- 

Ποῦ ρίϊο δα πουϊεϊᾶ ; » βουναυῖ ἴδῃ. Ηϊδέ. 
χα, δ. Μοπυχηθηίὶ ᾿ρϑίτιβ 5᾽η6 Ὁ}1ἃ Ἰη ΒΟΥ ΡΟ ]Ο ἢ 5 
πϑιηουίϊοπθ τϑηἑϊοηθ δοιαὶ ἩΘροάοίαβι, 24, 
58. 1Π|. 3ὃ οἱ Πῖο Ομ νυβοβί. θ0γ αἴ. χχχνι, Ρ. ἀθῦ. 
ἹΑ.. 66}}. χνι, 19 οἱ βο)ῖη. οἂρ. νι, θ. 

᾿ς Εχ ϑυϊάα ἴῃ Κυψελιδῶν ἀνάθημα. Τπβου]!ρίατα 
6 ἐπδα παν ποο αἰἰδίϊοιοιι ΘΟ] 0580 ον 8 ἃ ΟΥΡ5610 
ἰρίο5 ἀοαϊσαίο, απο διὰ 6χ σοίΐο ἔβοϊββθ ροϑύ 
ἰάθτη οοοπραίδτῃ, ἰγδάϊαιϊν Αρϑοϊγίαβ 1. Π, οἱ 

. ΟΠεοη. 1..1..» Ψ“αο. ---- ΟΥ, Ῥδιβδη. Υ, 2, 
ς Ρλωά». ν. 380, Β, οἱ Ἀρβιϊδιῃ Ῥομῃίϊο. ἂρ. 

ἄοτα ϑυϊάδτῃ, 1. 6... 4αἱ ἱπβουιρίϊομθιι ἀἰνθυβᾶ 
0η6 Ῥγοίαμ. : 

Νάξιος εἰμὶ ἐγώ, παγχρύσεος εἰμὶ κόλοσσος, 
ἐξώλης χ. τ΄ 

Ὑ πΙ 8] ρυίουθ γοῦϑα ἱηδρίϊα5... ΒΊοὐστα ν᾽ ἀ θέαν 
ῬΔΙΏΤη8.. » 266. 

᾿ς Αρυὰ Ῥτοοορ. [6 Βοίίο αοίλῖο. ΤΥ, Ὁ. 629, 
᾿ς ῬαΡῖβ. [Ὁ τς, , Τοῦτον τὸν τρόπον ἐχ λίθων πολ- 
χαὶ ἡ ναῦς ἐχείνη πεποίηται, ἣν Ἀγαμέμνων ὁ τοῦ 
έως τῆς Εὐδοίας ἐν Γερεστῷ ἀνέθηχε τῇ Ἀρτέμιδι 
τούμενος χἂν τούτῳ τὴν ἐς αὐτὴν ὕόδριν, ἡνίκα διὰ 
ἧς Ἰφιγενείας πάθος τὸν ἀπόπλουν ἣ Ἄρτεμις ξυνε- 
εἰ τοῖς “Ἕλλησιν. Ἃ δὴ γράμματα ἐν πλοίῳ τούτῳ 
ν χάδε ἢ ὕστερον ξυσθέντα δηλοῖ ἐν ἑξαμέτρῳ. Ὧν 
μὲν πλεῖστα ἐξίτηλα χρόνῳ τῷ μαχρῷ γέγονε" τὰ δὲ 
τὰ καὶ ἐς τόδε διαφαίνεται, λέγοντα ὧδε: Νῆήα μέ- 

αὶ ἐν ἀρχῇ ἔχει. Τήνιχος (ἰθη6 ὙΤύννιχος) ἐποίει 
ἐμιδι Βολοσίχ᾽ οὕτω γὰρ τὴν Εἰλείθυιαν ἐν τοῖς 
χρόνοις ἐχάλουν, ἐπεὶ χαὶ βολὰς τὰς ὠδίνας ἐνόμι- 
Εἰψηιοὶ. ὠνόμαζον). 

1. χ Ῥαυβδπ. ΥἹ, 19,0: Απύϊααῖβ ᾿ι{{6 015 δὐιοὶβ 
ὉΠ οὴ ᾿ηβουρίαμη ΘΌΌΡΠ6Ὸ ΑἸ] (666 οουπῖι, αποα 
ἴδ65, ΟΥ̓ΡΒΘΙΪ (πο ΟἸποηἶ5, αὐ να] Ῥαιβδη 5) 
5, ὅονὶ ΟἸγταρίοο ἀραϊοανοναί. Ροβί Εδοίπση ἴῃ 
5 δα πηο Ῥδαιβδηΐοθ ἸοσΌτη ΘΡΓΌΓΘΙα ΔηΪ Δάν ϑειὶώ 
θ5ῖι5. --- Πϑῃηπιᾶ ἂρ. ατοίϊαπι, Εἰορὶἑ. αν. Μαη- 
860. Ρ. 326 : Τὸ ἐπί τινι Μιλτιάδου ἀναθήματι. 

ΤΠ. Αἰλοηῖδ ἴῃ ἀτοθ. ΚΙΡΟΚΒΟΙ 60». ἵπδο, αἕέ. δ0ῦ, 
᾿Ν 

ααὶ ἀπο ραρτηθηία Βουστροφηδόν βουϊρία, Θοτηροϑιϊί, 
α. Καὶ 6}. ρίψν. φ»". ὁ ἰαρϊα. οοημίοοί, 188. 

ὙΠ]. Τὰ Ποίο ἴηβαϊα βϑρουϊῦ ἩοιηοΠ]π5, οαἀϊάϊίαπο, 
“Μοριώμθηΐδ σΡθῸ5 ρμδί. ρ». [Α8800. ρ». Γοηοοι". εἰ 
ὀξια!. σὺ. τ. Ἵ, 1878, Ρ. 63, [ἰονσαιθ Βμἐ οί. εἶδ 
60)7.68}. ἠοἰἰόηι. 1819. 1-11, 14η. οὐ Εδον. ἡ. 3-12 οἱ 
ΤΡ. 1; ἴηἀ6 ΕὙἄΠΚΟΙ ἴῃ Αγολᾶοϊ. Ζοϊξιηῳ 1819, Ζιννοὶ- 
65 ἀηα ἀνιι65 Ἡοίϊ. ρ. 85 : Βουστροφηδόν 5ουὶρίθχη 
οϑί Θρ: β ΔΙ Πηὰ ΔῊ 1 τι15 }1{{6}18 ἀξ ΠΟΠ Ια] δὰ ᾿Θ θη] 
γαυιθίδίθηι ρθη λὐτηἱ. --- 8. 1. Ἡοτηο]. (ἐ)χηδολί(ωνν, 

Ἰαρὶβ βαθοὶ ΒΞΙΚΕΓΟΥΟΙ. -- ν58. 3. Ηοπιοὶ Δεινο- 
διχοί(υ) τοῦ Ναξίο(υ), ΕὙάηΚΟΙ, ταθ]ϊβ οχ Κίνγοι- 

Βοίῆο Δεινοδίχεω, αὐοά. 58018 Δρρᾶυοί οχ ἰαρίἀθ 

ΔΕΙΝΟΔΙΙΚΒΕΟ ΤΟΝΔΕΞΙΟ. Ῥυρθιϊαθαὶ ἀὸ 
ὉΠ το γ Ρθο ἄλλων ([) Ἡοτλο  τι5, αποὰ ορίϊτηθ Ἰορὶὶ 

Ερᾶηκοὶ 5. ΚΙΡΟΒΒοΙ͂, ἀλρλγέων ὁχ Ἰαρίά6 ΑΛΕῸ 
- 8. 9. ΝἼΡῚ ποιήθη ρ]8η6 ἱποθυίαση, αποὰ 510 ὁχ- 

δἰ δϑίαν Ιαρῖᾷ6 ΘΒΕΡ ΑΕΒΖΟ. 

ΙΧ. Εχ Ῥδιυβδη. Υ, 10. 1.6 ἰθιαρὶο δονὶβ ΟἸγτ- 
Ῥΐίοο : Κέραμος δὲ οὐ γῆς ὀπτῆς ἐστιν, ἀλλὰ χεράμον 
τρόπον λίθος ὁ Πεντελῆσιν εἰργασμένος. Τὸ δὲ εὕρημα 
ἀνδρὸς Ναξίον λέγουσιν εἶναι Βύζονυ, οὗ φασιν ἐν Νάξῳ 
τὰ ἀγάλματα, ἐφ᾽ ὧν ἐπίγραμμα, εἶναι Νάξιος κ. τ. λ. 
--- 8. 1. νὰ]ροὸ εὔεργος ΡΙῸ ατὸ ΓΟΘΒΟΠΘΡΒ οἱ 5.}- 
ῬΌΤΡΙα5 γ᾽ 6 Ρ6 ΒΡ θη ἀυτη 6588 Εὔεργος ΠΟΙΏΘΗ. ΡΙΌΡΓ. 
- 8. 2, ὃς δὰ Βυβθὴ ρδίγϑι γρίδυυι ἀθθϑί. ΤΘυη Τὴ 8, 
80. ατοίϊαχμῃ : Τὸ ἐπὶ τοῖς Βύζου ἀγάλμασιν, ἐν Νάξῳ. 

Χ. Εχ Ῥδαυβδῃ. ΥὟἹ, 10, 1 : ᾿Ἐνίχα μὲν δὴ τὴν ἕκτην 
᾿Ολυμπιάδα χαὶ ἑξηχοστὴν ὁ Κλεοσθένης, ἀνέθηχε δὲ 
ὁμοῦ. τοῖς ἵπποις αὑτοῦ χαὶ εἰχόνα χαὶ τὸν ἡνίοχον ... 
χαὶ ἐλεγεῖον τόδε ἐστὶν ἐπὶ τῷ ἅρματι. --- -Ιη Κλεο- 
σθένης δηςΘΡΘηαΠ ἰγηδ σον ρ᾽ΐαν, αὖ χηϑάϊὰ ἴῃ εὐχαμπὲς 
δρυὰ 1,Θομϊά. Ταγθηΐ. Ερὶρν. ΧΧΥ [4πέ᾿. Ῥαΐ. Ὀϊ- 
ἀοί. ΥἹ, 4] αδὶ νἱά. ποῖ. ἐ. 1, Ῥ. Π, Ρ. 8ῦ. » Ψψαοοῦξ. 

ΧΙ. ϑουνανυῖ Επνὶρ. βομο αβίθβ ἐη Ρλωηῖδ5. 1062 : 
Δοχεῖ γὰρ Ἀθηνᾶ συμπράξαι τῷ Κάδμῳ κατὰ τῶν Σπαρ- 
τῶν᾽ διὸ καὶ ἱδρύσατο ταύτην, "Ογχαν προσαγορεύσας 
τῇ τῶν Φοινίχων διαλέχτῳ ἐπεγέγραπτο δὲ τῷ ἱερῷ 
τούτῳ "Ογχας νηὸς χ. τ. λ. Π6 Ὁποᾶ ἀθὰ 5θὰ ϑῖρδ 
νἱάθ Ραυβδῃ. ΙΧ, 12, 3. Ηδϑβυοι. : Ὄγγα Ἀθηνᾶ ἐν 
Θήθαις ἐστὶ, χωρίον ἐπώνυμον ἔχουσα. Π)6 Θδάθπι οἱ Δα] 
δυο, αὐ 4 ροϊϊοά. Ρρ. ὃ58 οἱ 618. Οἷ. Ναμῃ. ΧΙ, 
38. 8αᾳ...-- αὑτόματος δὲ --- λάϊνος “Ογχαίης ἐλελίζετο 
βωμὸς ᾿ἈΑθήνης, --- ὅν ποτε Κάδμος ἔδειμεν, --- ἀμφὶ δὲ 
θεῖον ἄγαλμα πολισσούχο:ο θεαίνης, --- αὐτομάτῃ ῥαθά- 
μιγγι θεόσσυτος ἔδλυεν ἱδρώς. Οἴ. οἱ δ᾽ αδάθιη ΝΟΒΩΪ Υ, 
1Ὁ : Λάϊνος ᾿Ογχαίης ἐρυθαίνετο βωμὸς ᾿Αθήνης, 5080]. 
Ῥιπά. Οἱ. 11, 48, ΤίιοὶΖ. αα Πιοορ)". ΑΝ, 1235, οἴο. 
Ποάουαμὶ ανοί. Εἱορὶϊ. αν. Μαηέ. 560. ».. 828, οἱ 
Ηἱδν. Βοβοῖι. Οὐδβ5. οἱ ποίΐ. αὐ Αηϊῃ. σὺ. Η. αγοΐ. 
Ρ. 180. 

ΧΙ. Εχ Ῥαυβδη. Υ, 39, ὃ. « ΟἸγγρίθθ ΡΌῸΡΘ τὸ 
Ἱπποδάμιον 5Βἰαίιδο οὐδ ἤϑυοῦτῃ, ααἱ δὰ ΤῬΙΟΪδΤα 
Ραρπαγογδηΐ, Πγοἷϊ, ΜΥΡοηἾβ ΗΠ1Π|, ορονᾶ. Ηδβ Αρο]- 
Ἰοηϊαίεθ, αὶ δἃ Ἰοπίατα τᾶν μδθιϊδηΐ, Του ἀδάϊοᾶ- 
νογδηί. Εγαὺ δαΐθιη ἰμΐθν θᾶ ἰρβίαβ Φουὶβ βἰδίαδ, δὰ 
οαὐα5. Ρ6 65 ὀδυτηθὴ δηίαα]5 ΕΠ {6 15 θχαυδίαχῃ 16 66- 
Ῥαίαν. » Ψασοῦξ. 8. 1, ΒΡΆΠΟΚ. τθίν! ργυαία, ἌἈπολ- 
λονίας. « ΟΥρίποχῃ βαδα ΑΡΟ]]οηϊαίδα γί θδηὶ δὰ 



88 ἈΝΤΗΟΤΘΘΙΖ ΘΠ ΠΟ ΑΡΡΈΝΘΙΟΙΘ 
ΑΡΟΠΠΠθτη., ΟαἾπ5. ἹΤηΔΡῸ οἰϊδηι ἴῃ ΘΟΙΠΤΏ. ΠΌΠῚ18 Θχ- 
ῬΡδβϑῶ ΘΟηΒΡΙΟΙ αν.» 066. « ΑΔ Π 15 δύ ΓΘρΊΟ ΕΡΙΡῚ δὰ 
τηοηΐθ5. Οθυδαηΐοβ, ΔῸ ΑΘΔΩθθα5 ΔρΡοΙ]αΐα, ααὶ ροβὺ 
6] ]ατὰ ΤΙ ΡΟ] μα πλ, τιηδ, οἴη Τ᾿ ΟΟΥ̓ΘΏΒΙΡιΙΒ 6χ 'ΓΏΡΟΙΪΟ 
ΓΡ6 δὰ Οδγδιηϊοβ τηοηΐθβ οί, ἀρθοῖὰ οοπμα ον. 
δὲ ᾿ρβδιὴ ΤΕΡροηΐατη ΔρΡρο!]αΐδμι. ΗΙ ροβίθδ ἃ ἢ ΠῚ ΤΩ 15 
ἈΡΟΙ]]ΟΙΪδ6 οἰ ν᾽ 5. Ὁ6110 Βα Ρ ρα ἃ Ιοοο, ααθτῃ μα] δἃ- 
Ῥαπί, ρα ]5ὶ δαηΐ. » 14. --- 8. ἀ. α]ρο τοῖς; ΒοΡ᾿ 1. 
θεοῖς 1,.. Θιπάονῖ, ἀπᾶ 5.0}1808, αὖ 52806 1Π 1ΠΒΟ.Ἰρί10- 
ἶθιι5. --- Ηοο ἀδαϊύ θρῖον. ατούϑδ ἴῃ Μαηεϊ55. 566. 
Β0 ἢοο Ἰομηηδίθ : ᾿Ἐπίγραμμα βάθρῳ τινὶ λιθίνῳ 
ἐπιγραφὲν ὑπὸ τῶν ᾿Ἀπολλωνιατῶν ἀνατεθέντι, ἐφ᾽ ᾧ 
θεῶν τινῶν ἀγάλματα. 

ΧΙ]. Αραὰ Ῥβϑαδο- Αὐϊβίοίθιθη, Μέγαν. Ατιδοιέ. 
ο. 138, Κατα οιηθηἀδίδιη πδπο ἸΠΒΟΡΙ ΡΟ] θη ν. 
οἰαν 55. Εἰ. Ερθοραβ, Ερίφγαρἠῖοθθ σγέθοῦ δρθοϊηιῖπα 
ϑοίοοία, 1π.-89 1811, Ρ. 1, 54. δᾶχη τηα]{1 νᾶρῖο 5πο- 
οοϑδὰ τὐδοίαγογδηὺ (ΥἹ4. ὅοῖρ. Μδῆθι ααἰδαρ Αηἐϊφιιῖ- 
ἑαίος, οἷο., Ρ. 101 5ᾳ. 1ιοἰΐγο ἀθ Μ. Βοιυμ1θιν, Δ ΟΊ θ ἢ 
Ργόβιἀθηΐ, οἷο), οασὰ Ψ. Ὠοού. αυϊάδπι, ἴῃ 1) 1556». 
1)6 ορίγγαρεηι. φιιϊὀιιδαϊαηι σγέροῖδ, Ὁ. 11, ῬΡΊΟΤΠ, 
ΑἸ} 511, Ν ΟΒ511, ΒΟΠΘΙΙΙ, ϑίο., ΔΟΡῚ θτ15 885 δὲ ἤν 
οοπδίαβ 58015 ΡΓΟ ΔΌΙΘηι ἰθχίθτη θα] θα]. θα ΠΟἢ 
8 ΓΘ ΔΙ᾿ παπὶ ΟΡ 1ρ8ἃ Ῥβθιαο- Αὐϊβίοίθ!β νθρθδ, ἂἵ- 
ἴθυυθ : Τῆς χαλουμένης Αἰνιαχῆς χώρας περὶ τὴν ὀνομα- 
ζομένην Ὑπάτην λέγεται παλαιά τις στήλη εὑρεθῆναι, 
ἣν οἱ Αἰνιᾶνες τίνος ἦν εἰδέναι βουλόμενοι, ἔχουσαν ἐπί- 
γραφὴν ἀρχαίοις γράμμασιν, ἀπέστειλαν εἰς ᾿Αθήνας τινὰς 
χομίζοντας αὐτήν. Πορευομένων δὲ δ'ὰ τῆς Βοιωτίας, 
καί τισι τῶν ξένων ὑπὲρ τῆς ἀποδημίας ἀναχοινουμένων, 
λέγεται αὐτοὺς εἰσαχθῆναι εἰς τὸ χαλούμενον Ἶσῳ. νιον 
ἐν Θήῤδαις" ἐχεῖθεν γὰρ υάλιστα ἂν εὑρεθῆναι τὴν τῶν 
γραμμάτων ἐπιγραφὴν, λέγοντες εἶναί τινα ἀναθήματα 
ὁμοίους ἔχοντα τοὺς ῥυθμοὺς τῶν γραμμάτων ἀρχαία. 
“Ὅθεν αὐτους φασιν ἀπὸ τῶν γνωριζομένων τὴν εὕρεσιν 
ποιησαμένους τῶν ἐπιζητουμένων ἀνχγράψαι τούςδε τοὺς 
στίχυυς. “Ηραχλέης, κ. τ. λ. 

γ5. 1, νυ]ρ. τεμένισσε;: Φερσεφαάσσῃ, ὅϑ4|π. (ἐπ 
ϑομίας. φΘΟ0Ω». ποί. Ῥ. ὃ.) τεμένιζε Κυθήρας Φερσε- 
φαάσσῃ, Νοβδίυβ (Οὖδεγυυ. αὐἱ Ροηιρ. Μοίαρι, ΠΙ|, 0.) 
τεμενίσσατο Κούρᾳ Περσεφαάσσα, ΒιιΠΘΡ5 τεμένισσε 
Κυθήρᾳ Πασσιφαέσσα. --- 8. 2, νὰ]ρ΄. Γηρυονείας ἀγέλας 
ἐλάων ἦδ᾽ Ἐρύθειαν ἄγων; ϑ4] τ. τῇ δ΄ ἀγέλην ἐλάων, 
ἐχ δ᾽ Ἐρύθης ἀνάγων, Μοβδίαβ Γηρυονῆ᾽ ἡλάων ἦδ᾽, 
Ἔ, α., ΒαΒΙοΡ, Γηρνονείας βοῦς, ἐξ ’Ερύθου ἀνάγων. --- 
γ8. 8, γα]. τὰς δ᾽... Πασιφάεσσα. ϑ'ΔΊτη. τόν δ᾽... Φερσε- 
φάεσσα,. ο85. οὐ ΒΌΠΙΘΡ. τὰς ὃ, οἷο. α τὴ να]ρ', --- 8. 4, 
να]. τῇδε δέ μου τέχνῳ τῷ δ᾽ ᾿Ἐρύθου τε δάμαρ... 
ϑΆ τη. (αἱ ὑΓ 65 ΓΘΙ]Α1ΟΒ ὙΘΡΒῚΒ ΡΓῸ ἃ 6 γἃ ᾿ΠΒΟΡΊΡΕ10Π6 
Βδθ6() : Τηλεδάμῳ τέχνῳ χαὶ Εὐρύτῳ ἡἣ δάμαρ αὐτοῦ... 
γοββ. Τηλεδάμῳ τέχνῳ τῷτ᾽ Εὐρυτίων!: δάμαρ πρίν... 
Βυμῖον. Τὴδε δ᾽ ἐμῷ τέκνῳ τῷ δ᾽ Εὐρντίων: δαρμέντι... 
-- 58. ὃ, νυ]ρ. οἱ ϑδϊγα. δὴ τόδ᾽; οοἰί. τῇ τόδ᾽. ϑ'4] τὴ. 
ἔθηχα. --- 8. 6, να]ρ. ἀφάϊτηαβ; ϑαίτη. ὑποσχιερόν, 
γοββ8., φιλότα (ἢ) φυτὰ δ᾽ ὑπὸ σχιερᾶ. -- ΘῈὈ]1οΐ 
Ῥβϑιαο- Αὐϊβίοίθ]θβ : Τούτῳ τῷ ἐπιγράμματι ἐπεχώρησε 
χαὶ ὁ τόπος ἐχεῖνος "Ἔρνθος χαλούμενος, χαὶ ὅτι ἐχεῖθεν 

τὰς βοῦς χαὶ οὐκ ἐξ ᾿Ερυθείας ἤγαγεν οὐδὲ γὰρ ἐν τοῖς 
χατὰ Λιόδύην καὶ χατ᾽ ᾿Ἰδηρίαν τόποις οὐδαμοῖ τὸ ὄνομά 
φασι (λ)έγεσθαι τῆς Ἐρυθείας. 

ΧΙΝ, [Ιῃ Κορ. γος. Μαηξϊδ8. φιανέα, Ρ. 481, 
δα. ΗΙθν. Βοβοἢ. 

ΧΥ͂. Εἰοιιδῖηο. Ἐὶκ ΒΟ 6415 ΕΟαΡΙ οὶ, δαϊί. ΒΘΟΚΉ. 
τϑλρς 36.) ἧς Αναν ΘΝ ΕΣ « Μιβίδ βουϊρίανδ οὃχ 
βουστροφηδὸν δΔηϊ αὐ δδίηο οὐ σα ραῦ! τδίϊοηθ..... 
Ὑ ΘΥβ5. ἔπϑυπιηῦ τηϑηϊδδίο, ααὶ αἰ εἶπα, ᾿ἰπθὰ ἰηἰδοίδ 
Ῥϑ]] οἷα βῖο βϑϑυαθηα] ν᾽ ἀθηΐαν..... » Βοκῆ. « ΒΘ ΒΙη6 
Βθρίπηο Μδρπουιπι Μυβίθ ΟΡ τη 416 ουταπίοατῃ 66- 
Ἰθθνα θαΐαΡ. Δη ]ααἸββιμηαη, 46 απὸ ἰοοοβ οΟΠ] θρὶΐ 
Μρυνβίαβ Εἰ θεῖ). ο. 28, οὺ ἴῃ 110 σϑυϊδυηΐηθ ΟὉ ἔριιρΡ.65 ᾿ ἐπαύσθη τὸ ἀγώνισμα. 

2" Γ, -ὋΨὉὮ . Ὁ’ ᾿" ὦ . νὶ ΤΡ πὴ Ἐν 

Ἰηγϑηΐαβ, ΟὉ πιὰ ΠΟΙ ΔΘ ῬΓῸ ὈΡΟΘΥηΪΟ Γαϊὶ, 
ἀἸοιαΡ ΡΡΙπὶ Ἰηβιι{πίπτη ἔ1556. Ὗ. βομο 
Οἰψηιρ. ΓΧ. 150, ἃ τι δάϊίαμι, Ρ. 338. Εἰ 5 
Ἴδη δηίθ ΟἸγτρ. 79, νἱοθυιηὺ ΟΟΥ Δ 81 ΟἹ 
δαφίογα ῬΡιμάδρο, Οἰψηιρ. ΧΙΠ, οχίν. Αἀάθ. 
(10Π65 ποβίγδβ Ρ. 192. Νοὴ ρίαν ἀσθίπαπι 
δηνααϊίαβ βίδα ϊατη (δρόμον) Θχϑίαοίαχη {π15 
᾿ιδθο 1πβουῖρίϊο βίδα! ΕΣ] Θιι51}}} ΤΘΟΘὴΒ. δὲ ΒΡ 
ΔαΟΥΠδΙ ἀθαϊοδίϊο 6556 υἱἹάθίαν", Οὐδ αδη 
511, Ἰρῃογϑιηῖβ. ΑἸΟΙΡΒΡΟΙ5 ΠοΙηΘὴ ΠΪΠΠ ΠΟΒ (0 
1α. --- 8. 1. “Ἑχάληθεν ἃ0 Ηδθοδ]θ, δήμου τῆς. 
τίδος φυλῆς. - 85. 2-8. α΄. Καϊθ61. 51. τϑϑαϊ 
ἸἈλχίφρονίος παῖς τ]όνδε δρόμον ποίησεν [ἄμεμπτον 
μητρός τε χάριν [χούρης θ᾽ ἕνεχ ἠπιο)δώρου. 

ΧΥΙ. Εχ Ῥδυβαη. Υ, 234, 8. Τιϑητηᾶ 6Χ 60 
Ζεὺς... ἀνάθημα δὲ λέγουσιν εἶναι Λαχεδαιμονίων,᾿ 
ἀποστᾶσι Μεσσηνίοις δεύτερα τότε ἐς πόλεμον χατ 
σαν. Ἰπὰ6 ΦΔΟΟΡΒ ΙΒ: « Τιοροθαίαν μος αἰ βίοις 
Ὀαβὶ βίδίτιθο Φονὶ8 ΟἸγταρίδθ, ααδτη Γδοθὸ 
Ὀ6110 Βθοῖιηο οἰπὶ ΜΙ Θ5Β6 Π 115 ἀϑα ἴοαββθ ἴθ δ ἢ 
-- Εβύ ἴῃ δϑσμηάα Μαριίϊδδα ΕἸορὶ. ἀν. αγοίί,, 
Ἰοπητηαία : Τὸ ἐπί τινι τῶν Λαχεδαιμονίων ἀναθή 
ἐπίγραμμα. --- ΝΌΡΘΡΡΠΩηΘ. πᾶπο ᾿ΠΒΟΡ ΡΟ θα, 
5118. δα} Οαγ 8. ὁχ Ἰὰρί 46 'ρβὸ Οἰηιρί τὸ 
(ν. 4»ο)ᾶοϊ. Ζοϊξιγ, 1810, Ρ. 49 54., δῖ; 

Δέξο, Ε'άναξ Κρονίδα ψζεῦ ᾿Ολύμπιε, καλὸν ἄγάλι 
ἱλήῳ θυμῷ τῷ Λακεδαιμονίῳ, -ἰ ΗΝ 

ΧΥΙΙ. Εχ Μοῖο ἰηβϑαῖα; ἴῃ οδπδ]οαϊο 60 
οΟἸ]θοί. Νδηΐδη. Ὑ Θηθ.115, ᾿ἸῃΒοα! ρίθπτη πο ΘΡΊΘΤ ΔΙ 
δαϊάϊι ΤὨΪθυβοι. αγήδθολι. ψν. Ὁ. δ1 ; βϑρϑι Ῥαη 
ἰ. ὙΠ], δᾶμααν, 1888, ν, 482. --- 5. 3. ἀρορν. ἢ 
ΕΤΕΛΕΞΞΕΡΟΠΗΟΝ , δὶ ραποίο ροβὶ ἐτέλι 
Ἰϊύθυθθ ἀμῖπι8 βραύϊαχῃ ᾿ηα]οδίαι", Ἰ γί πβιϊου θὰ 

ΘΥΔΡΪΒ 50 βραναίοο Ἵ. ΕἸΡΡΑΥΘΡΘ ΘΡΡῸ, αὖ τα ῃ} Υ 
ἴαν, αὶ, αὖ ΤΉ ΒΟΉ, 1ΠΠ1π|8 γϑβ οἱ πα] ἄτη σϑίϊο 
ΒΔΌΊΙΘΙΘ ; ααἱ 1Θρὶὺ πππο γϑβαση ἴα : σοὶ γὰρ ἐπε 
μενος τοῦτ᾽ ἐτέλεσσε ῥόφον, ὈΓῸ ἀϑρίΓΔἰοπο ἃοοῖμ 
Ἡ αποὰ ΠΙ ροβίροβιίαχη οβί. Ῥμθίαβ (Ραηπαᾶο». ἢ 
ϑδάθῃηι γδίϊοηθ ῬΓῸ ῥόφον ΠΟ βῖηθ Δ ΌΟΡΘ δχοορὶί 
ΠΡΟΠΗΟΝ, πρόφων ρΡ1Ὸ πρόφρων. Υ]ά. ΒΟ. ἡ 
Πραϊμηιι5 τροόπῇον ἸΟΠΐΟΘ. ΡΓῸ τροπαῖον. ῬΡῸ {ΠῸ] 
ἘΟΡΒδηΐτβ μϊο ποβίριυ" Του ίδββθ, αὐ νη βαβ 116 Χ' 
Ῥῃοῃ Εἰρδίοβί ῃθηὶβ θρὶρυδιησηδ! (4, Ρ. γι, Ἵ 
οδάπτη πδηθηι ΒΔΘΟΠΟ ἄοπο ἀραϊί, βίο ἄθο ἱπίδο 
τροπεῖον, ΤΟΥ αν, ἀϑαϊοανῖ. ᾿ 

ΧΥΠΙ. Εδύ ἀρὰ Ῥδιβδη. Χ, ἢ :βὶο γοδεϊαϊε ΟὟ" 
Ῥμιηρίαβ (Νεὰ Πανδωρ. 1ὃ τηδρί. 1861, Ρ. 89, Ξ 
πεα Δα! ίθη5, ἃ μέλπος, απδηαιδτη,, ἃ1ΐ, ΠΟ ὃ 
ἸΘΧῚο15 γοσα θ] απ. 510 δαΐθιη γα]ρῸὸ ΘΟ αν ̓ ς 

Ἐχέμθροτος Ἀρχὰς ἔθηχεν Ἡραχλεῖ.. 
Νιμήσας τόδ᾽ ἄγαλμ᾽ Ἀμφιχτυόνων ἐν ἀέθλοις 

“Ἕλλησιν δ᾽ ἄδων μέλεα καὶ ἐλέγους. 

Ῥαδαυβδῃ. ἐν ἄθλοις, “Ἕλλησι δ᾽ ἀείδων χ. τ. λ. --- Αἰ 
Βουιρβονὶ : Τῆς δὲ τεσσαραχοστῆής ὀλυμπιάδος 
ὀγδόης..... ἔτει τρίτῳ ἄηλά ἔθεσαν οἱ Ἄμφιχ' 
χιθαρῳδίας μὲν χαθὰ χαὶ ἐξ ἀρχῆς, προσέθεσαν 
αὐλῳδίας ἀγώνισμα, καὶ αὐλῶν ἀνηγορεύθησαν 
κῶντες.....- χαὶ αὐλῳδὸς ᾿Αρχὰς ᾿Ἐχέμόροτος..... 2 
τέρᾳ δὲ Πυθιάδι οὐχ ἐπὶ ἄθλοις ἐχάλεσαν ἔτι ἀγ: 
ζεσθαι...... χαὶ αὐλῳδίαν τε χατέλυσαν, χαταγνόν 
εἶναι τὸ ἄκουσμα εὔφημον" ἣ γὰρ αὐλῳδία μελέτη τ 
αὐλῶν τὰ σχυθρωπότατα, χαὶ ἐλεγεῖα χαὶ θρῆνοι πρί 
δόμενα τοῖς αὐλοῖς. Μαρτυρεῖ δέ μοι χαὶ τὰ τοῦ Ἔ) 
ὀρότου τὸ ἀνάθημα, τρίπους χαλχοῦς ἀνατεθεὶς, 
Ἡραχλεῖ τῷ ἐν Θήδαις - ἐπίγραμμα δὲ ὃ τρίπους 
᾿Εχέμόδροτος κ. τ. λ. Κατὰ τοῦτο μὲν τῆς αὖλι 



ἐδ ἀμ τες δ ον εν νος 
Ἵ ᾿ " δ κ΄ ἢ 

ΙΝ 

ΧΙΧ. πὶχ Ῥαιβδη. ὙΠ, ὃ, 3. « Τόρθοθ οβίθηο- 
ταν γϑῖαπι ΤΠιλοάϊοθ5, ΑΡαρθπον 5. ΠΠΪοθ, ααὶ, ΤΡοΪα 
θαρσπαία, απ Ατοαύαπι οἰαββ Οὐργαθ. ἀρ] αἰὰβ 
Ρἴμασι ἰδὲ σομαϊαϊι. Ηΐπο Το ϊο ἔπεμψεν ἐς Τε- 
ν τῇ Ἀθηνᾷ τῇ Ἀλέα πέπλον. Ῥαϊνίατα, ΔΡΡΘΙΪαθ δι 

σϑᾶτα, ἀπ Αράρομου οὐ ρίπθηι ἀποθυαΐ, » Ψαοοῦβ. 

ΧΧ. Εχ Ῥοϊϊαςο, ΤΥ, 93, Ρ. 401. υπᾶθ ΘΒ  θ.ΘΡ6 

πὶ, Βυαποῖ.. 4ηαϊ., 1 6οἐ. ν. 31... πὰ. σσσχααῦ, 
085. (γ14. Ανϊνιαάυυ. νο]. 1, Ῥ. ΤΠ, ν». θ1), 4- 
"εἶ. τ. 812, οίοις. Εχ νϑρθὶβ ἃ Ῥοοθ μαϊο 6ρ1- 
ἀτατηδί! δα 118. ἱπιθ} Πρ ̓ ταν. Αὐομίατι ΗΥ]θθῖιμι 

ἀτὰ ΟΧ ῬΘΡΘΡΥΪΠἰβ [1586. αἱ ΟἸγτηρῖδθ ἴπ ΡΡϑο- 
αὶ οογίδταϊηθ νἱοϊουϊατω τϑίουνοί, δὲ ααϊάθτα ἴἰὰ, 
5 ΟἸνταρ᾽ δά θτι5 Ομ  πι}18 ΘΟ ρ ἐἰΟ 685. ΒῸΡ6- 

οἷ. Ιάθηι ΠΘΙρΡμἷ5. νἱοίονίατη νρρονίανι. ΟἹ {γ10}1- 

πὶ Πᾶσα ραϊτηδπι βἰαίθα οἱ Π ΘΙ ρΡμ 85. Θχροβιία Θὰ μὴ 

᾿στατητηαίθ. » Ψψας. Πγ)6 ρυεοομῖιπι συ ἰδυαϊηῖθῖι5 Δ] 
ἀβᾶπ. Υ, 32... --- 5. 3. ἐπ᾿ ἀπημοσύνῃ, αποα ἴηοο- 
πἰβ {ΠΠπ| οονίατηθη Ρϑυθοὶί. --- 8. 4. ἀναδείγματα, 

ἴαβοῖτθ βαηὶ ἰπι6 1 θη δθ, ααθ 115 ΡΡΈΘΟΟΠ 65. ΘΟΙ]ΠΤΩ 
ποὺ Πα θαμί, π6 ΠἰτῺΪ5 ἰῃ Πανθη τ" ἀρ 6.126.» ψ{α6. 

ΧΧΙ. Ὀΐορ. Γιαουί. 1,1, 39, κατὰ τὸν Κα αλλίμαχον, ἰΐ, 
ἰοβίαπιθ ΟΠ άδομο ἴῃ Ἰάμδοις ὁχ ΤιΘΆπ]ΡῸ 

Ἰοβῖο. Πὶ ἴοο θρῖον. δρίταν ἀθ Ρμΐα]α ἀαδυη Τ6]}- 
ἰονας Αὐοὰβ ἀπάτη, Βαίηγο] 685. ποτηΐηθ, ἀδυίαι 
ἀρ᾿οαΐατα ὈΥΪποῖρὶ Ππδβοναὶ. Παία δπίθυη οὐαὶ ΤΠὰ- 
Ἔ, αἴααθ ἱπ Οὐ θΘ πὶ ταγβαβ ΒΔ] ααὶ θᾶτα ΑΡΟΙ πὶ 
αν τηθθο τη ΐβὶς. --- 5. 1. Μεδοῦντι Ν. δήμ..», Βο0 6Θϑὶ 
Ρ ΟἸΠΙ ΜΙ] 6βῖο. 

᾿Π ΧΧΙ͂. Εχ Ῥαύβδη. ΥἹ, 10, ὅ. « 1ιοροθαίαν ἢοῸ 
᾿αἰδιϊομοα. ἴῃ βίαια Ποιπαρδι: ἩθυςΘΘἢ518 αὶ ΟἸστη- 

ἃ υἱοὶ ἐν ὁπλίταις ΟἹ. ΤΧΥ οἱ ΟἹ. υΧΥῚΪ. Ῥυϊμλιβ 
δ ἢς ΡΑΙπιδτὴ δοοθρὶΐ, ἀββονογδηίθ Ραπβδηΐδ, Υ΄,, 8... 
αἴθ! ἀε6. οἱ ΟΠ υβοί μια 415. βου] ρίοσαση πουηϊηδ 6 Χ 
ΟΟ ἀπὸ Θρ᾿ συνδιηγηδίθ ΠΑ θυητ5. οορηϊία. » ψαοοὐ. 
- Ἡ, ατοίϊαβ, Εἰον. σγῶο. ηχαγιίϊ88. 566... Ὁ. 8320, 
αὖ μος Ἰοιηπηαίθ: Τὸ ἐπὶ τῇ εἰχόνι Θεοπόμπον, οὗ 
αἷς ἣν Θεόπομπος ὁ παλαιστής. 

᾿ς ΧΧΙΠ. Ῥοάϊὶ Ῥδυβδαη. ΥἹ, 9, 9, Βεθο ργεθίαϊαβ : 
Ιαρά γε τοῦ Γέλωνο: τὸ ἅρμα ἀνάχειται Φίλων, τέχνη 
οὔ Αἰγινήτου Γλαυχίου. Τούτῳ τῷ Φίλωνι Σιμωνίδης ὃ 
ἱεωπρέπους ἐλεγεῖον δεξιώτατον ἐποίησε. « ῬὨΙΟΙΪΒ 
ὉΡΟΥ οὶ ἐν παισὶν δρόμῳ νενιχηχότος τηθη.] 0 Πθῖὴ ἴἃ- 
ἰς Ῥαιβδηΐαβ, ΥἹ, 1ἀ; ΡΒ ΟηἾβ. ΡῈρΊ1}15 ΟΠ ΡἸβίοουτιβ 
ἢ ΠΟΡΩν. 229. [4η|᾿. Ῥαί. 11 δα. Ὠιάοί.]» Β». -- 

ΟΥ5. 3. νιχῶ ρου νίχη Θιηθηἀδίϊο ϑϑί Αὐηδϑδθὶ αὈΆΤη, δἰβὶ 
ΠΡΟ αν δύ, ποῖ ἴῃ ἰοχίθμῃ γθοθρὶ Βυ πηι ; νίχη ατὸ- 
ἴὰ5 αποαπθ ΤοὐϊηπϑΡγδί. 

᾿Π ΧΧΙΥ. ΤΗυογά. 5080]. 110. 1, 6. --- ΤἙπαογά, 1,6 : 
τα ΟἸΐπη Υ6ΓῸ οἰϊδυη ἴῃ ΘΟΡΡΟΡῚΒ Θχθροὶ ἰδ ] Ομ θτ15. ἴῃ 
ΟἸγταρίδοο οουίατηΐηθ Βα] σϑουϊα, οἰρουιη Ραδοπάδ 

ροβίαπίοϑ δἰ] οίθθ σου θδηΐ, π60 τα} βαπὺ Δ ΠΗ ΘΧ 
ἀπὸ ἴσο τηο5 (6511. 50 Π0]. Ἀπὸ Ὀρσίππου Μεγαρέως 

' ξγυμνώθησαν ἐν τοῖς ἀγῶσιν, ὡς δηλοῖ χαὶ τὸ ἐς αὐτὸν 
ἐπίγραμμα. Ῥυνϊχηστη οὐ ροβίγθιηθμμη αἸβίϊοηοι οἰἑαὺ 

Ϊ ΠΟΙ βία. Μδυτηοῦ οχβίδαϊ, 8η. 1769 ἴῃ ν}}6 Μορὰ- 

Ι 

γῳ 

 πρηβὶ γορουΐίαστη. Νπης ἴῃ Μα560 πυιητηδῦῖο ῬΑΡΙβἰ θηβὶ 
ἈΞΕΘΡ Δα". ϑὅεθΡ6 δαϊζατη οδὲ, Ὀυΐτηο ἴῃ ἤαφαξ. Εη- 
ποῖ. ὅπη. Ι (1800), τ. ΠῚ, Ρ. 900 5ᾳ. Τεαοναμπί 
"οβίθα, δοοῦβ ἀπέλοϊ. Ραϊαΐ. Ῥαναἰΐρ. ». 196: Απίλοί. 

“ Ῥαϊαΐ, ἰ. 11, Ὁ. 843 (Ο. ποίϊ. ἰ. ΠῚ, Ρ. 948) οὐ 4»- 
ὑϑηα!. τ᾿. 312, ΒΟΟΚΗ. (ον. π. 1060. Ηἴο βιιβρίοαϊαν 
ΡΙθΡτητηδ, Δ ἴρ80 τη η]4θ ὈΡοθϑίδ ]55Ί πη 0. 6115 
δία δ ΘρΙρυδιητηδίατη βουρρίοσθ οἱ ΜϑρΆΡΘΉΒΙθι5 

ἀύδτη τηδχὶπιθ ἰἰοαϊίο ἰαοίατη 6586 (Οἵ, ἂρ. δαπιάθιῃ 
ΟΠ. 101 οἱ ποίδ58). 6 ΟΥβῖρρο νυἱάθ Ῥαῦβδῃ. 1, ἀ4, 1: 
θα βου ρίου 8. ΟἸΏΠ65, Ῥδιιβδηὶδβ 1. ὁ. Βοῃο]δβί. 

Το πι. οἱ ΤὨπογά., Εἰγτηο]ορῖο. ᾿. 242, Επιβίαί μπιβ αα 

" ᾽ 

ΘΑΡΌΤ 1 ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ.. δὰ 
Πα. ν. 1331 "Ὄρσιππον γοοδηΐ : Μϑρδυϊσδγα πουηὶ- 
Ὠἷβ ΤΟντπὰ πὶ βουγανὶ 1018. -α 8. 1. Ο. ΚδΙΡΟ Πι5 
Μεγαρῆς με δαίφρονι. 

ΧΧΥ. « ϑουναίαμη ἰπ ὈΥΪπλ5 ῬΔΙ δ ϊ λυ ττ τηθτα- 
ὈΡΑΠΔΡαΤῺ [Ὸ}118.» ()]αο.} οδί βοο θρὶ β᾽ατητηὰ οὐ ἴῃ 60- 
αἴθ πᾶ σητο ΒΙΡΙΊΟιΝ. ῬανΡιβίηδο ἢ. 1773. 

ΧΧΥῚ. Εχ Ῥαῦβαη. Υ, 20, 7. Εἰχ δοάθτη θρὶρυρᾶτω- 
τη δ 115. Ππι ἢ 566 Ἰοτημηὰ οϑῦ : Ἣν δὲ χαλοῦσιν Οἰνομάου 
χίονα οἱ Ἠλεῖοι, ἔστι μὲν πρὸς τὸ ἱερὸν τοῦ Διὸς ἰόντι 
ἀπὸ τοῦ μεγάλου βωμοῦ...... Οὗτος ὁ κίων ἐν οἰχίᾳ τοῦ 
Οἰνομάον, χαθὰ λέγουσιν, εἱστήχει “ χεραυνώσαντός τε 
τοῦ θεοῦ (Οὐ. 1018. Υ, 14, 1), τὴν μὲν ἄλλην ἠφάνισεν 
οἰχίαν τὸ πῦρ, ὑπέλιπε δὲ τὸν χίονα ἐξ ἁπάσης μόνον. --- 
γ. 1, να]ρ'. κείνων. --- 8. 3, ΡΓῸ στυλίς οἱ ἐοῦσα Ποτ- 
γ1}}}} (αὦ ΟπαρἸέοη. Ῥ. 14) δπιθη αὐ οπίθαβ, Ἰδοῖ. γὰρ. 
γούϊποι ΦΔ00}08, στῦλος οἱ ἐνοῦσα. --- 5. 8. τὰ δεσμὰ 
ΘΧρΠοαὺ ἴρ86. Ῥδιιβδηϊὰβ (ἰδία.) : πεποίηντα. δὲ ἔρυμα 
εἶναι ξυλίνῳ χίονι πεπονηχότι ὑπὸ τοῦ χρόνου χαὶ τὰ 
πολλὰ ὑπὸ δεσμῶν συνεχομένῳ. --- 5. ἀ. « γα] ρα ΤΩ. 
δέξατο ἴῃ δαίσατο τητία Βαὶ ὙΠ ατρ', ρτοθδηίθ Πονρν]ῖο.» 
-- Πρπηπηὰ ἂρ. Οτοίίατηῃ," Δαγιέϊδ5. 566. ΕἸογίϊ, 0». 
Ρ. 828 : Τὸ ἐπὶ τῷ πιναχίῳ, περὶ τοῦ ἐκ τῆς Οἰνομάου 
ὑπολειφθέντος χίονος. 

ΟΧΧΎΥΙΗΙ. Οἰψηιρίω. Ἐπ᾿ Ν 6.110 φαϊίατη δὲ ΔὉ γη. Οαν- 
ἐΐο ἴῃ Αγολᾶοί. Ζοίξμη, 1818 χυγοῖίθβ Ἡοίς, ῥ. 82. 
ΘᾺ ἀἰβίϊοο βου!ρύσχη οϑί Εὔθυμος Λοχρὸς ἀπὸ Ζεφυ- 
ρίου ἀνέθηχε. 

Πυθαγόρας Σάμιος ἐποίησεν. 

6 Επίῃντηο δα] Ῥαιβδη. ΥἹ, 6, 2: Τὰ δὲ ἐς Εὔθυ- 
μὸν τὸν πύχτην, οὔ με εἰχὸς ὑπερθαίνειν ἦν τὰ ἐς τὰς 
νίχας αὐτῷ χαὶ τὰ ἐς δόξαν ὑπάρχοντα τὴν ἄλλην. Γένος 
μὲν δὴ ἣν ὁ Εὔθυμος ἐχ τῶν ἐν Ἰταλίᾳ Λοχρῶν, οἵ χώ- 
ραν τὴν πρὸς τῷ Ζεφυρίῳ τῇ ἄχρᾳ νέμονται, πατρὸς δὲ 
ἐχαλεῖτο ᾿Αστυχλέους... Ὁ δὲ οἱ ἀνδριὰς τέχνη τέ ἐστιν 
Πυθαγόρου χαὶ θέα- ἐς τὰ μάλιστα ἄξιος. ΟἿ, ἀθὸ Επὰ- 
ἵμγτηο ϑδ14. γΥ. Ἑὔθυμος, ααἱ Ῥδιιδδηϊδγη Θχβουιρβιῦ, 
Φ ἴδῃ. γ΄. Η. ὙΠ, 18, ἐξ ΡΙη. Ὑ11, 41, ααΐϊ, αἴ ἴὰ- 
5118 Ῥαιβδηΐδβ, Θτὴ Τηθτηοῦί « [6 {586 ΟἸ ΤΩ 88 
γἹούου ΘΠ, 56Π16] υἱἹοίππι. » --- 55. 1-3. Αὐὑΐ Ἰοροπάσχῃ 
᾿λύμπια νικῶν, διΐ Βα δααϊημπχ Δα] 6. ὁ. πὰ- 
τρὶς, ἃ απὸ ροπάρδί ἔστησεν, αὐϊὰ ΡΑΙΣιΠ ὙΘΡΙΒΙΠ116 
οβδύ Επίυτησμη ΡΡϊτηᾶ ρΘυβοπὰ ἰηάδποὶ Ἰοαπθπίθι, 
ἐνίχων, υἱηοοδαηι, ἀπά δαίθιη 46 δοάθπι ἀϊοὶ ἔστη- 
σεν, ἰονϊὰ ῬΘυβοπδ, δέαζιϊέ : ἰουΐδ556 βουιρίαση αὶ 
γ8. 1. ἐνίχα. 

ΧΧΥΠΙ. Οἰψηιρίω. Ἐπ Δρορυαρῃο 6111 δαϊίαχα ἴῃ 
Αγολιὰοί. Ζοϊξμης, 1818, 2 Ἠοίϊ, Ρ. 84. 5ᾳ. ἰγδοίανι 
Ερη. Οὐγίιβ. --- 8. 1 β864ᾳ. 6 Ῥρίαβρο Ατοδᾶθ, 
Υ. Ῥαῦβαῃ. ΥἼΠ|, 1, 2. Ιάϑτὴ 46 ῬΏΠΙΡΡΟ ρΡαρ1]6, ΥἹ, 

ΧΧΙΧ. Εχ ϑ'υ]άδ, 5. ν. Πρὸς τῇ πυλίδι Ἕρμῆς. « ῬὨΙ- 
Ἰοομουιβ αἰοὶλ 46 Μογομρῖο αὐἱ ρονίμίαηι οοἸ]οοαΐο 
ΠΟΥΘΩῚ ΔΡΟΒοηΐθ5, αα] Ρ γι) ἡιμγεῖ} 6 σωρϑναῃέ, ἤπιος 
αἰοαϊοαγιέο5, βδῖι5 ΜΘΡΟᾺΜΙ βίαίιιϑο ΒΌ ὈΒΟΥΡ51556..» ϑιερῖα. 
- Οἵ Θεοιμοβίῃ. οοπΐν". Ευορφιίι, Ρ. 1146; νἱὰ, ΗδΥ- 
Ῥοον. 8. ν. Ἑρμῆς ὁ πρὸς τῇ πυλίδι οἱ Πρὸς τῇ πυλίδι 
Ἔρμ. οὐ Ῥμοί. 5. γ. Ἑρμῆς ὁ πρ: τ᾿ π᾿ 

ΧΧΧ. Α41γ,Ὃᾶῖ5. ΟΟΥΡ. ἴπβον. οΥ'. Ῥγδοῖ. ἢ. 17, ὃχ 
βομϑάϊβ Εὐαντηομἑ ; ΕἾΔηΖ. Εἰοηιοηΐ. τ. 38: Βοβ5. 
᾿πϑογὶρέξ. ον. ἱηθά. τι. δῦ ; 1,6 085- Εὐποδρέ, 1.50). 4». 
οἕ ἰαΐ.., οἷς. Ῥ. Π, ΑΤΡΌΙ46, π. 108. --- ΒῸΡΡΙ]οπιθηίδ, 
βαηΐ α, ΚΑΙΌ6]1, Ερῖρν. 47., οἵο., 986. Απίϑθα 16ρ86- 

χων ἀνέθηχε τἄντεα -- Ἴσχνλλος Θίοπος 
αὐοα ποιηθῃ αἴ πούὰπι ποίδθδαίαν., --- 8. ὃ. σπάδιον, 



ἐδ. ΑΝΤΗΟΤΟΟΙ Κα ΘΒ ΒΟΔΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΘ 
1018 Βαθοὶ ἀοΥϊο. ῬΓῸ στάδιον, Οἵ. δ. ὁραΐξίμηι. 

ἀνέθεχε: νίχε, Δηΐ1ᾳ. [ὈΡΠΙ ΤΩ ρΡῸ νίχη, ἀΟΡΙΘΌ ΤΩ ΠΠρΡΘΓ- 
δοίη. 

ΧΧΧΙ. Αρυά. Αἴμθη. ΧΠῚ, Ρ. 609.: Καὶ Χάρμον 
τοῦ πολεμαρχήσαντος θυγατέρα ἔλαθεν Ἱππίᾳ (Πεισί- 
στρατος) περικαλλεστάτην οὖσαν τῷ μετ᾽ αὐτὸν τυραν- 
νεύσαντι. Συνέδη δὲ, ὥς φησι (Κλείδημος), τὸν Χάρμον 
ἐραστὴν τοῦ Ἱππίου γενέσθαι. χαὶ τὸν πρὸς Ἀχαδημία 
᾿Ἔρωτα ἱδρύσασθαι πρῶτον, ἐφ᾽ οὗ ἐπιγέγραπται : Ποι- 
χιλουμνηχαν᾽..... αὐτὴ πλ} 15 Βεαποῖ., Φδοοῦβ., οἷο. 
ΗΪὸν. Βοβοῆ. ἴῃ Κορ. συώς. Μαρίϊορα δϑθοιηπάα, 
ΤΙ. ΠῚ. πα. χχιν. 88} Ποῦ ]ϑιηπιαίθ : Τὸ ἐπὶ τῷ "ἔρωτι 
ἐπιγραφὲν, τῷ πρὸς Ἀχαδημία ἱδρυθέντι. 

ΧΧΧΙΙ. Αἰδορῖς ἴθ ἃτοθ. ἘαΙαΙ ΕΙΡΟΒ ΠΟΙ͂ ὁ». 
ἴη86. αἰέ. 81 πὰρ α. Καὶ 6} Ερῖρν». 7. 6 Ἰαρία. δίς. 
Ἴδῶ. --- δ ἰδ γα βίϊομο ἰδίαν Κρίτιος χαὶ Νησιώτης 
ἐποιησάτην. ἩΘΡΘΙΟΟΘΙΙ ΣΝ βισαΐ ἢ]1οῸ Ποιηθη ογδί ἔο- 
ῬΒαηίαβ. --- 8. 83. μεγάλην] ἀπθίυχῃ ν]ἀ δία, οατα 

ΜΕΡΓΑΡΕ ΤΕ μαϑϑδπὶ ἀρορτᾶρμα; βἷο δουγοχὶΐ 

ΚΙΡΟΒΒΟΗ͂"; το] αὶ μεγάλης ΜΕΤ ΑΙΚΗΣ, ᾳυοά 5ου]- 
Ρύαγοθ γϑϑί]ρῚ 5 Τη611π18 Θομγ  ηΪί. 

ΧΧΧΊΙΠ. Αἰλοηῖς ἴθ ἀγοθ. Κἰρο πο, (΄. ἔπδο». αἰέ. 
597, οα]}185 Βα ρΡΡΙ οπιθπίδ βυηΐ. [πἀθ α. ΚΚΑ106]., Ερῖφ». 
47. 6 ἰαρ.. οἷο. 188. Ιάθιι πος δρίϑν. οἴχῃ ἰγδοίανο- 
ταί (06 Δοπιώη. αἰϊφιιοί γώ ς. σα) Ὥϊ. Ῥ. 40) οἱ ρο- 
Βιιθυαὺ ν. 8. ὧν ἕνεχ᾽ αἰεί οἱ ν. ὦ τόνδε χαριζομένη. -- 
γ8. ὃ. Αἰγιλιεὺς, 80 Αἰγιλίας αὶ δῆμος τῆς Ἀντιοχίδος 
φυλῆς 65. 

ΧΧΧΙΨ. πὶ Ριγοὶ ρωηπῖηδια Εοέϊοηῖα. Ἐϊὰ. ΗΊΡΒΟἢ- 
161]1ἃ Π)1α»". αγολ. 1818. ». 108, ἀπᾶάδ Ο΄. Καὶθε]. Εἣ. 
97. 6 ἰαρ. 159. --- 8. 2. « πόληας ΡΙῸ πόλιας ΒΟΓΙρΡί ΤΩ 
ΠΘΒΟΙ͂Ο Ροθίθθ ἐπ Ἰαρὶ οἱ 88 51 θυσουν.» 6, Κ᾿. 

ΧΧΧΥ. Ἐχμιθοὶ Ῥαυβδῃ. ὟΙ, 20, 14 : Τὸ μὲν δὴ ἐξ 
ἀρχῆς Κλεοίτας. ἐστὶν ἄφεσιν υυγχανησάμενος, χαί φασι] 
φρονῆσαί, γε ἐπὶ τῷ εὑρήματι ὡς χαὶ ἐπίγραμμα ἐπὶ ἀν- 
δριάντι τῷ Ἀθήνησιν ἐπιγράψαι. ΟἿ. 14. 1, 24. Τιϑτητηᾶ 
8. Οτοίϊμη, Μαριέϊε5. 866. Ρ- 3522 : Τὸ ἐπὶ τῷ ᾿Ἀθή- 
νησιν ἀνδριάντι Κλεοίτονυ. Τιοσυχη πππὸ ἀ6 ΟΑΤΟΘΡΙ ΒΒ 
᾿Ππβίναὺ ϑαϊσηδβ. ααἱ ϑοίϊη. ἡ. 0648. οἱ ἀόάονῃ ϑιώ" ἰθ5 
δοιώ 565 εἷθὸ εἠθυαια;, ἀΔῃ5 1ὸ5. Ῥόηι. ὧδ ἰ Αεαα. εἶο8 
1ηβο»)ρέ. ΧΙ, 819 5ᾳ. ἰπ-12. --- 8. 1. να]ρ. σευ, ᾿η6 
γοῦθὰ ἱππάφεσιν οἱ ᾿Ολυμπία, αποά ἀδ] ον! Βδοῖμδ, οἱ 
οἸαιιἀἸοδηίθπι [ϑοιέ νθυβαμη. --- βγμγοῖ. οἱ Φδοοῦβ. 
εὕρατο. 

ΧΧΧΥ͂Ι. « Αἀ χιδρῃυτη Ἰαριάθμη ἴῃ ἃρΤῸ Αέδοηα- 
γ μι. » ΟΥ̓ΤΊΔΟΙΙΒ, Ρ. χιν, ἢ. 100. οὐ 6] αβάθῃ χ 50}86- 
415 Μαυγδίουιαϑ ἰ. 1. Ὁ. σχιμι, ὃ. Ηδροὶ οὐδ Βοηδάδ. 
Εὰχ 15 δαϊαϊί, αὖ ροίαϊ, ΒΟΘΟΚΙ. Οο»}. ἰ. 1, Ρ». 414, 
οὔσῃ ἢδὸ ποίδ : «Τὴ Αἰἰοᾶ, πὐ ΟΟΥΙ ΤΏΙ, σα] Ἀθηνᾷ 
ἱππία, Θδαὰθ ἴῃ ἄρ ΑΟΠΔΡΗἶΪΒ5. ΠῚ 5᾽τὴ] ΜΊΠουνἃ 
Ἡγρῖθα ουία οϑβὶ ; Ἰρτίαν ΑΟΠδΡἶβ ααϊάδηῃ ἴῃ βίδα] 
Υ6] ΒΙρροάγβογωὶ ὀδυοθυῖθιιβ Μίηθυνϑο ΒΘ αγη Οαχη ὨΪ5 
γΘΥΡῚ5. Ῥοϑβαϊί ΡΓῸ ἀφέσει. τὴ ἀφοϊανδὶ Ἰοοὰβ Ῥαιυβᾶ- 
Ὠἶδο, 1, 31, οχίν. : Ἔστι δὲ Ἀχαρναὶ δῆμος" οὗτοι θεῶν 
ποολο τς τιμῶσιν Ἀγυιέα καὶ Ἡρακλέα χαὶ ᾿Αθηνᾶς 

βωμός ἐστιν Ὑγείας" τήνδ᾽ Ἱππίαν Αθηνᾶν ὀνομά- 
ζουσι, χ. τ. λ. (Οἵ, ὅορῃ, ΟΕ. Οοἱ. 1000, Ῥαυδβδη. 1, 
30, οχίν.). » ΕΆΙαΙ οἱ ῬᾺ. 6085. ἤοψαφο, οἷο. 1η8- 
ογρέί. γος. ἰ. 1, Αἰξᾳ. Ρ. 12, τ. 21 ἃ. --- 8. 1. δὰρ- 
ΡΙοὺ ΡᾺ. Πρ Ρὰ8᾽ Φερεχράτης. 

ΧΧΧΥΠΙ. Αρυὰ ὨΙοάον. 516). ΧΙ, 89: Οἱ δ᾽ “Ἑλλη- 
νες ἴροβὶ Ῥ]αἰθθθηβθῖη Ὑ]ΟἰΟΡΙ ΔΙ) ἐχ τῶν λαφύρων 
δεχάτην ἐξελόμενοι χατεσχεύασαν χρυσοῦν τρίποδα, χαὶ 
ἀνέθηχαν εἰς Δελφοὺς ἐπιγράψαντες ἐλεγεῖον τόδε " “Ε)- 
λάδος κ- τ. Δ. « Θυρίαχη δβί, βἰΐμπθ ἤοο Θρ θυ ΔΙΏΤΩἃ, 

ἰὐὰὶροα! ἰηβονὶ ἴα. Ῥαιβδηΐδβ [Πμαοοδαντηοηὶ 
Τ6Χ], ᾿ΠΒΟῸΠΡΙ {πδβουδΐ : 

“Ἑλλήνων ἀρχηγός, ἐπεὶ κ. τ. δ. ἕ διὰ 

[Υ. Απέ!. Ραίαΐ. δα. Ὁιτάοι. ΝἹ, 191]. αποὰ Τιἄσοι 
ΤΩΟῊΪ ΘΡΒΘυηΐ, 51 Ὀ501{π|15. δα Ρατη. οἰ ν απ πῸ 
ΒΙΡ118, 188 ῬΆΡΡΑΡΟΒ δ Ρ]αἰδοαβ ΡΓΟβιγανθυδηΐ, 1 
γα !α. 1, 182, ἃ ἀο ποη ἀἸββθη αι ΠΤ ποβίμθηι τ 
415 ΔΠ1ὰ5 δυοίοι οτδί. ἴῃ Νδών. Ρ-. 7110. Πίδαιο, 
οο ἀἰβύϊομοη. ἴῃ ἰρροάθ ἔπθυῦ βονρίπμη, ΟΡ 
ΘΑΡτη, ατιὰ8 αἰχὶ, οἰντδύπηι ποιηΐηα Βα] θοία τὶ 
ΔΙ ΡΟ 5. » Ἡ ο58ο]ης. Ἃ 

ΧΧΧΥΠΙ. Αρυὰ Αἰμθη., ΧΠ,5. 80, Ρ.ὅ80,οΧ Ν 
Ηδυδοϊ οί. ἴῃ θν. [6 5μα ραΐν»α, γππὶ : Παυσανίο 
περὶ Ῥυζάντιον διατρίδων, χαλχοῦν τὸν ἀναχεί, 
χρατῆρα τοῖς θεοῖς τοῖς ἐπὶ τοῦ στόματος ἱδρυμένοις, " 
ἔτι καὶ νῦν εἶναι συμθαίνει, ἐτόλμησεν ἐπιγ ἅψαι,, 
αὐτὸς ἀναθεὶς, ὑποθεὶς τόδε τὸ ἐπίγραμμα, ὃ διᾷ τὴν ν τ 
φὴν χαὶ ὑπερηφανίαν ἐπιλαθόμενος αὐτοῦ" ινάμη ε' 
χ. τ᾿ λ. --- 5. ἀ, νυ!ρ. Κλεμόρότον. ΒΡ ρ5ιπ 
Κλευμόρότον, ἀουῖοα, γιά. Αηηιαῖ»ο οἷ  Α55οο.. 
ἱϑηοοι ας ««ἰο5 Εἰ. φ». 1810, ». 149. Ποέέ, ὧδ ἢ 
ααδβ ΡΥΙμαπτὴ αἰ ἀἰτηπι8. 

ΧΧΧΙ͂Χ, Ἐχ ΡΙαίδυοη. ἢ6 Ποροά. τς ι 
8, οὐ, Τλοηιῖδί. ὙΠ, « 4αἱ μος σδυτῆθη ἰηβοι! οἷ 
[αῖδ86 ὑσδάϊν απ ΘΟΙ ΠῚ Δ ΠῚ ΘΧ ΤΩΔΡΊΩΟΥΘ αἸι86. 
Ῥαπί οἰροδ ἰθιιρ]ατη ΠὨίδηδθ, ἴῃ ΑὙ θη βίο, ῬΡΌΤΩΟ 
ἴονῖο ἔπι θοθδθ. ». ζας. --- 8. ἀ. σήματα, 
ΠῚ α]]Πὰ5 ΡΙα ΔΤ ΌΒι5, 1. ὁ. ; στῆλαι κύχλῳ λίθου. λε: 
χοῦ πεπήγασιν᾽ ὁ δὲ λίθος τῇ χειρὶ τριδόμει 
χρόαν χαὶ ὀσμὴν χροχίζουσαν ἀναδίδωσιν. - τῷ 

Ο ΠΗ ξ 

ΧΙ,. Ἐκ Πιοάονρο δ᾽ου!. ΧΙ 18. ἀθάθυθ Βοπηᾶι 
Απέιοὶ. ν. 10, Βγαποῖκ. 4παέ. ἰ. ΠῚ, Ρ. 1718, η. ὁ 
Φδοοῦβ. Ἄρρονα. Ερῖφν. τι. 343. « Χουχθϑ, ̓ΡΡΌΡΈΙΟΙ 
ἴπ αγεθοίδιη. [ἀοΐδ, τηδπατη τηϊδὶς, απιϑ ΠΘΙΡΙ 
ΑΡΟΙΠμἰβ. τοι ρ! τη αἰνὶροροί. Εὖ δὴ ῬΘΡβδ0 τι 
δὰ Μίποννεδθ ἰθρ] πη ΡΘπθί να πέ., οαχη ἰΠΡῸ 
ἰϑιηρθϑίαβ θχου δ 605. ἴῃ [ἀρᾶτη σοη θοῖί, ὦσ0 ἴδοι 
ῬΘΙΡῈΣ ἰγορϑθιπι Ροβαθιπΐ δὰ Μίηθρνοθ ἰθιηρ]ι 
οαμ ΠΟΟ Θρ᾽ βυδιητηδίθ. ὅἴο ἤϑθὸ ἃρπα ΠΙΘοΡαπ ἔ 
ἀππίαν. ΑΥ ἴῃ δρι σΡτητηδίθ 'ρεὸ ΠοΙρ ἄρον τῖς : 
11η6 7ανδηίο, ΤΡ 556 αἀἸϊουπίαν, ἀπο οαπὴ Ηρ Ὶ 
ὨδΡρΡδίϊομθ (11, 838) οοηνθηϊί. » Ψψ66. --- 88. ΕΝ οἱ 
ἀπωσαμένοις οὐ ῥυσαμένοις ΙΘσθΡ»8 πιδ]αῖε Ψ͵ΔΊΟΚΘΙ 
τἶαβ,. αποὰ τϑοθρὶὶ Αηέλοὶ. Ῥαΐ. φ  ΠἸοΒ. ἱπέουρ τ 
Ῥομδαιο, {. ἢ, Ρ. 348, 4ρροηά. 

ΧΙ]. ἘΣ Ῥᾶυβδη. Ὗ, 9ὅ, 10. .« ἈΠΗ͂Ι 
ΟἸγταρίοο ἀθαϊοδυθυιηΐ βίδίιαβ μϑροιμῃ, ααϊ ἴη Π6]] 
ΤΊο͵ᾶπο οὐ Ἡθοίορθ, [ὉΡ ἸΒΒΙΤΩΟ5 Οτρθοοναμα, 
ΒΙ πραγ οοΡίδιηθη ῬΡογοοδηΐθ, ΘΟΠΘ ΘΒΒΌΠΙ 
Ῥυΐαβ ἀϊβύϊομομ. ᾿πβου]ρίαχη βίδίποθ ἸΔοταθηθὶ ; 
γατη 16 θέαι ἴῃ 6 ιβάθμ ΟἸνρθο. » Ψαροῦϑβ. 3, γ5. 1. 
Οπαίδηι, ΜΙοοηΐβ ἩΠατη βογυΐδβο οοηβίαν ΟἹ. 1 , 
Οἵ, Απέλιοὶ. Ραϊ. Θρίαν. ΑπΕραίν, ΙΧ, 338, οἱ ἴῃ] 
ποβίγᾶ 0116, ΧΙ, ᾿ 

Ν:Ὁ 

ΧΙ. Ἐχ Ῥδυδᾶη. Ο΄ 90. 15. δὲ ὙΠ ΠΣ Ἵι 
Ῥυϊτηστη ΗθΓΟᾺΪῚ ὅθ Π60 ἴῃ Οἰσιιρία ἃ ΤΠαβὶβ ἀἸοαίο, 
ΟὨῃδίεθαμο ορθιΐ, ᾿πβορι ρίστη δὲ μῸῸ ἀἰβίομοη 8ιῖ 
Ἔθη 68 θδ8ὶ; ἀ θη ᾿θΡαπὶ ἴῃ ἀΟΠ Δ. 15, 6] αβάθυῃ ΔΡΕ]ῆ6 
ΟΡΘΙΊΡα5, αὰϑθ. Δ Η]ΘΡΟΠΘ ΡΓῸ Θαιθϑί 5 ὙἹοίου 
ῬΓΟΙἰΒ88, ῬΙΠΟΙΏΘη685 ἤ]πι5, ροϑβί 6715 τηογίθχῃ ἀ66} 
οδνὶί. --- Μίοοπ, Οπμδίεθ ρδΐθι, 5 ΡΙπΐο ορθαϊτηα 
(ΧΧΧΙΨΝ, 8), « Αἰ] 6 5 βρθοίδιθδίμν. » --- 8. 1. γα] 8 
Υἱὸς μέν γε. --- 8. 3. ψιηάοὈ. οἱ Μοβο. οοδᾷ, αὐτὸι 
50. ἄγαλμα γ6] ἀνάθημα. --- Ιη Ἰηβορίρίίοπο 11}. ἯΙ 
13, 10, ΡΓῸ αὐτὸς Ἰϑρὶ ταν Νάσῳ, αὐϑγὴ 516 ὙΘΥ ΒΡ 
Ἰαϊϊηῖδ νοεῖς ΑΙΔΔΒΘΘῈΒ : ς 



μὰ σι τα ἐν, 

Ε ἜΗΝ: ΘΑΡΌΤῚ 

ἴὰ Μίοομο βαΐαβ βἰπιαδονα οἴβηχις Οπαίαβ, 
ἰπϑαϊα ἴῃ “ρὶπα οὐἱϊ ραίνϊα ἀίααθ ἀομηι5. 

11Π.. Οἰγνιρία. Ἑαϊαῖι Ε.. Οανίαδ, ἀγδλᾶοί. Ζοῖ- 
ΕἸΑΊΝ, ρ. 48. ὅν 8... ὦ 

᾿ ν. Εχ Ῥαυβδη. ΥΠ|, 8, 9-10. Ἀδροίϊονρθ ροϑβί 
γ]Π1ο0 8 ΒΡποκ. Αια]. Π1|. ». 174 σχνπι, Φδοοῦ5. 

"πα. Ερῖφν. τι. 835. « οο οδυτηΐηθ αὐϊίαν Ῥαιβὰ- 
ἂ5 δὰ ἀοῆηϊοπάμππι Οπηδίεθ εθἰαίθιη. Οηδίαβ ΘηΪ πὶ 
Ἰοοηΐβ ΠΙϊπ5, ἀὐσϊηοία, τὰ ἀναθήματα, αὰὸὸ ἃὉ ΗΙ6- 
ὍΠ6. ΡῸ Υἱοίου ἰβ 6. οϑΡ δμηἰ Πἰ 115. γϑρου αι 5. γοίο 

α ΠΙΠΟΙΊΘΠ65. ροβί ρδίσῖβ χηουίθμη ἀθαϊοανι, 
νϑυδί. » Χῳαοοῦς. Νά. βαρν. 42, Υἱὸς μέν με Μί- 
--- τοί ἀδάϊυ οατὰ ἰθυημηδίθ : Τὸ ἐπί τινι 

Υ. Ηαδθοὶ Αἰμθηδθιβ, ΥἹ, βϑοί. 21, ρ. 382 : 
εἴ... Φανίας ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν Σιχελίᾳ τυράννων, 

αλχῶν ὄντων τῶν παλα!ῶν ἀναθημάτων χαὶ τριπό- 
χαὶ λεθήτων, καὶ ἐγχειριδίων, ὧν ἐφ᾽ ἑνὸς καὶ ἐπι- 

ἄφθαι φησίν" Θάησαί μ’....- 

ΧΙ Υ͂Ι. Εν έλγῖς. Ἠδυα] οι, βϑϑθαροῆιοα, θέο., τι. 331: 
055. 4γολ. Ατΐ. 11, 61; Ποῦᾶ5, Ν, 88; 6. ΙΚ810 8]. 
010,7". 4)". 6 ἴαρ. οἰο. 109. --- 8. 1. ΒοΒ8. ΣΗΣ; 

δ᾽ αβάθιη. οοηΐΪ. Κλευθέρσης. Ηδηηλ}ῦ. ΔΡΟΡῚ. Α1..... 
"ΕΡΣΗΣ. --- 5. 3. ΒΟΒβὶὶ βιρριθιηθηίδ δαιί. 

ΧΙ. Εχ Ῥδιβᾶπ. 11, 11, 7. « (Π)δοίεο, (ϊθ 
ἜΠιο, Ὥγηιεθο, νἱοίονα οοπίϊρονδὶ Ὁ]. Ἱ. διαί 1051 
γοβιία, δὲ βθουπάατη οὐᾶοα! τηοηϊίατα ΟἹ]. ΧΧΧ, 
Οἵ. Ῥαιβᾶη. ΥἹ, 8. ΝΊΒΙΙ {18 βίαύαδ, [αι 1]Ππ|Βύγ 18. 
ὅτα οἵπὶ (ΕἸ οΐδ5. ὈΥΪμλτι5. ΑΟμεθουππι ρΙπιδτι ΟἸντα- 

τὰ ὑα1556ὲ, δ ἢ] οἴοθ Αομεθὶ, ρΡαβαῦδηι ἴῃ οονίδ- 
ἀοβοθηἀογθηΐ, 6115 βίδίαοθ ρα θηΐδυθ, ρ ΔΙ δ. - 

δάδθρίϊ δδηγάθιη "ΘΟΓΌΠαΙ6. ΒοΙθδηΐ. » ψαοοῦξ. 
1. ΚΚαϊτηἶπ5 ὥνατο, Ἰηἰοροβιίο ροβύ νικῶν ριιποίο. 
σ. Ἀχαιὸς. --- 5. 2. Ἐχαλεῖτο δὲ (Δύμη) τὰ μὲν 

᾿αἰότερα Παλεία, » Ραιιδαη. 

ΤΠ. ἢὲ απίρο ργὸορθ Καγὶ ἀριαἱ υδέογοηι Αγια- 
γἠἰμψδένι, τὴ {6} 6 Ῥαρθιίηι οοἰϊοσαΐ δέγαθο. ΒΟΟΚΗ. 
0.}». ὅθ, Κὶνομῃοῆν 491, α. ΚαΑΙθ6]. 162. --- ν5. 2. 
βξηργάξατο, 5'ο ΒΩΟΚΗ, ΚΙγομΠοΙ͂ οὐ α. Κ8106].; 

απ ἀ6 ἰοντηὰ Τἰδϑαιγηι δ] 85. ν. ἐξεργάζομαι, πὶ 
,. ιηάδογῖ βουῖρβὶὶ ἐξηργάσατο, τὖ Ηδ86 ἴῃ Φραδή, 
οὕτῃ ἰδιηθη ἰάθη ἴῃ νυμφόληπτος ἀράογαὺ ἐξηργάξατο. 

ΟΧΙΙ͂Χ. Αηέροϊϊ (ΑΛ 1068) «οἀϊοαϊα τϑρονία. ΕαΙά. 
ΤΌΘ ΠΟ, ἤουμο αγο]ιόοὶ. 1801,1, 300; ᾿ἴη646 8106], 
Ἐρῖρ»". 4)»"., οἷα. π. 784. Υ΄. 14. ργϑοῖ. Ρ. χυπ: « Τϑυ- 

ὉΠ ΘΟΙΙΠῚ (ἰἐΘΙΩΟὰ ΠΠ]ΘΡῸ δΔοοθα δ απ8]}65 βαηΐ 
Ψύχων, Γοργὼν, Κηδαλίων οὐ 411...» Τιοααϊύτιν ἐθάϊοαϊδ. 

-- ν»5. 3. [ρῖ8 μβαροὶ [ΚΑΤΕΤ --- ΧΑΡΙΑΝ- 

 ΤΑΠΟΔΟΙΗ. 
Ε. 
ΠΤ, Εχ Ρὰιιβᾶη. ΥἹ, 18, 10. Ἰηβουιριὶ βυηΐ ἢὶ 
ὙΘΥΒΙΒ δίδίατο δαὶ Ποιηΐη6 Γγοὶ, αὰ0 ῬΆΪ40]66. ΗΠ] 
υἱοίουίαγη βία] ρα πί, απο 5015. ΘΟΙΠΡΘΡ στ θϑὺ 6Χ 
ἴρβο Ῥδυβδηΐϊδ : ᾿Ἐγένετο δὲ χαὶ τοῦ Φειδώλα τοῖς 

αισὶν ἐπὶ χέλητι ἵππῳ «νίχη, χαὶ ὅ τε ἵππος ἐπὶ στήλη 
πεποιημένος, χαὶ ἐπίγραυμά ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῷ. Ροδὺ 81108 
ἰδτηθὴ ΤδΟΟΌΒ᾽ι5. ᾿ρ856 δργαᾶνὺ ἀθ6 Τσθὺ αἰ Πὶ ἸΠΌΤΩ 
6586 Ῥῃίάο!οο ΠἸϊοναμὰ ἀν ρα θαίαν. --- 5. 1. ὮὭχυ- 
᾿ρόμοις τη] Θ αὐ ΟΔΙΏ ΘΙ ΆΓ5 51Π6 οαπιδἃ; ποίδηαα δϑὺ 
δΙ6 απ ΦΔΟΟΌΒΙΟ ἰογτηὰ ὠχυδρόμας αἴιὸθ ΤᾶΡΟ ο6- 
ἀρνί. --- 5. 2. τὴ οοά. αποΐδηι Ρδιβδη186 ΠΟ Ἅ}Π1π|5 
αἱ Ολαρίογι. Ἰοσῖββθ αἰχιὺ Ἴσθμια πύξ; ρΘΡρϑγϑιη. -- 
Ὀχηϊθοὺ αγοίϊαβ, Εἶον. σὺ. Μαρέ. 866. Ρ. 320, δὰ 
Ἰοιπμηδί : Τὸ ἐπὶ τοῦ Λύχον τοῦ Φειδώλα ἀναθήματι. 

ἈΝΤΗΟΠΟΘΙΑ ΠΙ|, 

γ 
ὙΠ’ Ὑ ὦ ὦ Ἐπ Ἐν 

ΣῊ ΠΣ 

ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 6 

ΠΙ. Αρυὰ Ῥμυσνά. Ί, δὲ : ..... Πεισίστρατος 
ὃ Ἱππίου τοῦ τυραννεύσαντος υἱός, τοῦ πάππου ἔχων 
τοὔνομα, τῶν δώδεχα Θεῶν βωμὸν τὸν ἐν τῇ ἀγορᾶ ἄρχων 
ἀνέθηκε, χαὶ τὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος ἐν Πυθίου. Καὶ τῷ μὲν 
ἐν τῇ ἀγορᾷ προσοικοδομήσας ὕστερον ὁ δῆμος Ἀθη- 
ναίων μεῖζον μῆχος τοῦ βωμοῦ ἠφάνισε τοὐπίγραμμα. 
Τοῦ δ᾽ ἐν Πυθίου ἔτι καὶ νῦν δηλόν ἐστιν ἀμυδροῖς γράμ.- 
μασι λέγον τάδε: Μνῆμα..... ΚΙ νιάἀθίαν ν. οἱ. Οα- 
τηϑηθθ5. Ἄθην. 1871, Ὁ. 149, ΘΡ1556. ἰρβίση, ῬῚ5185- 
ὑγαῦ! ΥΩΔΡΊΟΙ οὗ ᾿ΠΒΟΡΙρ ]ΟΠθ τὶ αἴθ δἰ. δϑὲ Ὅη0 
αὐϊά θη γθυβα : 

ΜΜΕΜΑΤΟΔΕΗΕΘΑΡ ξ Ε4ΠΈΕΙ4[41.. (ον 
Υἱ05 ΘΕΚΕΝΑΠοΟυ ΟΝ ΟΉΠΎς... 

ἜΝΤΕΜΕΝΕ. 
Π1. Ἐκ Ῥαϑιβᾶπ. ΥἹ, 8, 2 : « Τηβογὶρίαχῃ βἐδίποθ 

δι ΡΟΏΙ, ΠῚ ΠὈΙηγΐοθ, Αὐοδά! οχ ῬΔΥΥ ΒΊΟΥ Τὰ 
ῬορΡαΪϊο, ααἱ ΟἸγηρὶθθ οογοπδίιβ {πονραί. » ψαρσοῦς. 
Ηΐποοθ ρρΊ] τὴ ἴδπιδ, ουαΐ, αδγὰ να που τ ΠΟΙ ΠΤ 
Πργαηθηΐατη ἃν ιἰΡαίαν Ῥααβδηΐαβ, ἴῃ Το ονὶβ Τυγοϑθὶ 88- 
ΟΥἿΒ ἴῃ ᾿ὰρ πὶ ΘΟΠγ ΙΒ ΤΏ, ἀἰθοῖ 0 ΤΙ ΒῚ15. ΔΠΠΟ Ρ606- 
ΡΙδβθθ Βογηηῖβ ἤρπνδη). --- 5. 1. οοὐά, Ε'αρίδηϊ 
Βαρϑηί. Δινύτα. 

ἽΜΠΙ. Εχ Ῥαιβδῃ. Υ΄. 10, αὶ ΠΟῸ5. ὙΘΥΒΙΙΒ ἸΠΒΟΡ Ρ ο5 
{1556 ὑγδαϊῦ βοαίο ἅιρθο, απο βὰ Ὑ]ΟΙΟΥ τ. βίδίμδ, 
ἴῃ ζαβίϊριο ἰθυὰρ}ὶ ΟἸγρῖοὶ οο]]οοσαίαμη ογαί. Ηΐηο 
Δρρᾶγθί νν. φιάλαν χρυσέαν ἴῃ 'ρ80 ΟΔΥΠΪΠ 6. ΠΟῚ ἀθ 
ΒΟΥΡΙΟ, 8568 ἀ6 βοιίο, αἰιοὰ ΒΟΥΡΒΙ [Οὐδ Τϑίθυ6- 
Ὀαΐ, δοοϊρίθπᾶα 6586. Εραΐ Π1π4 σηπππβ ΤΑπαργεθο- 
Ῥαγη, 5110 ΠΟΤ τ. το 8 ΑἸΠΘη Θη565 οὐ ΑΡΡΊΝΙ ἃ 
Τιλοθαεοιηοπίουιη Βοθουορισηαιιθ ΟΟΡῚΪ5 ΒαρθΡδίὶ 
δρδιηύ Ὁ]. υΧΧΧ, ἀ. Οἱ, Πιοά. ὅδῖο. ΧΙ, 82; Ῥϑαβδῃ., 
29: ΤΒπογα,Ἵ, 107 564. 

ΝΆ. ἀ, νυ]ρὸ ἴῃ ἤἥπθ ργεθοθάθη 5 νυ ϑιιθ ΘΟΙΏΤΏΘ, 
Ῥομῖίαι οὐ νβ. ὁ τῷ πολέμω ΙΘρτίαν, φιοα ΔΙ ΘΓ Ἶ 5 
τηὰπίανιὐ ἰὴ τῶ πολέμῳ. “αςοῦϑ.. --- χΕϊθα τοί 5 
ἴῃ Μαρ 85. 866. Κἱογὶϊ. ον. Ρ. 318, οὰπὰ Ἰθγητηδίθ᾽ : 
᾿ἘἘπίγραμμα ἀσπίδι τινὶ ἐπιγραφὲν ἐπειργασμένην ἐχούσῃ 
Μέδουσαν τὴν Γοργόνα. 

ΤΙΝ. Τὰ Ῥονρῃνν. Ῥέα Ῥψεμαφονδ, οχ αν. 4ππαΐ. 
10. 2, ααἱ παῖδά τ᾽ αὐτοῦ ἀναγράφει Ἀρίμνηστον, καὶ 
διδάσχαλόν φησι γενέσθαι Δημοχρίτου τὸν δ᾽ Ἀρίμνη- 
στον χατελθόντ᾽ ἀπὸ τῆς φυγῆς χαλχοῦν ἀνάθημα ἐν τῷ 
ἱερῷ τῆς Ἥρας ἀναθεῖναι τὴν διάμετρον ἔχον ἐγγὺς 
δύο πηχέων, οὗ ἐπίγραμμα ἦν ἐγγεγραμμένον τόδε - Πυ- 
θαγορέω χ. τ. λ. - 

ΤᾺ, ἙαΙαἰ ροϑὺ 1195 Βωοκμῖαβ (60»}. ἐ. 1, Ρ. 99, 
ῃ. 34) πᾶπο ᾿πβορὶρ οι θη 6χ ΡΘΙΟΡΌππ650, αὖ ἔονίαν, 
Αποοπϑη ἀο]δίατῃ. Δ 6] κου β 41 θᾶγὰ αἀποαὰθ ἀθαϊὶ 
ἴῃ Ερὶφν. ϑρῖοϊϊ!. αἰέ. ν. Ἵ, 54ᾳ.., τοι ββίτηβ Ἰυαϊοδί, 
ΗΠ πιαίγιβαιθ ποι ηὶθιι8. γ8. 2. ΡΟϑι 15, βίδίπδηῃ 
1115 ΤΘΟΘηΒ. πδίϊ ἃ ΡΌΘΡΡΟΥἃ ὃχ νοίο αϊοδίδση 
Ῥίαποο ΠΙΛΉγ δ β᾽ σὨ ΠΟ ΡῚ, αὖ ἴῃ ΘΔρΡΡἢ5. θριρνϑιη- 
τηδίθ Αὐὶβίο ρι 6118. γθοθὴβ πδίθθ ᾿ηδρίπθυη [18 Π88 
οοηβϑογδαί. -- Βϑρϑῦῖ ῬμΙΠοίαβ ΟΥὙΡυ 8 τη Νέα Παν- 
δώρᾳ 1861, Ρ. ὅ99, α, οα}π5. Ἰθούϊο65 ΤΘΟΘρΙμη18. --- 
8. 1. ΒΟΚΗ. : ἱέρησ᾽ ὠδῖσιν [ἀμοιδὴν]. --- 8. 2. ΡΓῸ 
που 6 ρδίγῖβ ααοα νἀθθαίαν ἱποθυίαγη, ἈΝ ΘΙ ΟΚΘΡῚ5 
οομ]οϊοθαὶ Ἔρω, 80 "Ἔρος « αὰδο νὸχ ϑδάθιμ δίαπθ 
"Ἔρως: » οΟ ποιηθῃ ἰᾶται βίαίπθυαὺ ΟΟΥΒΙ ΠΕ. --- 8. ὃ. 
6 Ῥαγίο αὐλῆς Οοϊοία, νἱά. Ῥαῦβδῃ. Υ, 30. 8ου1- 
Βεθαύ Οογβίμαβ χαλὸν Διάεο ἔργον, ΌΣ 5155] 16 ποὸ- 
ἰαΐὺ ῬμΙοίαβ. ταυτολογίαν ἰῃ γΘΥὉ18 ποίημα οὗ ἔργον. 
Τοπρθ ΔΙ᾽ νοϑευαι α. ΔΙ 6 8, νβ. 2. Θερσι[ἐ]- 
πουῖς, θυ]γίά]τερ. 5. 2. Τοῦ Παρίου ποίημα Κριτωνί- 
δεω εὔχομαι εἶναι. Νοϊηθη ΘοΟμ]θοοῦαὺ ΚΙ ΡΟ Βοἰἤτι8 

Κλειππίδεω ; Ιδρὶ8 παροὺ ΚΠ} }}ΔΈΟΘΕΥΙΚ. 

ὃ 



ἴ ν᾿ » ὦ ἢ δ νθχό 

Ψ' 

β6 ἈΝΤΗΟΙΘΘΙΑ ΘΟ 
ΤΟΊ. Ἐκ Ῥαιβδη. Υ, 21, 12: ᾿Ἰηβουὶρίο ου 5 ΤΘΙΩΟΥῚ, 

ααθηὴ Μίθηαροι, ΤΏΡ δοῖθθ ΡΟΡαΪα5, ὁχ Ιοηϊὰ οὐ πη 5. 
ΟἸ προ ἀϑαϊοανογαηύ, διρίθ, αὖ δἰῦ 1056 Ῥδιβδηϊδβ, 
ΤΆΡΔΟΙοΘ οδβίθ! ]Παγὴ γ6] ἀΓῸ5 6556 ν᾽ θέαν. --- Κ5. 2, 
τῇ 8160 Το 5185 βιασσάμιενοι, αὐ ἰῃ ρον. νοὶ. δ ἡ) α; 
ϑϑδιηαθηι [Οὐ δὴ γϑίληαἰΐ ασούππβ, αὶ ἢ ΘΡΙ Θ ΔΙΏΤηἃ, 
ΒᾺ} ἢοο Ἰοιητηδίθ θχῃὶθαϊ ; Τὸ ἐπί τινι τῶν Μενδαίΐων 
ἀναθήματι. 

ΤΥ]. Ἐχ δύνα. Χ, 8, Ρ. 668. 6 Οχυῖο νἱάθ 5ίνδ- 
Ῥοηθη, 11, Ρ. 8δ4 οἰ ῥ. 351, οὐ Ῥαῦβδῃ. Υ, 8, Ὁ. 381. 
Τιϑιητηδ, ἃρ. αγού. : Τὸ ἐν τῇ ἀγορᾷ τῶν ἪἬλείων ἐπὶ 
τῷ ᾿Οξύλου ἀνδριάντι. --- 8. 1. τόνδε δῆμον, Ε]6ΟΒ, 
ααἰ 58 ΡΓῸ δυϊοσμύμομιθιβ πα θδηί. --- 5, 3. Κου- 
ρῆτιν γῆν, ΖΕ οΟἸ ἴδ ἃ ὈΥΙΤΩ1Β 6} 15 ἴΠ60115 ΔΡΡο!]δίαμη. 
Ψας. --- Οἷ, Θρίθν. βθαιθηβ Χώρης οἰχιστῆρα οὐ ποίδ5. 

ΤΥΠῚ. Εχ βίγαθομθ Χ,8, Ρ. 663, γτϑρϑιϊθυαηὺ ΒυιηοΚ. 
Απηαΐ. 1Π, Ρ. 198, π΄. σοιχ (14. 28 οο05. ἀμὶριαίυσυ. 
ἰ. ΠΙ, Ῥ.Ὶ, Ρ. 412 54.) οὐ δοοῦβ. 4ρροηάὰ. π. 3886. Ηδθο 
δι ΕΡΠΟΓΟ 86 τη αὐπιδίι πηι 6586 ρυοἤίθίαν Βέραθο : τπιπ 6 
δρραγοῦ « “πίοϊαγη, ΕΠ τ 1015 ἈΠ! πὰ, οχ ἘΠῚ46 ἴῃ 
ΘΆΤΩ ΤΘΡΊΟΠΘΠ γΘΠἾ556, ατ186 Δ ᾿ρβῖπαθ πουηΐπθ Ζ  ο] ἃ 
ππηοαρδία οβί, Οπγθίδβαθιθ, σαὶ θϑᾶτὰ ἰὰτα. ΠϑὈϊδ- 
Ῥαηΐ, δχρι!586. Ῥοβὺ ἀθοϊτηϑτη οθίδίθιη, Οχυ]αση, 
ΖΘ 5 ΠἸϊατα, ὁχ ΖΦ ο Ια ἴῃ ΕἸΙάθιη φγοϊδοίαχῃ, 
ὌΡΡΘτα 101 ΘΟ 141558..» Χ.α6. ΜΙ. ΒαρΓ. ΘρΙρν. 81 Αἴτω- 
λός ποτε. --- 8. 2. ΒΡΆΠΟΚ γθοίπιβ θρεφθέντα. {. Κα]. 
σταδίου. --- Τιοτητηδ, ἃρ. ατοί. Τὸ ἐπὶ τῇ βάσει τῆς 
Αἰτωλοῦ, τοῦ ᾿Ενδυμίωνος, εἰκόνος. 

11Χ. Ῥαυβδη. 1Υ̓. 1, ὅ. « Μρββθῆθῃ ἸὩΔΡΉΒΙΙΤΗ 
ἀθδυιτη ἰηἸ{1ἃ Οδπσοη Β]θιιβίηθ νϑηΐθηβ ἀδρογίαν!(. 
Εὐὴὶ σδαοομ ΟἸ1πὶ Π]1π5, ῬΏΉΪΥΙ π6ρ08..... Μδρπδυιτη 
670 ἀθᾶγατη 1Π1{18, Τα }}}}185 ροβύ ΟδΙΘΟπθΊὴ ΔΠΉΪ8, 
Τγοαβ, ῬΑ ΠαΙΟἢ15 ἢΠ]1π5, απλγη απιρτιβ ϊββίχηδ, αδτηατιθ 
σΘΙ ΘΟ αἱ οϑϑοηΐ, οἴροιί, Τότ Ὦδὸ οἰϊδ πὶ 
ὁδίαϊθ᾽ ΠΟΙ ποιηϊηδηΐ, πα] 1116 Δ 15.165 Τα θυ ΟΥ τ 
Ταδίρανυτῦ..... Θυοά δαΐθιῃ μἷἰο Πνοὰβ ῬΑΠαΙΟἢ5 Γπουὶὺ 
ΠΠΠπι5 ἀρορίθ ἀθοϊγδηΐ υϑυϑιιβ, απἱ βαηΐ δα Μοίπμδρὶ 
οἰβρίθιη. Νδτι οὐ Μοίμαριιβ απποβάδγῃ 11 ΠΟΤ χη ΕἾ {π|5 
Ῥοίονιηανιύ. Εππὺ μἰο ααἰάοπη Αἰμ θη θηβὶβ ρδίυϊδ, 
ΠῚ ΠΟΤ Π], ΟΥΘΊΟΡ ΤΊ 116. δὲ ΟἿ πι5Ὺ}5. τη] ΒΔΟΓΟΡΆΙΩ 
ἀρβιρπδίου. [ἀθῖὴ γθ1Ὸ οἱ δι ροσατη ΤΉ Όδμΐ5 Ἰηϊ 18 
σοηϑε 11, οὐ Ἰαχία ΤΥ σοΙἸ ἀΔατη βδρύπτη ἱπηδρ ΘΙ 
οατη ἰηβοριρίίοηθ ἀδαϊοανιί. Εἰὰ Ἰηβουιρίϊο, ουτὴ 
8118, ἔπτη 1ἢ ῬΡΙΠ15, απτθ δ Μοίμαραμι ρου πϑηΐ, 
ἰοβίδίαν. » Ιῃ δᾶ Ἰοαυ αν 1ρ586 Μοίμδριβ. « Ιπάἀϊοδί 
δὲ ϑδάθιη ἰοῦ ρίο Μοββθῆθη γϑηΐββθ Δ ΘΟΠΘΙη, 
ῬΒΙΣΙ -πϑρούΐθιηῃ ; 4118 ργεοίθυθα 46 Τγοο, οἱ Π]ὰὰ ἴῃ 
ΡΥΙΤΩΪΒ5, γί ᾿π1 ]Ουιπλ βάθη Απηάἀδηΐϊδηη [ι1586. 
8. 11ὴ οοἀά. οἱ δαϊ! οὶ θὰ. οογΡαρίο ΚαΒηϊὰβ ροβί 
δόμους αἰϊαϊα ἀθ6886 βιιβριοδίαν : 18 ἔουίδββθ βαρ- 
ῬΙθηάσχῃ, απο ΤΘοθρὶ τη μεγάλης τε χέλευθα ματρὸς, 
γ. 564. ΡΓῸ πατρός. 9δΔο005. 4ρροπάα. 105. νϑιϊηϑὶ 
ἥγνισα οἱ ἸοΘρῚν ἥγνισα δ᾽ Ἑρμείαο... ῬὸΡ Μοροιὶ 
Υ67Ὸ «ἰοηιηι ἰάθη Οθυγοσιη Αἰ οογατη ἃ ΜΘΡΟαΙΟ 
ΟΥαηἀονατη [τα] τ Ἰη 6} 1 η ἀδτη 6556 οοπήθοϊν, 48 
ααϊθιβ υἱὰ. Ῥδιβδπ. ἰρβαμῃ 1, 38. -- 8. ὃ Κόρης 
πρωτογόνης (510) ἃΡἃ τηρτηογναίαν ἃ Ρδπβδη. 1, 31, 8. 
1. θιηδοτῇ : Δάματρος καί. --- 8. ἀ. Εἰδοῖαβ: Κλει- 
νοῖο....- Καυχωνιάδαο. αιιοα Βιιβριοδθαίτ σοΥαρίατη 
6556, ὁατη 46 (ΔΌΘΟΠΘ '080 Ἰοαπδίύμν ᾿ῃΒοΡΙρίϊο. 

ΤΧ. Ἐχ Ῥδύβδῃ. Υ, 28, 7. « Ἰπβου]ρίαμη δρῖρυ. 
βίδύιιθθ {ουἱβ, ααδτῃ ΟἸ ον ἀθαϊοαγογδηΐ ΟἸ ΤΩΡ158..» 
Ψαοοῦδ. --- Βηαηοκ. ἀραϊὶ ἴῃ Απαϊοοίίς Π|, 177, 
Τ᾿. ΟΧΧΧΥΙ. --- 5: 2. βιασάμενοι, 5ῖὶς οοὐάᾷ. ΨΙηΔΟΒ. 
οἱ Μοβο.; ναυ]ρὸ βιασσάμενοι ᾳυοὰ τοοορὶς Ε'δοῖίι8. 
γ8. 8. σογΡαρίᾳβ 5ῖ. Ἰθρϑθδίαν χαὶ μετρεῖτ᾽ Ἄρ. ἡ δὲ 
τελετὰς, Ππθτα ἰΐδι Ῥϑβυϊπθη ἄστη Κα μη 5 ΘΟὨ]]οΙ δ : 
χαὶ μέτρα ποιείτην χ. τ. Δ. Βουδοηάσχα οϑὲ καὶ ταύτης 

μετρηταὶ, 14 οδὺ ἀθοίσωθθ τ ΘΏ ΒΟ 65, --- 5, ὦ δὲ. 
Πα ΒαρΡΙοραὺ Κυμη. χαὶ Λαχεδαιμόνιοι. ϑ'6α, 
οοα4. τη55.. Ὑ]ηὰ. οἱ Μοβο. αἱ ὀχ θοηὶ χατὰ Λά 
καὶ ἐκ σέθεν οἱ χατὰ Λάχων ἐσέθεν οὶ ροίι ααδ8, αἱ 
ν]ἀθίαν, γϑρὰ ϑϑί Ἰϑοίϊο. --- « ΟἸ ΠΟΙ Γαϑυπηΐ ἴῃ Αροᾶς 
18, οἶνοθ Υ15 Κλείτορος, δίῃ ΑΖϑηΐβ ΠΠΪὰ5. ς 
ἀἰα1556 ἀἸοϊίαν. » ψαοοὺςβ. ιὰ. Ῥαυβδῃ. ὙΠ], 4. 

1Χ1. Οἰμηιρίω. Ἐπ δρορυσᾶρῃο ΘΠ οᾶ 
Ἐρη. Ουρι ἴῃ Αγολᾶοϊ. Ζοϊξιγφ. 1818 3 ἢ 
Ρ- 88 5ᾳ. ϑαργα βουιρίατη Ξενοχλῆς Εὐθύφρονος ἢ 
νάλιος, οὐ 'π οΥὰ ἰδρ141]5 Πολύχλειτος ἐποί(η)σε. 
18 Βοο ρϑ]εϑβία νὰβ Ῥαυβδη. ΥἹ, 9, 3 : Μετὰ τού 
(Θεογνήτου) τὴν εἰχόνα Ξενοχλῆς Μαινάλιος ἕστηχε 
λαιστὰς χαταθαλὼν παῖδας... Ξενοχλέους δὲ τὸν ἀνδριό 
Πολύχλειτός ἐστιν εἰργασμένος. --- 8. 23. ἀπτὴς 60) 
ῬΓῸ ἀπτήν. νειν 

1 ΧΠ11.. Αἰλμορῖβ, ρῦορθ Αβοϊθρίπμῃ, ἱ. 6. Ζβου 
ΡΠ ἰθιηρ]ατη, δα ἰα 1 ν. ὁ]. Οὐπηδηπάθβ ἴθ Δ μ6η 
8ηη. 6 (1817), τ. ὙἹ, Ρ. 137, ααἱὶ σΟΠ οἷ  ΤΩΔΡΤΊΟΣ 
δΥῸ6. Ὀδδβίμα, δι 6} 115 ΘΓ ΘΟ] Οηθτὴ ρου πϑὲ θρίρνα 
τς Κβ. 1. Νοιίμθῃ τηα ] πὶ 6556 ροίοβί. “Ὅρριππο. 
“Ὅρσιππος. 1] ὁμόδωμοι “δουρὶ βαηὶ Ἡγοία, 
πδοθᾶ, ὅδ80, Βουηπαβ, ΤΙ ΒΡΒΟΣΙΒ, δίς. ΨΊα, ἰηΐ, 
δονίαί. Ερίρν. Ὑγεῖα, βροτοῖσι κ. τ. λ. --- 5. 3, θείαι 
ὑποθήχαις Θοάθχη [6:6 βθηϑιι 410 βιιηΐ γϑῦθα Πὲθο ἃ 
Β8606 ἴῃ ᾿πβορὶρί. γ8}1}15 Οσσαριης : προστάξαντος 
θεοῦ, κατὰ ἐπιταγήν, ἐξ ἐπιταγῆς τοῦ θεοῦ, χατὰ τὸτ 
σταγμα τοῦ θ., χατὰ χέλευσιν θ., χατὰ μαντείαν, 
ὄναρ, χατ᾽ ὄνειρον, οὐ 51121}1ἃ. Οπμηιαῖι. τα 

1ΧΠ|. Αἰδογιῖς ἴῃ ἃύο6. ἹΡΟΥ͂, 319, πο α. 
Π8]., 156. ΚΝ 5. 2. Ἰαρὶβ μβαροὶ ΕΥ̓Χ... « Δ 1110 ἀρ’ 
ρίου ΒΌΡΡΙΘΠ σὰ. » σομ]ϊοιὶ ἃ. Κδ1061, αὐ ἢ 
ΒῸΡ])1ΟΙὉ ἢ « ΕἼΠΟΙ] 5. Θῃϊτ ῬΡῸ ρδίν 5 Τουῦίδββθ Ῥδαϊ 
γοίαχῃ βυβοθρουδαί, βυβοθρίσσῃ ἅαὶ ἀπὰβ ρούα! ρδΐα 
γδύπτη ἴθοϊί. » Ἢ: 

ΧΙ. ΖΕ σίγω νϑρορίυτα ; ἃ, ν. οἱ, ῬἊοοκοβομῖο 
Βουρίαχη Θαϊα ἈΠδΔηραθ65. Αηέέ. ἠδ !. ἐ. 1, Ρ.. 
ῃ. θά; δύ οὐ ἴὴ (ογρ. 2188 ὧ, ἀρὰ 1,6085. 1, 6, 
α. ΚΑΙ06]. 7161. --- Βαθίον Ἰοριθαν [ποχηϑη ἀρ ϊῆς 
ἐποίησε. 

ΤΧΥ. Ἐχ Ῥδιβδη. ΨἼ, 27, 6 : ᾿πβουϊρίατα ῬοΪ 
τηδη 5. βίδίαςθ, απο ἀὐραμηθπίο οὶ ΤΉ ΘΒΒ811: 
π}1}0 ἀπααδηι οΘΡ δὴ 6. αἰ ββίββθ 1Π ΘΕ ΊΟΤ ΘΙ, 
Ἰγάἀαταδπία. οοηϊθηαθηΐθαβ. Π6 απὸ ρίαρα νἱᾶ. 
Ῥδαβδμῃ. βαρ... ΥὟἹ, ὅ. ; 

ΤΧΥῚ. Ἐὶ ῬΙοά. 810]. ΧΠΠ, 41. Τὰ ᾿Ἰπηβουιρίστη 6 
ἴῃ ἰθη 0]. Μίηογνϑ δὰ Οογόπϑϑα 8, ἀποάθοίτη πϑα δ 
αἊΪϊ 5011 ὁχ ΕἸΡ10115. πδαΐγαρὶο δἤπρογαπί (ἀμ ΟὨγῖ- 
βίατη πϑίππι 411), ἀδαϊ αα Πιοάοναβ, αὐ ἰαἰοία», 6Σ 
ΕΡΒοΥΟ, απἰ τηοηυτηθηΐαχμη νἱάδραί. Δηλοῖ δὲ τὸ π 
τούτων ἀνάθημα χείμενον ἐν τῷ περὶ Κορώνειαν. 
χαθάπερ φησὶν "Ἔφορος, τὴν ἐπιγραφὴν ἔχον ταύ 
Οἵδ᾽ ἀπὸ χ. τ. ͵ 

ΠΧΥΤΙ. Οἰψηιρίω, ἀἰδ 21 πον. 1878 γϑρϑυίυτ δὰ 
ΕΣ. Ουγίῖα5β, 4γοηφοί. Ζοϊξμηφ. 1818, νἱϑρίθβ : 

Ρ. 181, π. 220; δΔηϊα ἸΒβι τη 15. ΕΠ 6.15 ΞΑΘΕ 
Αὐμθῃοάογαβ οἱ Αβοροάογαβ αὐ ῆἔσθβ, αὐ ῬΟΙ͂γῸ 
ἀΙΒοῖρα}} τηϑτηογδηΐαν ἃ ΡΙμ1ο ΧΧΧΙΥ͂, χιχ, ὃ 

ΤΙΧΥΤΠ. Τα Βαβὶ βίαια Ἀρο πὶβ Ναχὶϊ, παπὸ ἐπὶ 
ΤΟ] 6 πδὶ Μαβθο, δάϊαϊ ἘΥάπ ΚΟ]. ἴῃ Αγ ολᾶοί. Ζοϊξα 
1879, χυυϑῖΐθβ απᾶ ἀν ἰ65 οί, Ρ. 84. ΝΟ ΔΙ} 
ποίατϊη Υἱγὶ ΡΓΌΡΓΙ. ποιηθῃ Δειναγόρης. ς 

ΠΧΙΧ. Αρ. Αἰμθα. , Ρ. 19: Ἐν δὲ Θήθαις Πι 
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ΕΒ. οὔπται" Πυθέα χ. τ. λ. - « δ ποὺ ΟἸθομθ, Τ}6- 
“θᾶπο (ἰ᾽οῖηθ, 811 ἰπγθηΐο ; θατὰ δ 1θ. ΑἸθχαμάριμη 
Μαρπαμι ἤΠουιῖβδο ἃρρατοί ὁχ μἰβίον δ ἀδη ΑἸ ΘΠ ΘιΙ5 
᾿ἀθαϊ ὁχ Ροϊθαιοηθ, ἀ6 ΠΘθαπο αποίίδχῃ, πὶ ρδίυϊα 
ΠΡ ΡΟΙΠΘ ΒΒ. ἁαλιπλ. ἴῃ βίηιι δίαίασο ΟἸΘΟΙΙ5 οομπα!ϊαϊι, 
ἴάσαα (υἰσίαία ροβὺ ἀμηοβ, ρᾶΐθα νβίδαναϊα,, 1η 46 
ΟΡνοιναχίι. » ψαο. 

Μέρες ἔστιν εἰκὼν, Κλέωνος δὲ τοῦ φδοῦ, ἐν ἧς ἐπι- 

ἐγ 

ΟΠ ΤΧΧΊΎΧΧΙ. χ Ραῦβδῃ. ΥἹ, 8, 1 : Λύσανδρον δὲ 
τὸν Ἀριστοχρίτου Σπαρτιάτην ἀνέθεσαν ἐν ᾿ὈὈλυμπίᾳ 
Σάμιοι" χαὶ αὐτοῖς τὸ μὲν πρότερον τῶν ἐπιγραμμάτων 
ἐστίν, Ἔν πολυϑχήτῳ χ. τ λ. Τοῦτο μὲν δὴ τοὺς τὸ ἀνά- 

α ἀναθέντας μηνύει" τὸ δ᾽ ἐφεξῆς εἰς αὐτὸν ἔπαινός 
ἔστι Λυσανᾶρου, ᾿Αὐάνατον χ. τ. λ. -- Ηεθο 5Βίδίυδ 
ΠΤ υβαπανὶ ροβὶία δὶ ροβὲ ν]οίουϊαμῃ ἃ χἸὺροΒ ροϊαμη πη 
8 Αἰ μι ϊθηβὶθιι5. τ αίδηι. --- β, γ8. 1. νῃ]ρῸ πάτραν ; 
οοὐά. Οαβαι. οὐ Ὑ μά ο}. θ6η6. θα θθηΐ πάτρᾳ. [Ιῃ 
αἰγοσιθ οοὐΐοθ οδὲ Ἀριστοχράτῳ, ἀ6 αἀὰοὸ νἱάᾶ. Εἰδοὶὶ 
ποίαμα 10 δὰ π0ν. Π], ὁ. 6. 

Εἰ ἀχχ Οἰμηιρὶω νϑρϑυίαγη ἴῃ δῆ ρι]ο Ν.- Εν. ἰθπη }]} 
Δον δ, δαϊαὶ Εσᾶμ Κ ὶ την Αγ ολοίοφίδολο Ζοϊέμγ, 1811, 

ἀ8, πι ὅλ. Κ5. 1. Βαρϑὺ 1015. Ῥ61 ΔΒΒΙΤΏ 1] ΙΟΠΘΙΩ 

ον ρίαχῃ {δα ατὰ τα ϑιηονανθδὶ Ραιβδηΐδβ, Υ1,17,Ὁ 1... 
Καὶ τὸν Λεοντῖνον Γοργίαν ἰδεῖν ἐστιν " ἀναθεῖναι δὲ τὴν 
εἰχόνα ἐς Ὀλυμπίαν φησὶν Εὔμολπος ἀπόγονος τρίτος 
Δηιχράτους συνοιχήσαντος ἀδελφῇ τῇ Γοργίου. Οὗτος ὁ 
Γοργίας πατρὸς μὲν ἦν Χαρμαντίδου, λέγεται δὲ ἀνασώ- 
σᾶσθαι μελέτην λόγων πρῶτος ἠμελημένην τε εἰς ἅπαν, 
᾿χαὶ ἐς λήθην ὀλίγου δεῖν ἥχουσαν ἀνθρώποις. Εὐδοχιμῇ- 
σαι δὲ Βοργίαν λόγων εἵνεχα ἔν τε πανηγύρει τῇ Ὄλυμ- 
πιχῇ φασι, καὶ οἰο. 

ΤΙ ΧΧΠΙ. ΟἸϊπι Αἐλοηῖδ, πὰιπο τὰ ΒΡ. ΜΒ. ΤὨΔΥΤΊΟΥ 
σἰπϊαπαν. Ῥυϊγηαβ δἀϊάοναὶ Ουνῖδο. Αμοοη. Κρ». 
εν, π. Ἰθ0ῦ:; ἀοῖη4ε Μαυγνδίον. ὑ- 11, Ρ. ΜΙΧΥΙ, ὃ. 6Χ 
ὁ παροὺ 18 0005. Ῥαγαἰϊρ. ΔηἩϊ])ιοί. 11, ὦ. 1ὃ, Ρ». 100 

( Απέλοί. Ραϊ. ἀρρμοηε.νι. 1τῦ0, Βαοκα. Ο0»}»}. τι. ΤΠ]. 
-- Οἱ. 8ι. ἃ. Οαμμδῆθ. Ἀττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. Ρ. 124, 
τ. 909. ΝροΥΡη6. ἰδ δι βϑία}} Ὁ ΘΧ ΤῊ. ΠΟΥ 6 1080 
Νονίοη. 4η6. 6»)". 150}. Βγὶξ. Μιιδ. τ. ανντ. « ΓΙ α πι5 
Ὠΐο ΒΘραΪ ΟΡ 5. πο δϑῖ, 56 ἀδίπηοι ἤρα 15. ̓πηδρῚ- 
πὴ ἀοαϊοαι Ῥοϊγβίναίαβ. Οὐ 8 ᾿πηὰρὸ ἀθαϊοαίαιν 
ἀρτὰ Βουρία πη οβδὺ ποιηθὴ ΡΟ]Υ}} ΡΟΣ 15. ἢ]: 

ῬΡξϑδἢἸθη515.» Βοζλ. 8. 1. Φδ6ο}8., ἀδηηρίο ραμοίο, 
ὀλυλλος γϑυ} ἀνέθηχε. Βα Ὀ] οί απι 6556. ογθάθθαί, οἱ 
ολυστράτου... ἀδελφοῦ ΙΘ06 8 γο] αἱ, οαπη ΜΈΡΑΙΟΥΊΟ, 
᾿ππδοὶηθη ῬΟΙγβίσαιϊ δαὶ ἔραν 5. » Τᾶρὶδ Βαρϑί 

ΟΛΥΞΤΡΑΤΟΣ. 

Π ΤΧΧΙΝ. [ἢ λαμπρέων παράλων ρᾶρο αἰίϊοο. ΕΔ. 1,6- 
θᾶ5.1, 8ῦ, α. ΚαΑΙθ6]. Ερίφφ. 9... 6 ἰαρ. οοῃί. π. 920, 
δὲ Δ11|. Κ 61}}1} βιυμὶ βαρρ]οιηθηΐδ. τς 8. ὃ, Τιϑθδβ 
φίλον ΡΙῸ ζῆλον βοιίρβοραί; Κοὶ]. χισσοφόρῳ δὲ, 
6. Καὶθεὶ. χισσοφοροῦντι. --- 5΄τητι5, ΠΙΟΠΥ ΒΊΟΥ 
ΟὙ]οίΟΡ, ρθη δα 8111 Θχθμρ}Ϊ ᾿Πη1 Δ Ομ τὴ ἱτα ρα }1ῖ, 
οἵ νἱοῖῦ αἀποχαθ ρδίθιυ. 

ΠΟ ΤΧΧΥ. Αὐιοηῖς δὰ δοοϊθβίατη Οδίμο!οομ. ΕΑΙάΙῚ 
Ροοδοῖς. [πϑογρίί. Ῥ. 1, ο. ὃ, 56οῖ, ὁ, Ρ. ὅδ. Εριὰ- 
ΟΡ πη οϑὺ ἴῃ Ρ]ΌΓ5. τη }]}165. [πᾶ6 γϑία!: ΒΟΟΚΊΝ. 
Ὅν». ἰ. 1... 118 οὐ Οὐχηδπιάοθβ ἴῃ Ἀττ. ἐπιγ. ἐπι- 
τύμδ. ». 396, η. 3487. ὈΙΒοΠμοη ροβίθυιιβ δύ ἴῃ 
ΔΙΙΘΡΟ ἰαίθρθ οὐ βάθια. [Δ ρ 1415, Τη} 010 Βθοιη] νΘΡΒῸ5 
Υἱαοίαν δαϊδοινατη δα ἀνδρὸς ρ6Γ}1556, ἀϑῖπᾶθ ΠΟΤΏΘΠ 
ΥἹΟῚ 66] 6 Ὀ δ 1, ΘΧΘΙΏΡΙ1 οᾶπδα, Πλειστόχριτον. ἴῃ ΡΓῸ- 
ἀποίζοπθ 5011 086 ον πα] ]ατὰ αἰ οα] αἰθ πὶ 6586 βοιπαηΐ 

ἀνϊοὶ. --- ΟἿ, δρίρν. δἰξισαση βίταῖ]6 ἂρ. Ῥδαβδῃ. Χ, 
, 8, ἴῃ Πᾶς ποβίγα 5.109 6 ἢ. 110: Ἦ μάλα δὴ πο- 

θέουσα χ. τ. λ. -- 8. 1. α. Καϊθοὶ, ΕΠ) τοιῶνδε ἀν- 

Μ ΜΕΝ, ΤῊ ΓΟΡΓΡΙΟΥ͂. Ηου βἰμια!δονη οὐ 1π- ᾿ 

« 

ἼΝ ΘΑΡΌΤ 1 ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ.. 6Ἷ 
δρῶν εἴη πόλις, οὔποτ᾽ ἂν αὐ[τῆς. --- 5. ἀ. 1«. ἐχθροῦ 
᾿Αριστόχριτον. ἢ 

ΠΥΧΧΥῚ. Αμιοηῖδ. Ἐὶχ βομθαϊβ ΕΟανποἢὐ, 0». 
ἴγι8.. αν. δῦ. ΒΟΟΟΚΉΙ Βα ρΡΙ πη θηία δααμΐ ἢἶβδὶ ααοά 
Υ5. 3. Ρ7Ὸ θείην ΒουΙρϑὶ Καί θθῚπ5. θνητῶν. -- δι0- 
βου ρίαμη οϑὺ ἰθίγαβίίομο : δοξεν τῇ ἈΚεχροπίδι φυλῇ 
ἐπὶ Χαρισάνδίρον ἄρχοντος] τῇ χυρίᾳ ἀγορᾷ χρύδδην 
Ψηρφισαμένων τῶν φυλετῶν ἐν ἀχροπόλει. 
᾿Ονήτωρ Κηφισοδώρου Μέλιτεὺς εἶπεν: Ἐπειδὴ] Πυρ- 

ρ[ῆς... ἀνὴρ ἀγαθὸς γεγένηται περὶ τὴν Φυλὴν χαὶ τὰ 
χοιν[ά, ἐπαινέσα). αὐτὸν [ἀρετῆς ἕνεχεν χαὶ] χρυσῷ στε- 
φανῷ ἀπὸ πενταχοσίων στεφανῶσαι χ. τ. λ: --- ΟΠδνὶ- 
Βδθἀ6} ΡΌΒΟΩ {πὶ ΟἹ. ΟἹ, 1, γ ] ἀπηὸ 81ὅ ἃ. (ἢ. ἢ. 

Τ,ΧΧΥΤΙ. Εὰχ Πρεγο ἴπβυ]α. Ἐα]ά. Α ΚΡ]. Θ0}»0 αἴμ6 
ἰαριϊηοίίο αἱ ὦγογριτο, οἱς., ῃ. 32, ᾿νάθαιθ Φδοοθβ. 
Αηίοί. Ραίαΐ. Αἀἰαοηα. Τ. 11, Ρ. 100. Ταΐορον εἰΐα- 
“15 οϑύ ᾿ομαηὶ ἴῃ Μαβθο δινδηρίον ἴδιο. ΒΘρϑα 
ΒΦΟΚΙ. Οο»». τ. 210, δἰαιιθ οχ ἸπδυΠΟΓ6. ᾿ρ080 
Νονίοι. 46. 6». Ἰηβορὶρίξ. Μιι5. Βρὶξ. τὰς ἀντι. τς 
8. 1. 1δρὶβ Ββαρϑὺ χήρυχι. δίαίπα ναὶ Ἡθυτηεο Αρὸ- 
γῈ6]. ἴῃ ἀΡΌΓΡἃ (000), }αχία μον ίϊοιι ῬΟΘΟΙ οι. ροβίίδ. 
Υ. Γλιοΐδῃ. “ει. ἔραφ. ο. 38: ὁ σὸς, ὦ ἙἭ ρμῆ, ἀδελφός 
ἐστιν ὁ ἀγοραῖος ὁ παρὰ τὴν Ποιχέίλην. --- 5, 8.. ΒοΙ8- 
80η. Εἰρῖδί. Ηοίδίογι. Ὁ. ἀδά, νοϊπον δὶ οἵδε χασίγνητοι, 

568 ἴῃ Ἰὰρί46 Ἰϑρίίαν ΑΥ̓Τ] ΟἸΚΑΞΙΓΝΗΤΟΙ. 

ΤΧΧΎΥΤΠΙ. ]ηέο6)" Βιιδὶγῖγυ οἱ ΜοριρἼῖη. τὸς Βωοκῆϊο 
Οο»Ρ. 102 φα!αάι α. 4106}. Ερῖψ»». φ». δ ἰαρ., οἴο., 
ῃ. 11Ὁ. « ΟΠΔΌΡΙΣΘ ΤἸΠΘΡΟΘΏΔΡΙΟΒ ἃ. 9600 {{ππ᾿πππὶ Ρο- 
Β11556 ἃρὶθ σοη͵θοῖῦ ΒΟΟΚΕ. » α. Κι. --- 5. 2. Οἶχο- 
δομαῖς ΕὙ Δ Ζ., Ἰἀθηηα6. ΠΟΠΠΠ]1ἃ ΒΡ Ι ον ἴῃ ΔΘ] ]]ὰ0 
{(ἰα]ο ααἱἰ 1ἰὰ οδβί : 

Λυσίχριτος ᾿Ἀθηναῖ(ο 
Ἀνδρόχαρις Νισύρι(ο 
ΜΜνασιγένης Βοιωτίός) 

“). Σωσιχλής ᾿Αθηναϊ(ος) 
“) Δημήτριος Ἀθηνοῖ(ος) 

Ἀπολλωνίδης Κὶ ορί(νθιος) 
Ἐπιτέλης Κυραναίϊος) [Πυθόδωρος ᾿Αθηναΐ(ος) 
Στράτων Καρνανδί(εύς.) Ἀριστόθουλος ᾿Αθηνίαϊος). 

««χαὶ τὴ]ν τρά{πεζ]αν ἀνέθεσαν Ἀμυρταῖος “Ῥόδιος [χαὶ...΄ 

Τῆι ἀθιβ Πα] 1ο Ἰὼ ἀοουχηθηίο ποίτιβ δϑβί, 

1 ΧΧΙΧ. ΠΡ15 Ραπίϊοαροὶ οχ τά θυῖθιι5 γθρουίαβ δὰ 
ορρι ἄστη Κορίδον. δῃ. 1838. ἘΘΙαΙ ΚΟΒΙοτβ, [6 
μι ηῖηι. ϑραγίος. ἡ. ὅϑ. -- ΤΡδοίαν! Δ ΘΙ οΚου. ϑυλίορ. 
δρῖφ». δάϊί. 566. ἢ. 108, --- Ἀθρϑι ΒΟΟΚΗ. 0)». 
ἴη36. 4». π. 2104, -- ψγεβ. 8-ἃ. ΘῈ. Π15, αὐ ν]ἀ οἵαν, 
ποίανιί ΚΚΟΘΉΪΟΡ. ῬΑΥῚ Πα] 8. ἰθΥσὸθ αἰ ΓΘρθχὴ, ΡΑΥΝ 
αὖ ἀΙοου δα ΡΓοοἴ15856 Ῥευ βδάρθῃ. --- ΟἿἁ ἐό. πὶ. 2107.. 

1ΧΧΧ. Αἰπογιῖὶς, δα ν. ὁ]. ἈΒΔΠρα 65. ὈΡΙΌΤΩ 
ἴῃ Πίμρη. αγομεροὶ. Αἰδόῃ. τι. 33. Ῥοβίθυιβ ἴῃ. Αη{ὲ. 
λοὶ(. τ. 11, 0». 128. πα. 1008 ; ΡΗ. 16 085, ἤοψαρο, οἷο., 
Τηϑορὶρίξ. Αἰφ. τ. 82. δαθδονγιρύαχῃ οϑὺ Εἰ 6 18. βὸ- 
σϑδι ον θ5 ααϊθὰ5 Βοταδπᾶ ἀθπαη ]δίαν ἐοίαβ, 8115 
ἀϊα]π8, ααὶ ΔᾺ}]1ὰ γαϊϊοπο δα ρυἱογθιη ρου ἰηθί. ΝΌΩ 
1άθηι οϑί δἰαιιθ 15. ααὶ ᾿θρὶ ταν ἀρυα Τ6Ρὰ5, 1. ο. Δυσί- 
μᾶχος ΔΛυσιθείδου Ἀγρυλῆθεν; τηρτηοΡαὺ ἀποηηἀδγη 

Μ. Ἰϊοϊπίσπη Οταββαση ΕἸΠΙΡῚ. Νοίδί Γ,6 085 οχ (Ὁ}}. 
ἔγι56. 4». τὰ. θ810 ποὴ ΔΟΒΙ τα Π] 6ῃὰ ᾿ΠΒΟΡΙ ΡΟ θτη, 568 
τη] το τϑοθη οθ αι, Γορθυίατη 6588 ἴῃ Οθυτηδηΐδ, ἴῃ 
οοὐτηοίθυϊο χα Αβομὰ θη Βα Ρρ τη, 488 1ΐδ 651. Πα 6 
51 ΠηρτδΙη ΠΘ6Ι16 δὶ πηθίμιτη βρθοίθβ, ΡΡΟΡΔΌΠΠ5: 

Σωθεὶς ἐχ πολλῶν χαὶ ἀμετρήτων μάλα μόχθων, 
εὐξάμενος ἀνέθηχα Γενίου εἰχόνα σεμνήν. 

Οοηίονι οἱ 1,6 085, Δρηέλοϊ. Ῥαϊΐ. χιιι, 18. ΘΡΊΘΡ. ααοα 5ι18- 
Ρἰσαΐαν χοῦ ρίαχη [1586 ΑἸ ΘΗ5, ἴθ θα δὶ ϑχουρηδίδ 
ἀοπᾶνῖο ΡΠ ]δάϊ Ῥυϊ Ομ α] ἀϑαϊοδίο. Γ.6 085, ἐδία.,».36. 

ΠΧΧΧΙ. Ερλοβὶ ἴὰ βαθαγθὶο. ὅ. Τ. Νοοά. δίδοου. 



᾿ ΔΙΟΓΟΓΆΤΩ,, ᾿ΠΒΟΡΙ ΒΘ ηάατη οαγαυὶί. » ζ6ο...... 

-08. 

αὐ Ερλοβιιδ; Ιηβορίρι. Ρ. 92, π΄. 10. --- 5. 1. οοηΐενί 
νοοά. Ηομῃ. Οα. Τί, 196. -- 8. ὅ. Ἰαρὶβ Βαθοὶ 

ΕΞΞΏΖΩΝ. 

ΤΧΧΧΠΙ. Ιη Ἰδμλῖηδ ἑοπθᾶ Οἰψηιρία ὑϑρορίατη αἰ 
6 9011 1879 φδαϊάϊν Α. Επλυνἄηρίον, ἀγολφοῖ. Ζοῖ- 
ἔωγῳ. 1819 χυγοὶίθβ ἀπὰ ατ65 Ηοῖ, ᾿. 145 54. 
ῃ. 288. -- 5. 1 Ἑλλήνων ἦρχον, ἱ. 6. “Ἑλλανοδίχης 
ΘΥΆτη, ΟὙΈΘΟἷβ ἴῃ Ἰ. 158. ΟἸΥΥΏ ΙΔ ΟΙΒ. ῬΓΈΘΘΓΔΙῚ 6 Χ 4110, 
διιοίουθ Ῥαμυβδηΐϊα, ὙΙ, 1, Ιὸχ δἃὺ ΕἸοὶβ ΓἈοΐα οϑὶ τ 
4115. “Ἑλλανοδιχούντων Θαπο5 ἱτηπἰοτοί. --- 5. 8. 
16 δαι15. ἀθλοφόροις οἷ. Ηοπι. 1.1, 1231 οἱ 906 : ἵπ- 
πους --- πηγοὺς, ἀθλοφόρους, οἱ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 
- 68 Ττοῖο, Ραυβδη. ἰδία. : Πλησίον δὲ τοῦ ᾿Κλεογέ- 
νους, Δεινόλοχός τε χεῖται, Πύρρος τε χαὶ Τρώϊλος 
Ἀλχίνου.... γεγόνασι δέ σφισιν οὐ κατὰ ταυτὰ αἱ νῖχαι... 
τῷ Τρωΐλῳ δὲ τελείᾳ τε συνωρίδι, χαὶ πώλων ἅρματι" 
ὀλυμπιάδι ὃ. ἐκράτει δευτέρᾳ πρὸς ταῖς ἑκατόν... Τούτου 
μὲν δὴ τὸν ἀνδριάντα ἐποίησε Λύσιππος. 

ΤΧΧΧΗΙ. Χαρέμὶ. ἃ ἘΘ]]ονν. τορορίαση ; οχ 1 θαβιὶ 
ἘΔΡΟΡΊΆΡΗΟ δαϊαϊύ ΕὙΔηΖ. (ον. ἴηπδο. ὺ. Τ. ΠῚ, 
Ῥ. 147, πῃ. ἀ209, οὐ Αἀαεοηά. ν. 1122. Ἐχ δχρυϑββᾶ 
ΘΎΡΒ80 ᾿χηϑρῚη 6 αἴ186 ἴῃ Πλ115860 ΒΡΙΔΠΉΪΟΟ δϑί, ΓΙ ΒῚ5 
ΦΧ θυ ΤΠ Θακο (7 αηϑαοί. οΓἹ ἐδ βογψαὶ ϑοοϊοίῃ, εἰς. Ἷ 
ΝΟΙ. ΤΙ, 1847, Ρ. 217). ου} 5 ἰθχύπτη τϑοθρθγαηὶ [6085 
οὐ Ννδααϊηρίομ, ἡ. 1349. --- ΗΒ ἴῃ γϑυβὶθαβ πος 
ποίδησαχμη ἀπο θιι5 Πθχϑιηθίνβ Βα οοθάθΡο ΡΟ Π ἈΠ ΘΙ ΓῸΒ 
ἄπο, ἀδίπᾶάθ βθαπὶ ἀπο ἀἰδίϊομα οὐ μθχδιηθίγοβ απᾶ- 
ἴποῦ : αο ΟΥαΪη ΤΘΟΘΗ ΟΥῚΒ ϑοίδιβ ΟΡῸΒ ΔΡΡΊΪ ΓΙ. 
ΠΠ|6, ἀθ αὰο ἃρὶίν, « ΗἩΔΡΡαρὶ ἢ]1π5, πϑβοῖο αι οο- 
ΟδΒΙΟη6. Ὀ611]0 Θχοῦῖο γρηθπτη Ἰδρ (πηγὴ ἰηβεϊεαϊί, 
δίαιοθ 18, Ορίϊπη6 τηθυι ἀθ ΤΥ ΟἰΪβ5. ἢ Θ᾽πι8. θ611}1 τηδ- 
ΤΑΟΡΊΔΤΩ βίθ]δ πὶ ἀπο δοῖμη 4115 ΧϑΏΓΗΪ ἴῃ ὈγῸ ροβαϊί. 
Οαϊ 5(6 1:6 ροβίθα ἢΐο 'ρ56 {{α]τπ|8 ᾿πβουιρίαβ οδὶ μαὰὰ 
ἄσθ᾽θ ἃὉ ργοριηααῖβ 11}1π|8....Ψ-. ἰα5 ὑ{{1]1} δΔοοαγδίϊι5 
ἀΘἤ 11 ἤοη ρῬοίοθβί. » 8. 6. α. Καὶθθὶ οχ Βουρκὶο 
οὐ Μδαν. Βομηηάς, οὐϑαϊί Πῖο παλήν 6586 ριῸ Βαλὴν 
1. 6. Βασιλεύς. Οἵ. 5080]. αὐ ΖΕ5οημ. Ῥονς. 689 (α]. 
θὅ6) ατ!]απά αὐ ΕΠ ΡΒΟΥ ΟΠ τὴ : νἀ 8 οἱ ϑοχί. Εταρινῖο. , 
41. Ηθϑβυομ. : Βαλὴν, Βασιλεύς, Φρυγιστί., οἴο. {Ππ46 
γουίθηάυχη : ΟΥ̓Δ τὴ ΟΡ ΤΉ 115 Τηϑη 5 ἱ. 6. ἴδοῦϊβ 
δ Τρϑυϊθαβ, γ6ῳ;. 8. 10, « Αγοδδβ τη υ Δ Ὲ; 
564 Αγοδάθβ ΒΘ ρΡΘῃΠΤΏΘΙῸ ἸΠΘΡΟΘΗΔΙΙ βύϊροπαϊα [8- 
οϑραηΐ. » γα. --- 8. 1 ραυιὴ ἃρίθ ὃχ δρίρν. 
ΘΙ ΩΟΙἾαἾ5. Βα ρϑὶῦ διοίου αποὰ 0 ΑἰΠθηϊθηβ᾽ θὰ5 
Ῥοϑβί νἱοίονγίδιη ἃρ. Εαυγυηθἀοηΐθιη ρᾶγίδπι ροβίψιηι 
οϑὶ, Υ. Ανιβα, τ. Π, ρ. 209, 819. ρα. Ὀιπάοχί,, 
Ὑπὲρ τῶν Τεττάρων, ἃρυὰ αἀπθτῃ Ἰορὶίαν ἔχρινε. -- 
5. ὅ, οοῃ]θοῖί Μανίϊηιιβ ἔχτισ᾽ ὅδ᾽ “Ἅρπαγος οἷος 
ἀριστεύσας τὰ ἅπαντα. 564 γϑΡθυτ δηΐπηο τοροίθη- 
ἀπ οϑὺ οχ υβ. 2. [,θδᾷκ. Σπάρ]σις: ΝΥ δααϊηρίοῃ, 
Σμέρδις ὅδε Ἂ. --- τὰ ἄπαντα. --- 8. 9. 114. ἀθάνατοί. 
5. 11. 114. πλεῖστα ρΓῸ ἔπειτα. -- 8. 13, ρΓῸ χἀτὰ, 
Ἰάθχη Κ|α.]ίκα, ἈὉῚ 1 αΚθ ρϑηΐβ δοίου 5 ΠΟΙΘΩ 
Ἰαΐθυθ οριπϑίαν. 

ΤΧΧΧΙΝ. Αρυὰ ΡΙαἰδροι. ἴῃ Τίριοϊ. ΧΧΧΙ. « Τπ468 
Δρραγοὶ ἤοὺ αἰβύομποη Μϑιηθγοὶ 6586. Οδίδῃεθου 
ἰγγδηηὶ, δ] υβάθιηαιθ ροθίοθ ὑγροὶ αἱ ΠΠπ4 βοιτβ 
ΤᾺ ΘΓ ΟΘΏΔΤΙΟΥ τα ΤΊΤΩΟ]ΘΟΙ 15 ἃ ΟΔΡ Πρ  ἰ θηβῖθαβ ἀ6- 

τὰς ἀσπί- 
δας ἀναθεὶς τοῖς θεοῖς ἐλεγεῖον ὑδριστιχὸν ἐπέγραψε" 
Ὑάσδ᾽ ὀστ... -- Κ8. 1. ὀστρειογρ. ὀστρείῳ, τουτέστι πορ- 
φύρας ἄνθει χεχρωσμένας. Οὐγαν. ἴῃ Ῥανίδίη. οοα. Β 
οὐ νϑίΐ, δάϊιϊ. χρυσελεφαντεπιλέχτρους, οοΥγοχὶς Χγ- 
Ἰδη θυ οὐ] 5. Θομ]θοίανα ἢσπιδίαν οοὐ. Ῥᾶγ. Ὁ. « Τ»εἰ- 
ἀοθαύ Μδιηθγοιιβ ποβίϊαση οἰδάθπι νόθα 10 ἱνδρίοδχα 
ΒΙΧ]δμί ργανιζδίθχ. » Ποία. 

ΙΤΧΧΧΥ, Ἐχ Ρ]Ιαίάροι. Χ Ογαΐ. ΤΥ, 91, 1ηβουἸρίαχη 
ΘΡΙβῈ. βίδίμϑβ 6χ ὅθ, [θοομδνῖβ Ορϑυὶ (Λεωχάρους 

ΑΝΤΗΟΘΙΠΟΘΙῈ ΘΒ ΕΟ 

βπι ΤΙ Υ τ  ἢ ἱ ἐπ ΦΑΔῚ 
ΤΑΝ ΡΝ Τνὰ ᾿ ΤΥ ΩΝ 

ΡΟΝ ΝΈΟΣ ἌΣ ἐπ γον 
Ἐς “ 

ἔργῳ), απᾶτη Ἰβοογδίὶ ΤΙοίμϑαβ, Οοποηΐβ᾽ 
ἀφαϊοανοναὶ ΕἸθαβίηθ "Ἔμπροσθεν τοῦ προστώο 
γ8. 2. θεαῖς, ΟΘΡΟΥῚ οἱ Ῥγοβθρρίηρο. 

ΠΧΧΧΥῚ. Βογνανογιηὺ Ρ]αίδυοι. Χ Ογαΐ. τν, 
Ῥμοίίιβ, Μῳγίοὐὶ. οοιχ : ἑτέραν δὲ εἰχόνα ἔσ 
αὐτοῦ πρὸς τῷ ᾿Ολυμπιείῳ ἐπὶ χίογος χαλχῆν ὃ 
παῖς Ἀφαρεύς, [καὶ ἐπέγραψεν] Ἰσοχράτους “. τ. 

ΤΧΧΧΎΥΤΙΙ. Αἐλοηϊδ ἴῃ ἀροθ. Ερλθηι. 119, Βδῃ. 
989, α. Καὶ 6). 940. Ξιιργὰ βουϊρίαμι ΝΊχαι ἕξ Πανι 
θήναια παίδων Θαργήλια... ΤΙα]1, αὐ ἀρραγδί, ἴρδε 
τηθηΐατῃ ἰδηΐατη χη 00 ΒΔ ΌΘΙΠ5. ΡΩΝ 

ΓΧΧΧΥΙΠΙ. “ςἰμραίωω. Ο. Βαγοὶ, Βιιϊοί. αδ ὁ 
γ680. ἠοἰϊόῃ. 1879, Ρ. 488 54. --- ΒΘρδρίπχη ϑϑὺ 
1871 : ΠΠ{{8 7015 ΘΟΥΡΘΟΙβ οὐ θ6ὴ6 ᾿ΠΒ ΘῈ] ΡῈ15 ἐθβέδί τι" 6βϑι 
ΔΙΌΘΡΤΠΒ ΡΥ ΕΒ. ΤΥ ΒΘΘΟΙ]} ἃ. ἢ. ΟἿ, --- Πίδων ῬΓΡΟΡΥΙ 
ΨἰΡῚ ΠΟΘ Πδοίθηιϊβ ἱρποίμχῃ. ἐρΡΗΝΝ 

ΤΧΧΧΙΧ. Τλοϑὶς τθρουίαχη ἤος Θρὶρυδτήχηδ, δαϊ 
δύ. Α΄. Οὐμηδπιάθβ ἴῃ Ἀθηναίῳ, 1870, μ.. 477, 6 
Θοίγρο ΔΡΟρΡΥΔΡΠΟΑΙΘ. Τη1550 ἃ} Εἰρδιηϊποπδ, ΟΟΓῸ 
Ἰηδηίζο. --- 8. 1. Παμμάχος ἀγὼν Πἴο οϑὲ παγχράτιο" 
ῬΆΘΙΟΡΤΩ. --- 5. 8. προδολὴ Πῖο ἀἸοῖ ταν Θοάθιη 56ῃ 
δίαιθ ἀφορμή. Ἐὐῤάγχριτον πο ἴῃ Ἰοχίοὶβ ΘΟΟαΡΕΪ 
ἀαδηστδηη 7 λοϑαϊθ"μ8 ἰηφ. ον. ἀθάϊι δυσάγκριτ 
110 ἰδτηθη 56ηδιι. -- ΤΊλαϊο Βα βου βέαχη βίδί 
ΠΟΙΊΘΩ : Τισικράτης ἐποίησε, Ὧ6 πος ὐἰῆσο, 
ΒΙΡΡΙῚ ἀἰβοῖρα!ο, αὐ δαϊίονὶ ρυθθοο γίβαχη οϑί,. 
ΡΊη. ΧΧΧΙΝ, 8, ἃ 4ο ουμὰ ΠΥΡῚ ἱπιϊἰαίου  θὰ8 
ΔΩ ΠΠΠΙ ΘΙ Θέτιν  ΊΒΙ ον αἴθ5, [Δ 6116 ΘΟ ̓ ΘΟΘΡἾ5. ΘΡΙ ΡΥ ΔΙηΤηδ, 
ποϑίγιη δ ρυηὰ Μαοθαοηϊοθθ ἀοταϊ πα !οἢ}8. ἰδχας 
ΡοΟΥἃ Ρϑυ 606. ΕΥσέεκο 

ΧΟ. Οἰμηιρίω. Ἑάϊάϊε ΠΙεθα θρῖον, ἴῃ ᾿Αρολᾶο- 
ἰογίδοϊι Ζοϊξιγι 1811 (1818), ». 194, ἃ. 104. 5αρ 
ἰοίγ βίο ἸΘρῚ αν Ἃ πόλις ἃ τῶν Μεσσανίων 
νίδαν Διογένεο: ἄριστα πολιτευσάμενον, Διὲ ᾿Ολυμπίῳ 
γε5. 1-2, δὰ νϑύραπι : πηοοθ ῬΒΙ]Ο 5. ΠομΟ, 
Ῥοβιῖὺ ραίγ!δ, ᾿πηδρίηθση υἱρία 15 δριι Φονθηα 
βύρδῃβ. ΝῚ 110}, Ἰθρτίαν ἰῃ Αγ. Ζοϊξ. δεικνυμένῃ. 

ΧΟΙ. ϑϑυνανὶὶ Επβιίδιμὶαβ αὐ Πα. Σ, (ΧΥΠΠ), 
Ρ- 1228. Ἀθίαμν ΒΡαηοκ. ἴῃ Ἅπαΐ. 1. ΠΙ|, ν. 9ὅ 
ἢ. 480 (γἹ4. ΦΔοοῦ5. “γέρε. ἐ. ΠΠ1, Ῥ, ΤΙ, ἡ. 140 5 
ἀραὶῦ οὐ Φδοοβ. ἡρροηά. π. 390. -- Υ8. 3. ΒΡ. 
“8005. : Μοῦσαι δέ σ᾽ ἐθρήνεον. ᾿ 

ΧΟΙΙ. Εβὺ ἂρυὰ Μϑαγίαμα Ὑ]οίου στη οΡΔτΉτΩ. 
γῃϑίου. 06 Ογρίμοφ. δὲ αδ γναΐξίοῃ. οαγηιῖρ. Ὁ. 1 
Ρ. 2028, ἀθ ἰδῆ ῖοο τηθίρο:; ἀἰβέϊομο ρυϑθτηϊβὶν ἢ 
ΒΡδιηχηδίϊοιιβ αοα απδδὶ ΘρΙ ρ τσ 15 Ἰθιηχηδᾶ δϑ 
« Αὐἀπηοπθιηαν πἷο αποά ἃριὰ ΘΙδθοΟΒ. ΘΘΙ ΘΓ αΐι»,. 
ὨΟῚ Ρϑοίθυτα ἐ{6 6, ΒοΟΙβοῦπα ΟΥΖΙ ΟΘ ΠῚ ΒΡΘΡΡΊ  ββὺ 
ΒΘχδιηΘίυἹ Ἰθρθη ἸΔτη ὈΪΟαπι τηθίνμη ἴῃ οοίαχηοί 
γΘΥΒΙΠῚ ΘχίθηἾ585θ, 58} ΠῸΪ ἸΒΙηΟαΪ ΘΡΙΡῬΔΙΩΙΩδ, 
Βόϊσχος χ. τ. δ. ». 

ΧΟΠΙ. Ιῃ ραυϊθίθ θοοϊβθϑίδο ὕυορθ υὑπᾶθρὰ 7α- 
πατῶ. ἘΙαΙ Πρακθαβ, Μη. ορἱέ, Οαπέαδ». νο]. 1] 
ἔαβο. 11], Ρ. 570 αἰᾳὰθ χ 11ὁ Βοββίιβ, 7η866. Ὁ. ϑ 
(180. ΧΙ) οἱ Βοθοῖῃ. ον. ἴη86. φ»οἵ.1, τ. 1582, Β6- 
Ροϑίπί δι. Α. Οὐμηδηπαᾶθβ' ἰῃ Ἀθηναίῳ, 1878, Ρ. ἀτῦ. 
« Βυθδουϊρία. Πδθο δυδηΐ πηδρὶηὶ ῬΠΟΡΥβίδθ, ἃ ἢ] 
ἀφαϊοαίεθ : ρυΐιβ ἰδ ομοη 6. Ρουβοπᾶ, ΒΡ θη 
ἀϊούαχμη δϑι, δ᾽ θΡαση. 6 Ῥθυβοηδ, ᾿Π]ΔΡΊΠΪ8, ατιδθ 
1ρ8ἃ Ῥῃογυβίοθ ρϑύβοηδ οϑηβοίαρ. ῬΒουυδίαβ πηδ' 
ἔθβίο Ῥδηδργθθιιβ δϑὶ, δ νον ἴῃ δον δ! θι15. ΠΘΕ 
4αϊθὰ5. Ῥγεθοο. 146. 46 Ῥυθθοοπαμη σΘΡ ΔτΏἸΠ]θ115 ἴπ-ὶ 
ΒΟΙΙρί(. 5664. ΟἿ, Οἴου. αα Και. ΝΜ, 13, οχὶρ.νς 
Ῥο αχ. ΙΝ. 91, Αἰμδη. Χ, Ρ. 4415, Α. Ιάϑτὰ ἴῃ ἃ ἐ 



αἀϊε οαγδι υἱοονδὲ, δὲ νόθθ οἱ ρϑάϊθιιβ οχί πηι, 
Ἰαΐρ 06. Ἰαίθυῖθιι5. νἈ}115. ρνεθαϊπβ. Τὰς ἤπ βίαϊαδνίβ 
ΒΟΡΙΡ 5 οϑὶ, Καφισίας ἐπόεισε; ἐπόεισε οδβὲ Βωοιϊ- 
οἴιηι. » Βωοκῆι. --- 8. ὁ Ἂ01 Ἰαρὶβ πβαθϑί στεφανο, 16- 
σ6Ρ6 νοὶ ἱΐ ΒΟρο ΚΗ ϊι5 στεφανῷ. 

ΟΧΟΙ͂Ν. Ῥιορθ Πλιώγε που λ, ἴῃ ἴοσο ααϊ πὰς ἀἰοὶ- 
ι' Τὐ5 1 - Αἰβοῆῖ - ϑνὶ « ἰΔ θα] τηδυπιορθᾶ βοροῦίᾶ, ΘΧ 
Ἔ}π|5. ᾿πδου! ρέϊοπθ ρᾶποα ἰαπίθτι 169] ροίθναπί, δαϊία 
χ Ηυπε δ αγο ἂρ. Προ]. Μόηι. ἡ. 101. Τνδοίανιι 

Δ θἰοκθυιθ ϑινδου. ορίφν. φυς τι. ἀὰ, Ρ. 83, φα. 566. 
(6. ρυῖΐτα. ἢ. 14). Ἀδρϑοῖν ΒΩοκι. 6». π. 863. » 
-- 8. 2. ἂρορν. ἀθαϊ ΕΦΥ͂, « Ἔφη ἀδθοίαν δ 61- 

. ---ΟΔ α. Καὶ 6). 1080, ποὴ γηδύνῖβ ΠΟΘ ἢ 6586 
ὁ Τέχνα, αι 51} νϑυεῖ : α75 θαϑομίρεϊξ, αἀἀϊίαπο 

Ἰδο : « Ηθϑοίου!β πϑρουτ οἱ βίαι πδυ σα]  ἢτι5. ΠῚ1 56 
Ἰα͵586 πᾶΡρΡΡαὶ ἴῃ θρίβίοία πα ρῸΡ 80 ΗἩϑπηϊηρίο δαὶ 

(Πδ»ηλὰ ΤΧ, 2357) ν. 16 : ἡρῷόν ἐστιν Ἔχτορος ὅπου 
χαλκοῦς ἕστηχεν ἀνδριὰς ἐν ναΐσχῳ βραχεῖ" τούτῳ τὸν 
χέγαν ἀντέστησαν Ἀχιλλέα χατὰ τὸ ὕπαιθρον. » 

ΟΧΟΥ͂. Αρυὰ “π)]ΐδη. Ηἱἴδί. Απϊηιαὶ. ΧΙ, ἀ0, ἱπά6 
Βυιηος. Απμαΐ. 1Π, 178, οἱ 9220005. (Ἀπίριααα. 

γΟ]. ΠῚ, Ῥ. Π, Ρ. 154). Δρροηαι. τι. 319. Υ8. 1. να! 
οίας, σον οχὶὶ Βοΐββοη. δὰ Μδυΐηὶ Υἱέ. Ρροοῖ. ἡ. 11. 

γγ8. 3. Ἱετράχερων δὲ ἔλαφον Νιχοχρέων ὁ Κύπριος 
σχεν, χαὶ ἀνέθηχε Πυθοῖ, χαὶ ὑπέγραψε Σῆς ἕνεχεν... 
Ἐ Ἶ ᾿ 

Ο ΧΟΥ͂Ι. Αγηῖ5. ΜυμΠὶ βἀϊάθυθ δὲ 1,688 δὲ Εοὰ- 
οᾶνέ. ]η500. 4,7)". οὗ ἰαέ. γ»»δοιιοῖϊ., οἷο. Μόρδν. δὲ Ῥέϊορ., 
ΑΥΡΌΙαΘ, ἢ. 122, -- 5. 8. ΝΙοοούθοη, ῬηγἑαρΟΙοΘ 
ΠΠτ5, ΝΊΘΟΟΙ 5 ΠΘΡΟΒ δὲ ΕἸναρΌΓοΘ ῬΓΌΠΘΡΟΒ, ΡΥ. ΠΝ Τὴ 
Ὁ ΠΏ8165 Θυο γθη τ δι15 οοοανε ἀπ. ἃ. ΟΠ. 331. Π6 χὰο 
81 ραν απξονα8, δαὶ ἴῃ ΠΠΡΡῸ βαρΡα Ἰδπάδίο που] θη- 
ἴδτῃ ν. ο]. ϑνδααϊηρίομι ποίδη. [δία., Ρ. ὅ6 54. -- 
γ8. 17. ἔροτις οΥρν. αἰα!θοῦ. ργὸ ἐορτή. Ηθβ5γοῃ. : ἐρο- 
ἣν, ἐορτὴν Κύπριοι. ᾿ 

ΟΥ̓́. Αἰμοηὶς δὰ Ῥδυιπθποπθη. Ἐὰ. Βοβ8. 
οἤ. Απ05. 1, 114; ἴπ468 α΄. 4106]. πα. 880. ΒαΡΒονΙρ- 

τὴ Θϑὲ Νιχόμαχος ἐπόησεν. « ΝΙΟΘΟΙΏΔΟΙ 5 5661} ΠΥ͂ 
ὈΧΘΊΣ 5. βῖνο ΠῚ ἰηθιιης 5. νυϊΐοχ. Οἵ. Ποδξ. 1. 5. 5. 
ἡἸἀθίαν ΘρΙ  ϑιητηὰ ΤΩ] 6.15 βἰδίπθθ Βα ΡΒουρύπμη 
886, ΟαἾΠ5 Ποιηΐηᾶ, Ια ρ᾽ 46 Βαρθυμθ ραοίο, ρϑυ]8- 

τ ηἰ. » α. Κκ . 

ΟΧΟΥΠΙῚ. ϑοννανὶὶ Αἰμθη. Π|, ρ. ἀ8 : Ἤχμασε δ᾽ 
ἡἣ τῶν ποιχίλων ὑφὴ, μάλιστα ἐντέχνων περὶ αὐτὰ γενο- 
μένων Ἀχεσᾶ χαὶ Ἑλιχῶνος τῶν Κυπρίων. Ὑφάνται 
δ᾽ ἧσαν ἔνδοξοι" καὶ ἦν Ἑλιχὼν υἱὸς Ἀχεσᾷ, ὥς φησιν 
Ἱερώνυμος. Ἔν Πυθοῖ γοῦν ἐπί τινος. ἔργου ἐπιγέ- 

γράπται" Τεῦξ᾽ “Ἑλιχών...... 

ΟΧΟΙ͂Χ. Οἰϊαὺ ΖΦ δη. ἴῃ Ναέ. Απῖηι. Χ, 0 : Ἔν 
 Σχυθίαᾳ γῇ γίνονται ὄνοι χερασφόροι χαὶ στέγει τὰ 
ρατα ἐχεῖνα τὸ ὕδωρ τὸ Ἀρχαδιχὸν τὸ χαλούμενον 

ἧς Στυγὸς, τὰ δὲ ἄλλα ἀγγεῖα διαχόπτει πάντα, χἂν ἢ 
ἥρου πεποιημένα. Τούτων τοι τῶν χεράτων ὑπὸ Σω“ 
τρου χομισθήναί φασιν Ἀλεξάνδρῳ τῷ Μαχεδόνι, καὶ 

χεῖνον πυνθάνομα: θαυμάσαντα εἰς Δελφοὺς ἀνάθημα 
ἀναθεῖναι τῷ Πυθίῳ τὸ χέρας καὶ ὑπογράψαι ταῦτα Σοὶ 
τόδ᾽ Ἄλ... Παΐ οἱ Βίοθεθιβ ἴῃ Εοίοψ. Ρὴψε. 110. 1.11,.18 

ῬοΡΡρΒυτῖο. --- Ιη46 τϑρϑίϊθυπηΐ Βυαηοῖς. 4παϊ. ΠΙ, 
Ῥ. 182, π. οὐχιι, ὅδοοῦβ. (ν. Αηϊριααα. ἰ. ΠΙ, Ῥ. 1, 
Ῥ. 3718), Αρροπα. τ. 894. --- Κ8. 2. τὰμὶ οοἀά. 
σχῆμα, Θδβη. χτῆμα; Κυδη. δὰ Κα». Ηϊδί. 1, 91, 
χρῆμά τι. --- 8. 8. ΖΒ] ἴλη. ϑίον. ἀχράντου, ΒΡΆΠΟΚ. 
ἀχράντῳ. αν. οοἀά. Λουσηθίδος, ὅδβη. Λουσιάδος, 
Ἐρίποβ. Λουσηΐδος, ααοα τοί οἱ Βομηρίάθυ. ρα 

ἰδ πατη δϑὶ Λουθησιάδος. « Λουσηΐς ἀἰοϊαν Δ ἀγθθ, 
ἱ ποπιθη Λουσοί, ἰδ αι, ρτοθίθι' Θέδρμᾶπατη, υἱάθη- 

5 Ῥαυβδηϊαβ, ὙΠ, 18, 3. » ΒΡ. -- 8. ἀ. Βα ὶ 

ΠΥ ποτ᾿ ἿΝ ΘΑΡΌΤῚ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ἧς πὴ τον, ͵ 

69 
ἃπί6 δόμη. βάσταζεν; 59". Ηδονγθη, βάσταξε, Ονοιία5 
βάσταξεν. 

Ὁ. Αμιθηὶξ δὰ νϑβι θα] τὰ ἃροὶβ ; Ογνίδοιιβ δά αϊι. 
Τη150)»". ΑἸ6γ})", Ρ. χν, ᾿. 118, αἰᾳὰθ ὁχ βοιθα 5 Ογνϊδοὶ 
Μαυνδίουϊαβ, ἔ. ΠῚ, Ρ. ῬΟΙΧΧΙ δὲ Πἰθυα πὰ Χ βαὶβ ἔ. ΠῚ, 
Ῥ. ΜΌΟΟΙΧΧΥΙ, ἀ. Ηΐηο 928 0005. Ῥαγαϊΐρ. 11, 800, οἱ 
Αρρθηά. ᾿. 310, ΒΩςκῃ. 60». ἃ. 911. Ηἰς τ « Αῃίδ 
οὐδὲ ἀπάτη δύ αἰ ίθυισα, ἀἰβύϊο ἤθη ἀθθβὲ οατη 6}ὰ5. πο- 
ΤΏ] Ο}118 βἰδίιοθ ἤδθο 5 θβουιρία δυδηί. » 75. 1. πα- 
λιγχλίναντα ἰπ Ἰοχίοἰβ ἀοδιἀοναίαν, Θ᾽. Καἱθοὶ, πα. 847 
ΒΟΥΊΡΒ1 πάλιν χλίναντα. --- 8, 8. Ιδοχπᾶ τηδηϊοβία 
Θϑΐ, ἀπΠ48. ΠΟΙΏΘΩ τ} 15. γ6] σϑρὶοηΐβ δχοὶ 1586 νἱάθίαν. 
ΒΩΟΚ 5 ἰαηηθη. ροβί Βαζγηδηηαγη Ἰασαπᾶτη βίαίαϊε 
Ῥοϑύ θανάτοιο οὐ Βιρρ]ονι. πολυχλαύτοιο, α. ΚαΙθ6Ι. 
χεροῖν ἰδίαιν. --- « Δ ΘΙΟΚΟΙΡῚΒ βυβριοαίαβ δὶ μοο θρὶ- 
δνδιησηδ δ ΑΥὐἸβιοίθι θη ρου που; ν85. {-4 δπίοτα δὰ 
6718. νο]απίδνῖδηη τηουίθιη γϑίθυνὶ οἱ νβ. 9 δὰ ἐπ ρΆ ΤΩ. 
ΑἸΒΘΗἾ5 ἴῃ Εθοθαπα, αιὸ ροβὲ οδίίαη ΑἸοχαπανὶ 
ΘΟ ΘΘΒβΙ , ἸἸ τ] σον πη ΟὈ οί Ιοη65 ουϊίδηβ. Εἰ ἤθθο 
ΟΟΠ͵]ΘοίαΡδ τη δ η] 659 γορᾶ θϑί. » Βολλ. 

ΟΙ. Αἐλοηῖβ, πϑυτηὰ οἂρὶίθ ἐρδοίαβ. Ερῆθηι. 8447, 
0011. (΄. ἔπιδο. σφ». 130, α΄. ΚΑΙ "61. Ερὶρ»»". 9», 6 ἴαρ. 
οοπίοοέ. τ. 848, η. 848. Τἀἰίοτ ΠῚ ΞΞ θοηξο εοἰαιίβ. 

ΟΙ. Εχ Ῥδιβδη. ΥἹ, ἀ, 6. 6 δος Ομίϊομθ Ρὰἃ- 
ἔγϑηϑι 8 α1ΐ 1άθ. : Εἰ δὲ Λυσίππου τοῦ ποιήσαντος τὴν 
εἰχόνα τεχμαιρόμενον τῇ ἡλικίᾳ συμιαλέσθαι δεῖ με τὸν 
πόλεμον ἔνθα ὁ Χείλων ἔπεσεν, ἥτοι ἐς Χαιρώνειαν 
Ἀχαιοῖς τοῖς πᾶσιν δυοῦ στρατεύσασθαι ἢ ἰδίᾳ χατ᾽ 
ἀρετήν τε χαὶ τόλμαν Ἀχαίων μόνος Ἀντιπάτρου μοι 
χαὶ Μαχεδόνων ἐναντία ἀγωνίσασθαι περὶ Λάμιαν φαίνε- 
ται τὴν ἐν Θεσσαλίᾳ. Ηοο Ιάδτη ἀ6 δοάθιῃ αἰοὶΐ Ῥδὰ- 
58ΔῺ1Δ5 Ὁ. ΥἹΙ, 6, ὃ. --- 8. 1. Μουνοπάλης ΟδιποΡδυν 
ΘΙ ΘΠ δ.10 οϑ ριῸ να]ρσαίο μοῦνος πάλῃ; Βα θη ΕΔΟΙΪ 
οοαά. μούνῳ αποὰ ΟδιηοΡρδυῖ οοη͵θοίαχοο ἰανοὶ. Ηπιο- 
{π|5, Ὁ. 79, τη] οθαὶ μουνοπάλη, 46 αο νοσᾶρα]ο Ηδ- 
ΒΟ ἶὰ5 μουνοπάλαι οἵ μόνῃ τῇ πάλῃ νιχῶντες., 

ΟΠ. Ρρίοηθ; δαϊαϊῦ Ομδηά]οῦ ϑυίϊοφ. Ιπβορρέ. 
Ρ. 18, ἀθίηα8. Βγίαμοῖκ Α4ηαϊ. ροξέ. ἡ. 388, η. 2391», 
ΦΔοοῦ5 (1. Αρίριαάτυ. νο]. ΠΙ, Ῥ. Π, Ρ. ἀ3 54:.), 
Αρροηπα. π. 810, ΒΩοκῃ Οο»}»}. π. 3907, οἱ 6088 οἱ 
Δ δαάϊηρίοι οχ ἰᾶρ]46 1080, [πϑογὶρέξ. οαρὶς. Υ. Α516. 
Μῆη. βθοῖ. 1, Ιοηΐα. --- ἸΤΧ. Ῥυίθηθ, ἢ. 186. --ΥΆ. 1. 
1015 ἐξαλαμῖνος ΡΥῸ ἐχ Σαλαμῖνος, 5'οαί ἐξυδριτᾶς 
ΡΙῸ ἐκ Συόδριτᾶς (1,6 085 οἱ Υααα. π. 66), οἰο. --- 8. 3. 
Βναποκίαβ σοη] θοῦ Ἀριστονόου ; ΒΟΘΟΚΉΠΙΒ ριῸ Ναύ- 
λοχον, Ἄνδροχλον. Τἀρὶ Βαθοί ΝΑΟΛΟΧΟΝ, Ναόλο- 
χον, ΡΙΌΡΓΙΔ ΓΘΡΊΟΠΙΒ. [ΟΥὴἃ, ΝΑΙ]ΟΟΩΙ ααἱ [ουία5856 
ἔα1Ὁ ΠΘΡῸΒ. ΟΡΡΙΘα] οοπαϊίον, ααθῖὰ ῬὨ] 5 νἱάογαΐ 
ἴῃ ΒΟΙΠΪ5, ΘἸΘΙΉ 416. 6011 Πα 6 δηΐ ἀθὸθ Θεσμοφόροι, 
ΟοϑΡθ5 οἱ Ῥυοβθυρὶηᾶ. -- 5. 8. 1Δ}015 λεοχοῖς, Ππρτὶθθ 
ῬΥΙΘΏΘΏΒ15 ἰὈσδ, αἱ Ναόλοχος, 5] ἰηΐδ, ἸΟΏἾοδ0 
ἀἸδΊ θοῦ βαηὺ πόλειως οἱ θειόν. --- Π6 Πὶβ οὐ πὶ θὰ8 νἱά, 
1,6085 οὐ Νν δααϊηρίοῃ. οοτησηθηίδυίαμη, ἐᾧ. Ρ. 72 54. 
-τ « δίαϊαοο, ΠΘΡΟΙΒ αἀἰνίηο ΠΌΠΟΙ ΘᾺ] μδθο βαυβονὶρίδ 
δυδηΐ. » Βοκῆ. 

ΟΙΝ. Ἐκ δίγαθοπθ ααἱ πος ΘρΙρῪ. ὁχ Εἰναίοβίῃθῃθ 
Ἰαπά αὐ 11,1. 16. ΠΘρϑῦ τ ροβύ 1105 ΒΡΆ ΠΟ κΙα5 4ηαὶ. ΠΙ, 
Ρ. 384, η. 398, οὐ ἀδθίπαθ δοοῦβ 4ρροπά. ορίφν. 102, 
αἰθραῖθ οαπὶ ΠοΟ 6ὁχ γα θοη6. Ἰοιητηδίθ θχοθρρίο : 
Ἔν τῷ Ἀσχληπιεξίῳ τῶν Παντιχαπαιέων, ἐπὶ τῇ ῥαγείση 
χαλχῇ ὑδρίᾳ διὰ τὸν πάγον. 

ΟΥ̓. Οαἰψηιηώ, θὰ ΟΡΡΙάΟ ᾿ηΒ. 1:6. οἰ πβάθυη που 85, 
ΕαΙάϊὶ Β ο88. 1750)". ἡγιθεἰαἰ. 398. απ6 α΄. 1061 Ερίφνν. 
9)... οἷο., 118. -- 5. 1. 5150 Ἰοροπάμβ : Νιχίας μ᾽ 
ἀνέθηχεν Ἀπόλλων᾽ υἱὸς (Πῖπ|5 5.011 088) Θρασυμήδους. 
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ΟΥ̓. Αἐδμοηῖβ ἴῃ ἃοθ. Εχ ΠΟΒ811 ΒυγβιπΙ ατι6 
ΔΡΟΡΥ ΡΠ 61}. Βιειοί. σαὶ. Ροίροροὶ. 1859, ΧΥῚ, 
98, 54., ΚαΑΙθ6]. Ερίγνν. 9». 6 ἰαρ. οοηΐ. τ. 911. Βαρνᾶ 
Βουιρίαμη οϑί Διοφάνης ᾿μπεδίωνος νίχη Ἰσῆμοῖ. -- 
ΜΕ. 2. « ΠΙοΟρΡΠΔΠη65 ᾿πίθ ῬΌΘΓΟΒ (ἀγένειος), Ἰη 61" ΥἹΓῸΒ 
7άνθηθβυθ (πρόγονος) νἱοοραὺ ίθρῃδητϊβ. » 

ΟΥ̓ΤΙ. Τπ ἴηδι]α ϑ8]᾽ ΔΙ] η 6, ῬΡΟΡΘ υἱοτη Αηηροίακὶ 
Τϑρϑυίαμη, δαϊαϊὶ ὅροη. 75. {. Π|, Ῥ, 1, ρ. 93 
(1η-12, 112λ, ἰ. Π, ν. 316), θῖν. Πμ. Ρ. 421. 
ΒΘρΡΟΘΙ ΒΟΟΚη. ΟογΡ. ἰ. 1, π. 408. --- Κ8. 1. 
« ΕΧΘΙΡΠ οδιιδα ἴῃ {π]ατὴ ἃριια ΟΠ αΙΩ Εἰ {6 Δ. ὍΤΩ. 
βρδίϊο οο!οοο [Πἰῦρὰβ ΑΠῊ: ϑαργα νϑυύβϑιβ Ἰθρὶ αν 
Νιχοχλέους ᾿Ηγησίππου Ἀναγυράσιος. ΕγρῸ ΑΡΘηαοη ([) 
ῬδίνῚ5 δρδὺ ΝΊΘΟ0115 αὶ οὐαί 1086 Ηδροβιρρὶ ἢ]ϊα5. » 

ΟΥ̓́Π]. ἂχ Ἰαρὶάθ 1ρ80 ἴῃ Απρ]ϊα βορναίο δαϊαϊὶ 
ἙἘδπα. ΟΠΙΒᾺ}} Δ πέψῃ. Αϑβἰαί. Ρ. ὅ9. Ποβίης Βναποκ 
Απαΐ. 11, ρ. 193, π. 208, Τδοοῦβ (νἱ4. Αηϊηιαλυυ. 
γΟ], ΠῚ, ῬΡ.1, ν». 408), 4ρροηπά. π. 388, ΒΩοκῃ 0». 
ἢ. 9197, οἱ 4}11. « Βουῖρύπηι οϑῦ δρὶρῃ. ἴῃ βίδύπδηῃ 
δονὶβ Οὐρίου, 1. 6. ΒθΘοιῃμάοβ ἡδυϊρδη 8 γϑηΐοβ 
δχοιδηύδ:» Ζ266., Ου] 5. ΘΙ ΌΡ6 ἀθ] αθραμη ἃ ΒυΖδη- 
ἰϊο 120 βίδα 115 ἀἰβίδηβ ἃ πᾶνὶραίαυβ Ροπίμχη βΒδορἃ 
δοοϊριοθαί. -- 8. 8. Δ}}1 δρόμους. --- 5. ὅ. εἶτα 
ῬΙΌΡΠΩΙ. --- ἐρευνᾷ ΠοηΪι5. 

ΟΙΧ. Εχ Ῥδυβδη. 1, 18. « Αἀβουῦῖριὶ πθραηΐξ Ηἱ 
ΜΘΡΒῚ15. 5Ρ01115 Μδοθάομηιαμῃ, αἰεθ ῬΥΥΡ 5, Απίροηο 
ἀονιοίο, ον] οάοπεθο ἀϊοδν ύ..... Ηος δρὶ συϑητηἃ 
Βναμποκίαβ Πθοπδθ. ὁχ οοπ]θοΐαγα ἐνὶ θαϊς. » 9.66. --- 
δα Η. ἀτοίϊαβ ἴῃ Εϊορίίος. αγῶς. Μαρέϊϑϑα 56- 
σμηᾶα, Ρ. 917, ουτη Ἰϑιητηδίθ : ᾿Επίγραυμα ταῖς Μα- 
χεδόνων ἀσπίσι, τῷ ἐν Δωδώνῃ Διὶ ὑπὸ Πύρρον ἀνατε- 
θείσαις, ἐπιγραφέν. 

ΟΧ. ϑορναν Ῥδιβᾶη. Χ, 31, ὃ; γϑίι]ϑυιθ σαὶ : 
Η. Βίθρῃ. ἴῃ 4ρροηπά. Απίλοὶ. ν. ὅ04. 10, Βοηδά. 77,50». 
Ρ. 11, Βγαποκ 4ηαΐ. Π|, 117, Φδοοῦ5 4ρροπά. Απίλ. 
ἢ. 202. «Ιῃ 1ΠΠπ|5001 111ἃ ΔΙ ]ου μὴ ἴῃ ΘΟ τεθοῖδηι ἰσγὰ- 
ῬοπΘ, αἰ ΒΥΘΠΩΣ ΠΟΘ οοηδρίσιατη τϑααϊαϊί, 
Ῥαρηδ, ΟΘΟΙΏΙΩΪββᾶ οϑί δὰ ὙΠΘΡΟΡυ 8, ἀδὶ᾽ Ονεθοὶ 
οορίδβ οοπίραχουδηΐί, ἀποθ ΟΠ ΠΡ ρὸ Αἰμθηϊθηβὶ. Νδτα 
ΑἸΒΘΗΙΘΗΒΙ 15 ἴῃ 1110 ἰᾶγὰ ρυᾶνὶ θ6110 ἃ ψ8]14 15 ασθο- 
οἶδ ΡοΟρα]} 18 ἡγεμονία οΘοησοδβϑὰ δρδί..... Ογαϊεθο βοιίαχη 
ἃ, ῬΥΟΡΙΠα ΙΒ. οὖ Ἁτηϊοὶβ δουὶ ΤΠ θοναίουὶ ἀθάϊοδίαχη 
εβί, δά άῖο δρὶργΡδιητηαίθ Ἢ μάλα δὴ. ... Ῥιρπαίαμπη 
Θδὺ 1Πυἀ ργοθ αι ΟἹ. ΟΧΧΥ, 1.» υαο. -- (χη π6- 
Ο658586. 810 βιιθαπα να χεΐμαι βῖν ἧμαι, Βαβρίοαίαν 5ὰ- 
ΘΟὉ5 βουιρίσχηῃ (ἀ1556. 1π γ5. 1. ὕγοῸ νυ]ρ. Ἦ μάλα δὴ, 
μαι δή. 

ΟΧΙ. Ποἰρηϊῖς, φδαϊάϊε ΠΡ ομβῖαβ, Ποέβογι τι ΕῸ»- 
βομμη θη ἴγι αν ἱθοἠθηίαηα, εἰς. νο]. 1, Ρ. 48, οἵ, ρ.38; 
ἀηᾶθ τϑρϑίλ Εσπ. Ουγίϊαβ, Αηοοαα. Ποϊρηϊς. ν. Ἴ. 
ΒοΡΟ ἢ, ΜΟΟΘΟΧΠΠΠ, 49. Θαδπάο {ἰτα]αχη ΘΧβου ρ510 
ΤΟἹΡΙσἤβῖα5, πθα 16 ΒΡ ΘΙΟΡ 65, αὐ [αἰθίαν, ἀπδ5 ΠΠ685 
Πθαάιθ ἃΡ.1ῆ015 ποπιθη, πἰροίθ χαπ]αίδ, Ἰοροῦθ ροὸ- 
ταἱί, οἱ Οαγίϊαβ δά αῖν:. « Νοβ, ααπιτὰ ΠΟΙΡμῸ5. νϑπὶ- 
τηὰ8, ἸαρΊ θυ θα αν ὰ τηᾶπα ΓΡαοίατη νυ] πηαβ, αὐ ἰδη- 
ὕὑχμη ἤη 65 51} 5. ΠΡ. ΠῚ νΘΥΒΌ ΠῚ ἸΘΡΘΥΘπίαν. » 55. 1- 

Βιροιβαηΐ ἤδὸ : ΠΕΙΣΤΟΣΕΞΕΕΛΛΑΔΟ- 
ΣΕΜ. 5. ὃ. ΟἹεῖομβ. οὐ Οασέϊαβ Βαθθης ῥυσαμέ- 
νους. -- Εχ οοη]θοίανα {ΠΡΟ 511 46 Δ ρΊυρμο αποᾶ 
πδΡΡδὺ ἃ 88 σὰ π Ποὺ δρὶργδιηχηδίθ {1556 Τρ χη, 
14 ἐρᾶρτηθπίαμη δὰ ΘΔ] οσατη ἰσραρίϊοπθιῃ (980-978 
δηΐ. ΟἸ.) γϑίδυυι ροββϑί. Ῥαιβδη. Χ, χχιπ, Ἴ. -- ΒοΥρκ.. 
Ῥέαν. αγοῖ. 1880, ». 1712 τοι Ραίαν μοΟ. « Βα Ό50}}- 
Ρίαμη [πϊδεθ Ῥίο!θπηδοὶ ΓΔΡῚ ἢ]. βίδίιςθ, ααὸ ἄπο8 
Βωοίϊα, ῬΠΟΟΙΒ, ΓΟ ΟΥΙ5 Ο ΒβΆ ΠΣ ῬγϑΘβΊ 4115 Πογαίθθ 
Βαηῦ ΔΏΠΟ ἴθρο 811.» ἃ. Καὶ. 

ἈΝΤΗΟΘΤΘΟΙ ΘΒ ἘΟΚἉ 

! ατγὰΣ ἘΣ ΑΡΩΣ  γ τ τ δ ΤΡ ϑάνκῖ αι ἄρ κςςζ γ). 

ΟΧΙΗΙ. πλοαϊὶ. ἘΔ. Βοββίαβ, Ποι]οη. Ἱ, 108, η. 79, 
Ρ] αν ἃ τ βίϊαἱθ. « ὙΙοίαν ΧΘΠορΡΠδηία5 δά Π6Ξ6Ι 
ααδιὴ οἰν!δίθηη 16 οδίτιβ. ΤΠ] 5815. ΘΟ 51}10 οὐ ρυαθηΐ 
ΤΔοαηαϊἃ δα)αίτ8. θΘὴ6 Τϑῖη βϑββίβεθ.» α, Καὶδδ 
Ῥυθβουιρίατη Ἰθρὶζαν..... Ξενοφάν]του, [καθ᾽ υἱοθεσίαι 
δὲ Ἀπήμονοίς, καὶ τὸ Ἐρατ]ιδείων χοινὸν [Ξε ; 
τον Ἀγεστράτου θεοῖς, οἱ 5 ΒοΓΙρΡίστη Τιμόχαρις 
θερναΐος ἐποίησε. ἀρίὴν 

ΟΧΊΠ. Οηϊαϊ. ἙαΙαΙ Ο. Τ. Νονίοι, ἔμέθον Ῥα 
γοϑροοίίηφ ἐδ οασαυαΐίϊογις αὐ Βιαγιι απο ΟἨϊ 
Ρ- 61 (νἱά. δὲ ρρ. ὅ9 οἱ 60). --- 8. ὅ. βιρῃῆ 
Βϑροῦτα ΑἸ ΡΌΠΙ, ΗΠ Πϑηηθε ἢ Ρο]!ογδοίδο, ὁ 
σα Απίροητ5 ρδίθι διάδοχος [χθυϊξ, ἴρ56. 
ἐπίγονος ἀἸοϊίαν (ν5. 8). Ὀχορθὴ ἀσχοναὶ ΡῈ] 
ΑἸΠΟΟΘΙΪ ᾿ΒΟΓΟΙΘΠ (γ5. 8) ἃῆπὸ ἴδ 970. -- Υ̓͂; 
οἱ 58. θ6 Μαβθο πουοὶβ δαϊπποίο νἱά. θϑί δ 
{π{π|105 α05 δ ἀἶαὰ οὐ βεθρ6 δαϊίοβ βϑρϑίϊς Βοθοὶς 
Ὠἶα5, 07}. ἴηι80)". 97. ἴ. ΤΠ|, 3418, -- 5, 11-12. Ὁ 
ΜϑΡοαΙ οὐ] ἀρ ῬΗθπθδίδβ δαὶ Ῥαῦβδη. Υ, 37,: 
δ ργεοῖριθ ὙΠ]|Ι. 14, 1. --- ΝΌΡΘΡ δᾶπο ἰπβονῖ 
ὨΘΙῺ ἰΐθυπση θα Ἰαϊ α΄. ΚΑΙθ6., Ερίρνν. ον. 6 ἴα 
οοηίοοί. Ἴ81. “ν;. 

," ΑΙ 

ΟΧΙΝ. Εχ Αἰβθη. ΝΠ, 106, Ρ. 318, ταῦ τορϑ ϊθ- 
ναί, πίον απο5 ΒΡαποκ. Αἀπαϊοοίί. τ. Ἦ Ῥ. 168 η. 31, 
Φδοοῦβ. δαϊί. 1105. .1, 0.219, π. 31 (νἱά. ἀπὲηιασυν. 
{..1, Ρ. Π, ν. 382 544.) οὐ 4ρροηάᾶ. Ῥαϊαΐ. Α 
πῃ. ἀδ. Ηΐον. Βοβοῆ. “πέλοϊ. ἰ. 1, Μαρέϊδε. 866: 
Ρ. ϑ40, σὰαπὶ μος Ἰοτητηδίθ Εἰς ναυτίλον τὸν. ἰχθὺν, 
« Ναυθ]ὰβ Ἰοααϊίαν ἃ ϑθίθηθθα, ΟἸϊπῖθο ἢΠ1ἃ, ὅτη; 
Ὠθηδὶ, ἴῃ ἐθιρ]ο που ῖβ Αὐβδίηοθβ Ζθρην 115 
βϑογδίιβ. ΕἸ] ρδηίθυ Πποο ΘρΙρυδιητηδ γ υϑι 5. ΟΔΠ 
γα α!α1ι ΒΙοαράπβ δα Ῥ]αίδνοι. Μοραΐ. ὑ. 1, ν. 1 
Βοῖδδ8. « Τ᾽) 65 Θοσ.λ} 65 ἀθ πδαί116 βουναϊθηΐ δὺχ ἢ 
ἃ 1ὰ ῬᾶΓαΡ6 465 16 65 ΠΠ165 (πὶ, ον βα αἾ᾽ 6 1165 56 γηᾶ- 
τἰδϊθηΐ, 165 οοηβδογδϊθηῦ ἃ νόμπιβ ἄνθο 165 δὰ 
Ἰουοίβ ἀθ Ἰϑιν θηΐίδποο. [οἱ βόϊόπό, ἢ]16 ἀδ ΟἿ᾽ 
5. ὀἰδηῦ τηδυϊόθ θη πρυρίο, οὔ ἢ Ὠδαί]6 ἀδῃ 
(θγ 0 }]6 46 Ζθρῃυγιιη, θὰ{1 δὴ 1᾿ ΒομηΘαν α᾿ ΑΥ̓ΒΙΠΟό, 
ἔϑυητὴθ ἀθ Ῥίιοϊότηόθ ῬΒΙ] δά θΙρθ, απ θη γ᾽ πΒοποιδῖΐ 
5005 16 πδὴι ἀθ γέμιιβ. » Ποῆὸῳ. --- 8. 1. αϊρ. 
παλαίτερος, ΒυτηοἸκ, ΒΟΙ55. παλαίτερον, ΘΟμ ]1οἷ ὅδ 
πάλαι τέρυς. -- 5. ὃ. ΟἸηπο5 γαληναίη, ΒοΙ55. 
οαϊ ἀρροῃίίαν λιπαρὴ θεός. Οδβδι}». αὐτὸς ῥΓῸ οὖλος 
8. 6. ναϊροὸ ποσσὶν ἵν᾽; Οδδδιῦ. : τοῖς ποσὶν, 
ποσσὶν ἑοῖς; ΒγιΠΟΚ, δ ο005. ὁχ Τἄηδα. ΕΔΌΓ. ποσι 
ἀεί. --- 8. 8. νυ]ο. σοὶ τὸ... τι φουγδοί. ΕΠ 651 6 
- 8. 10. Εχ Βομηιϊοῖο Βραμποῖς : ἘΡηθδίαβ γ6Ὸ 1 
τίκτεται αἰνοτέρης ; τηΔ}16ὲ ΦΔοΟΌΒΙα8 τηρεῖται γὙσερ' 
οα]. νἱ46. ποίδηι. --- 55. 11-13 ρᾶγαχῃ, αὐ νἱαθίι 
1η 6 ]]οχὶὺ αγοίλιβ. : ΕΣ ΤΕ ΑΥΟΝ 

ΟΧΥ. Εχ Αἰμρῃ. ΧΙ, ρ. 186, Β. « (ΔΒ πιτη, Ὁ 
γ6] νἱροὸβ. ροίδηο βιρθναθαί, Ὑ ΘηΘΡῚ ΡΟΘα] τη. 
γἱΡο ἀδαϊοδί. » .ας. --- 8. 3, χοῦς, τηθηδανδ, αὐΐ 
οοἷο οοἰν]ὰ5 σοη 618. --- 85. ὃ. « Παφίη, Βοουπα 
ῬΙδυβοπαχῃ (αὐ Μωνη, Ρ. 418), Αὐβίποθ δϑί, 8} 
ΖΘρΡΒγΡ 5, ἴῃ σα Ἶπ5 ἴθι 010 βαβρθηβδ, ἀοπδιῖὶδ ΗΘ 
Ἰὰ8 ἀθβουῖρβιι. Λέσόιον μος ἰΙοο0 ποῖ υἱπαχα [6 ΒΡ 10 
6586, 564. ω ΡΟΟΘᾺ]] ρθη, Δρρᾶγοί οχ γϑυθ]5. Αἰῃ6 
ἢ]ο ΟΔΡΙΏΪΗΙ ὈΥΘΘΙ 5515: Λέσδιον ὅτι ποτηρίου εἰδ 
Ἡδύλος παρίστησιν ἐν Ἐπιγράμμασιν οὑτωσὶ λέ 
Ἢ διαπινομένη... » ΨΖα6. Αἰῃδη. ναι. δά, ἧστο 
ῬΙΘΥΒΟΙΪ ΘΟΥΓΘΟΙΪΟ οϑβί. -- -αβ. ὅ. νυ]ρο. πάντων. 
Δ. 6. Πότων ΒΙΆΠΟΙ ; ἰᾶτήθη πόθων 781 5ΟΓ1ΡἙ 
ΒΘ Ρ ΒΔ ΠαΒ. : τ ΜΝ 

ΟΧΥῚ. Αἰμθη. ΝἼ, Ὁ. 318. Ἔγραψε δὲ καὶ Ποσείδι 
εἰς τὴν ἐν τῷ Ζεφυρίῳ τιμωμένην ταύτην Ἀφροδίτην 
τὸ ἐπίγραμμα" Τοῦτο χαὶ χ. τ. δ. - 8. 1. πὸτ 
« Ῥοβίίαμχ ϑγδὺ μο9 ἰθιηρ! τὴ ἴῃ ῬΓΟΙπΟπίΟυΟς 



0] ἃ ΝΙοοροΙ,, ποὴ δὰ ΝῚΠ οβίϊαην, 561 ἴῃ ἴρ50 
ὑΐοῦθ Ἰηλ}}5. Ἠΐϊηο ΟΠ ρῸ ροθίδιη πο ποταμῷ 

οἰ ρ51556, βϑὰ 

Τοῦτο καὶ ἐν πόντῳ χαὶ ἐπὶ χθονί... 

6 Θηΐῃ 501 ἰηνίοθηι ΟΡρΟηὶ βοϊθηΐ. » ζ2ας. --- 
ἀτατη δ ἰδιηθη ἀδέσποτον αποά ἃ. ν. 0]. ΒρΡαποὶ 

5 Ῥνϑβίθ δοοθρίαμῃη δαἀϊμηιβ, παροὲ γβ. 1, Μέσσον 
ὦ Φαρίης ἀχτῆς στόματός τε ΚΚανώπον χ. τ. λ. Θυοὰ 
146 ἰηΐοιν ἐπιδειχτιχά. ΕΣ 

ΟΧΥΠ. Εχίδι ἀρ. Αἴμθα. Χ, ἔθ. οατῃ πο Ἰϑτησηδίθ : 
ἰος δ᾽ ἐν τοῖς ἐπιγράμμασι γυναῖχά τινα ἀναγράφει 

ὅτιν, λεὼ ὄνομα: Χρυσωτὸν... ααοὰ ἴῃ ὈτΘΥΘ 
πἰναχὶ ον, Βοόβοὴ. ΕἸονὶ . αν». Μαρεϊδ5. 1 : Εἰς 
»ναϊχά τινα πολυπότιν. --- 8. 3. νι! 00 τῷδε Διον...» 
ἱλεώ. οοὐγοχὶς Οαβαῦθοη.; -- 8. ἀ. να]ς, οὐδ ἅμα 
ὦ, Θιηθηἀανὶ Τοιρ. 

ἢ 

ΟΧΎΤΙΙ. Παϊϊοα»ηα851.Νοσίοη, Πιβοουονῖος 1, ἰὰ Ὁ. 90, 
ὃς ἀπ6 α. Καὶ 6], Ερῖφν». α»., οἵα. π. 7182. ῬΡίονὶβ 
ἸΠ ΟΣ Β. δαπὲ βαρ ρ] ομηθηίὰ. -- 8. 1. Ἰαρὶβ παρθοί 
ἌΒΤΩΙ,,. ἘΝΕΤΟΥΤΟΑ ΛΛΡΗΣ. --- Υ5. ὅ. « Ῥιοπο- 

οὗτοι, 81 γϑοίθ μα θδῦϑί, ποιηϊηδίοβ [αἰ5586 ἀοσονοὺ 
ἴη65 δα γηϊηϊπηπτη ἄπο: πα ]]ὸ δαίϑτη αρεϊοῖο γϑὺ- 

Π ἰδυίϊο, τ] ραΐθὶ ἰαοαηδ, ἀχὸ ᾿μΟ 56 015 ΠΟΥ ΠΤ 
ποτα πὰ ; πᾶ πὶ πατέρα ποη Ποιηΐπθηῃ, 5θιἱ ἀθανῃ ἰηἰ6]- 
Ἰρϑπάαμη 6586 Γ65 ἰρϑὰ οἰδηγαί. ϑϑααϊίαν ν. ὃ. 1ηϊ- 

ἰἴαπι ποι βῖη9 νἱεἴο ἐρδαϊία τι 6556. ΟΥ̓ΤΟΊΚΑ {| 

ΛΕ ΙΚΑΜΟΝΤΟ, πο 5αθίατο, πόθο ἰθῃίανϊ : 

ει δὲ πρὶν ἐξχνύσαι κἀυνοἱ] χαὶ πατρὶ ἐπείγῃ 
᾿ς ἱερά, τῆϊς] λαιῆς βαῖνε [δι αἰυασιέων " 
᾿ οὗ[ρ] οἷν γ]ά[ρ] μ᾽ ἐκάμοντο κ. τ. λ. 

ἱ ραίον Ῥυϊαρὶ Μουοανασ. δϑὲ δ᾽ιβαιθ 58 οο! Ππὰπὰ 
ἰβοαίαν ν. ὁ νϑυθὶβ βωμοὺς συγγενέων. Τίδαιιθ 
ον ἃ ]οατῖταν ΡΟ Ρα5 ν᾽ δηβαϊιθ π6 Ρ6 ΠΒΟΥΟΚ5 

» αποοναύ, ὑϑοίδηχ νἰᾶτὴ τηοηβίγαῦ:; δααϊίᾳιθ αἰαδβὶ 
λα : 51 ἰἀτηθὴ ὈΥ αβα αδγὰ 16 Ὁ ῬΘΡΒΘα πα Ὶ5. τ ϊηϊ 
ἴα 6 βδορϑτη ν]85 Ορϑυϑια ᾿π ρθη θυ 6, θ6}" ΠῸ5. γαὰ- 

65 (Οἵ, Απέλ. Ρίαη. ΤΥ͂, 336) τηοϊοϑέδτη βᾶπθ νἱατα 
σρθάθγ6 δα 51 ΙΒ ΓΆΤΩ : Τὰ 6 ΘΗ Ϊτὰ οἸβίοάθιῃ ροβαθυαηῦ 

δὲ βορίογαμῃ οὗ ραίν 15 ἃγρεθ.» ὦ. Α΄. 

ΟΟΧΙΧ. Αρ. Ευϊοοίατη Αβοαϊοπίίατη ἐπ Αγολπίηιρεϊς 
ἡοϑαηι δὲ οὐ Πἰγιαάγιει, Ὁ. 33. δὰ. Βα511. 1544, δὰ 

σα! σοι ΕἸρ᾽ βίο] Εἰραιοβί ῃθηβ δα Ῥιοϊϑιηεθιτη..., 
Ἰη6 (ἰβοι 18. « ὈΡΟὈ] ΘΙ δ5. 46 σαθο ἀπρ]οαπάο 

ΒΓ ΟΠ Θγ. ὈΡΙπατι τ [Π]Θοίδτ 6558 ἴῃ ἰγαροβαϊδ- αὶ 
ἢ ΜΙηο5 ΟἸδοο ΠΠΪο Βϑρυ]ουιηι δχβίγαὶ γϑ]οί, 15- 
6. οαϊ ποὺ ποροίϊαμη ᾿τηροβαθναὶ, ἀἰχιββϑί, τηοηὶ- 
ὕατη οθηίαμλ αἸδαΔΥΘΡβιιθ ρθη [Ὁγ6, Μίηοβ 

Ρομαἰ : Μιχρόν γ᾽ ἔλεξας βασιλικοῦ σηχὸν τάφου " 
πλάσιος ἔστω" τοῦ χύδου δὲ μὴ σφαλῆς (Εατὶρ. Ροϊγια.). 
᾿5έθδ, Ἰάθυη ῬγΟΌ] τὰ ἄἀθηῖο ργοροβιίατω οϑὺ Π61115, 
ΔΘ] 0 605 ᾿ΑΡΟΙ]]ΪηἾβ ἀνᾶτη ἀπρ] θᾶ ἰαθοπίθ. » 

« Ποβου δύ ροθίὰ μοο οανιηΐπ, αἰ (ΠΟΙ ΠΟΥ 15 ΔΙΠΙΟΥτατα 
δ᾽ ΘΟ 15, Βἰ τη οἰ βίη, αδτα 'ρ86 ϑχοορίἰανογαΐ, 
ΟὈἸΘμ 15. 1Π1Π|5 ΒΟΙγΘηαῚ ναϊϊοπθίη. {Π|ὸραΐαν δα 
ἴῆ ΤΟΙ ἸΠΒ Σήθ ὁ αποάδτηη, ἰἰὰ οοποϊηπαίο, αἱ 

ΟΡΘ 1ηΐ61 ἀπιὰ5 ἀδία5 ᾿ἰηθὰ5 τηθαϊεθ ργορονιϊοπᾶ- 
ἴδ5 (ΔΘ ἶτὰο πϑροιϊο θροῦν! ροβϑοπί. Ηοο. ἰηβίσι- 
Τα ηϊα τὰ ΡΆ]]ΟΘ ἴῃ ἰθτηρ]ο βαβρϑηαιί, ᾿πβουὶρίϊοπθ 
δ αϊΐα, απ, 6115 ἀϑάτη Ὀγουϊίο ἀθοϊανανοί.» 766. 51 
15 46 ἤδὺ απορβίϊοπθ ρίαν υϑὶϊῖ, δάθαὶ ΤΠθοά. 
ἈΘΙ πη ΘΡ φῬϑοιπϊατθιὰ ΠΌτατα. Πὸ ομδὲὶ «ἀμρίϊοαΐοηο, 
ἀδιίπρ;, 1198, 80. ὉΡῚ ἰρβαπι Εραί βίῃ 18. ΟΘΔΥΤΏΘῊ 
ΘΧΠΙ Ἰαγα οϑί ἂς ποίϊβ ΠΠυβίνδίατα. 14. οἵ 98 0005. 
ἴῃ Απίμοὶ. 1ἰρΡ5. 4πἱριαάυυ. ἰ. 1. Ῥὲ 11. Εἰ συαοάάδτα 
Ἐδινηοτὶ Εἰσὶ Ὀσθυϊαυίαγη Παρβοθΐεξ. 

ἘΦ ΤΗ͂Σ ΙΝ ΟΘΑΡΌΤ 1 ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 11 
ΟΧΧ, ΡΙαίανολ. ἴα Αγαίο, τᾷ. « Ιηδονρὶρίασα. [αϊξ 

ἢοο δριθυδπιπα βίαιαδο οχ ὥσθ, 8} ΘΧῸ θιι8, αο5 
Αταίαβ. γογοοαδνοναί, οἱ οο]]οοαίεθ. » .αο. --- Υ', 6. 
γα] 6’, δαΐμον᾽ ἴσον ὁχ ἩΘΏνΙοΟ Βίθρμαμο ; ἀπίϊαᾳ. οαϊι. 
δαίμονι σῷ, τηι16 Ποἶδκο δαίμονα σόν, ϑοΙδπ. δαιμο- 
νίην. Β ΘΙδῖκθ σοπ]θοῖν οιΐαυη, δᾶμον ἔσον ἱ. 6. τὴν τῶν 
δημοτῶν ἰσότητα. ῬιΌροΙΘυαὶ Φᾶοοῦβ. ἁρμονίαν, 
θεϊάν τ. ὦ. εὖν. 

ΟΧΧΙ. Ρτορο 4 αϊαπέαηι ἀν Όθτα, ἴῃ Τιοονῖάθ, ΕΔ] ϊς 
οχ 0. Ρ. 5ιαιηδίδοο Βίθρη. Α. Οὐτηδηπᾶοβ ἴθ Αἐλ6- 
Ἠῶο 80. δῃῃ. 1, ἰ. 1, ν. ἀδϑ8 - Υβ. 4, ἀρνύμενος 
ν᾽ ἀθίαν μἷο δοάθυῃ βθῆβιι ἀοοὶρὶ αὰὸ ἀρὰ Ηομι. Οά. 
Α, ὅ: ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν χαὶ νόστον ἑταίρων. --- 
γ8. ἀ-ὅς Ἰοσὰβ, αὐ νἱἀθίπν, οονΡαρίαβ, αὶ ααϊὰ γοὶϊπε 
γον θὰ ἐκ πατέρων χαὶ τρίτον ἱππήων, δια 5015 ᾿ϊαιθῖ, 
-- 8, 7. νοοὶβ ἀχάλινος ποῆ ΔΙ ΟΡ ἤος 5θηβι πο- 
ὙἸΠΆ8. ΘΧΘΙΊΡ] ΤΠ. -- 5. 9, ἷο ρυϊπηση. ἃρραγθέ, 
ἃηίθᾶ Ἰρποίιπι, ΝΙΘΘΒΙ ΟΡ ποίηθηῃ. --- 8. 10 δά 
ἤάθυα {π8}} ρϑυυηϑί ; ἰθϑίϊτη οπΐα ΘηΪπὶ Ου  ἀβοιπα το 
ΘΘΏΘΙῚΒ νοοα δ ηΐαν πίστεις. 

ΟΧΧΙΙ. Αἰαἰαηίο. 
ΧΧΥΙΙ, 614. 

ρα. Δ δομββιααίη. Ἧπι. ἤδλοηῃ. 

ΟΧΠΙ. Πἰπαὶ Πηοαϊογινι ἴπ ἀρο. Εά. Βοββῖαβ 4γοῖ. 
Αι. 11, 609, οὐ)ὰβ βαηΐ βαρρ]θιηθηίᾷ. 

ΟΧΧΙΨΝ. Πρδίονι ποὺ δρὶρυδιήτηὰ Ρ] αἰαυ ἢ 5 εἶθ Ῥιι6- 
70}. Ἑαπιοαΐί. 20. 1π46 τϑρϑίϊοσαὶ Βοηδα. Δηέΐλοίος. 
Ρ-. 121, Βυιηοκ. 4παΐϊ. ΠῚ, Ρ. 188, π. οὐχνπιὶ οἱ 4ὰ- 
6005. ἄρροηά. Ερῖφ». τι. 183. Ἐὐρυδίχη ᾿Ὠλυρὶς οὖσα 
χαὶ τριθάρθαρος, ὅμως ἐπὶ τῇ μαθήσει τῶν τέχνων, 
ὀψὲ τῆς ἡλικίας ἥψατο παιδείας. Ρίιέ. --- 5. 1. « νὺβ 
ΠΙνσῖοΘ ΗΊΘΡΔΡΟΙ 5 ὁχ ΠΟΟ ὯΠῸ ἰδηίαπι ἰΙοοΟ, ἢἱ {8110}, 
οορηϊίδ, οδὺ. » ψαοοὐὖξ. 

ΟΧΧΥ. Ιῃ Αομαῖθθ νἷοο ααὶ ἡ χάτω ᾿ἈἈχαΐα γοοαία!, 
γοίουϊβ ᾿υηι Ἰοοο; δαϊαϊς ΒΠδησαθοβ, 2918, ἀπᾶο 
α. Καιθο]. Ερῖφν». φν. 190. Ηἴο Πἰα]0 ᾿ποθυὴ ΔΗΘΥΓΘ 
Ῥαΐαί Ραιβαηίδη ὙΙ|1, 17. ὃ, ααοα ΡγῸ γϑρὸ Βα θΘμὑτ 
οϑύ 81, αὖ Κδιθθ!ο μ]δοθί, αἴ 46 ϑοβίσαίο αἰοὶξ 
δαοίοῦ, ἀθ Ῥοϊνβίγαϊο, δοῃἶι1515 1ηΐ61" 56. ΠΟΙ ΠΙ ὈῈ8, 
1π 6 }}]Ἰροηάπτι. ρα! θυ 15. Θαϊθτι5. διαΐθπι ΔΥΡΊΙ ἢ 15 
Βιδγα σοηβντηδὺ ορὶ πη θὴ ΚΑΙ 6 1 1π|5, νυ ἀ 6515. « [10- 
οτθ οἴ Μδοθάοηϊοοθ ἡπᾶτη γνοσδηΐ ϑοίδιϊβ βἰηΐ, 
δηΐθ δηηπτη 308 βουρίαβ {{{π||π|5 νἹἀθίαν, απο σα] θ σὴ, 
ΔΏΠΟ ΓΡῸ5 ἤάδηυ ῬΏΙΠΙΡΡΟ ΓΘΘῚ βουνδίδτη Ἀοπιδᾶμος- 
ταχῃ δχοϊάϊο ᾿ἰὰθθαΐ, 615 δαΐθυη αἴι86 ΡΓΟχΊμη6. ἃηΐθ06- 
ἀππύ (θη ρου 5 οΥΘΌΡΙ5 ]θούη “Εἰ ΟΙου 16 
᾿ποῦνβ᾽ οαἰ θα5. ροίθδηίαν νη δοὶ ἐΡαβίγδαιιθ Ασαΐαση 
Δαχι] ο νοοδρδηΐ, ἀοπμθοα δηη. 319 οὐπὰ ΕἸ6ὶ, ΤΊΟΒΟ 
οαβίθ!!ο ρορα Πυπθη βίο οαρίο, [ᾶῖὰ 1081 αὶ ο081- 
ἀϊοπϑῖη τηϊπδυθηζι}", τ ΡΟ ΟΘ ΠΡΟΤῚ τηδηῖ οοδοίδ, 
ῬΆΠΙΡΡΟ τοθθ δαχι!ο νϑηϊθηΐίθ, μοβίθβ [6] ]1οἰέθυ ἤιρἃ- 
νου ΔΡΤΌΒΟΙΘ. ΘΟΡῸΠ ἸΠΡΤΘΒΒῚ ναβίδνονιηί. Ηδησ 
[ονίδαββα νἱοίουϊατα Ῥοϊγβίραϊίϊ ορϑυϑθ ὑπ θα θδηΐ, σα], 
αὖ οἸἵτα ΗδΡοι 5, ἴα οἰνίαμη ἰὰπ παραστάτης οχϑίϊ- 
ἰἰδβοῦ; σγδίιϊαϑ δαΐθηι τϑίθυ θη 685. ΠΘΓΟῚΪ νϑίθυ θβ ὕῸΠο- 
γαθαπὺ ΠΟΠΟΓ65, γϑβιι ποθ 5806 }10 ἀἰὰ πορ]θοΐο, 
{ἰτα] τὰ που ρβουιηῦ ἴῃ τοὶ θθηθ ροϑβίθο τηθηο- 
γΐδτα... » α. Καὶ. - ευβιβ ἰσο ομδί οἱ βαπῃί, --- 8. 8. 
(ουία586 Ἰθρϑηάυτση δαμεὶς. 

ΟΧΧΥῚ. Αἐδποηῖς, δὰ νίδτῃ ἴῃ ΑὙόθιη. ἴῃ ΤὨΔΡΙΊΟΓΡΘ. 
Εά14. Ποάν 61}. Πέῖγι. δἰ, {. 1. Ὁ. 318, ἀδίηἀθ ΒΩοκΚΗ. 
ἴῃ ον». ἰ. 1..πὰ. 11: ααἱ γανϑαβ ἰγδοίανι ἴῃ. Αἀἀἰάρη- 
εἶδ, Ὡ. ιν: « Εἰχ νβ. ἀ. τηραϊοὶ Ποῆοροβ {Ἐ|556 
σΟὨ] οῖο, οαϊ βίαίαδ, ἀϊοδία, απιὸὸ αἰροίθ ἰπδὶσπὶ ἂρΐθ 
οἰαθογαία τέχνας τέρας ἀϊοὶ νἱἀοίαν. »βαολῆ. ΑἸΙΐον 
γϑϑύϊταϊ! μοο Θρὶρνδυητηδ αι, [Κ᾽ 6 118, Ερφ᾽)". 9». 6 
ἰαρ. ςοτῖ. ἡ. 846, π. 84ὅ : 



78 Σραν ἘΡΗΣ ΑΝΤΗΟΘΙΟΘΙ. απ πα, 
Ὃ δῆμος Σωχρά]τη Σωχράτους Θορίχιον. 

Ἦ μάλα σ]ᾶς ἐἸ]δάηϊσ]αν ἀπὸ φρενὸς ἄξια Μοισᾶν͵ 
Σώχρατε]ς, ὠ[γ]υγίων υἷες “Εριχθονιδᾶν " 

τοὔνεχά] σοι σο[φ]ίας ἔδοσαν γέρας" αἱ γὰρ ᾿Αθῆναι 
ἴσασιν] τοιῷδε ἀνδρὶ τε[λ]εῖν χάριτα. 

ΟΧΧΥΤΙ. Αἰποηῖδβ ἃ ὁ]. ν. Ῥιιίδοθ σϑρογίατα δϑαϊαϊὶ 
γ. 6]. ΒΠΔηραθ651η Αρηέϊφ. Ποίΐ. ἰ. 11, ». 130, ἡ. 1030, 
ἀοῖημάθ Ῥη. 6085. ἤοψαφο, οἷο., Ιηϑοργίρέξ, γδ6. οἷο. 
Αἰΐᾳ. Ρ. 10, π. 24; ἀθαϊ δἰϊδτη Βοββ. Αγφρολ. ἀπ 75. 1, 
88, α. ΚΑ106]. ΕρίρνΥ. φ». 6 ἰαρ., οἷβ., ἃ. 716. --- 
8. 1. ΒΒδηρδ. βαρ] δύ πόνῳ οὐ σμιχρῷ]. --- 8.8. 
6 οα]ύπ ΜΊποῦνο Ερρῶηδθ (ΟρΙ ἢ 15), απο Τοχίουϊδτα 
δΡρίθιη, {01 οὖ στη] Θ᾽ τ τηδπι ΟΡ ἃ οοηΠοϊθηάδ 
Ἰηνθηϊ, νἱὰ. Ῥδυβδη. 1, 24, ΠΙ, 17, ΙΝ, 3... ΙΧ, 96: 
Ὠιοά. 5ῖο. Ν, 718 ; ῬΙαίροι. ϑψηῖρ. Π1, ἃ; Ῥιοοὶ. ἦγ 
Τῖρι. Ρ. ὅ2 . Ῥμοί. Γοαῖς. ; Εἰγηιοί. Μαφη. 

ΟΧΧΥΠ͵ΙΙ. Οπίαϊ. Ἐδιάϊ Νανίοη. ἢ ίβοουογῖος [, 
ἰδ. 90, 81, 6011. Π, 460, ἀπᾶ6 6. ΚΚα1061. ρον». 
97)... οίο., ῃ. 188. Προστάται, ραίγοπὶ 501 πο ΡαὈ]1οῸ 
ΤΩῸΠ 616 πη ρτιπίαν, 564 ΘΟΡ μὴ ρα οοϊηἶο ΧΥ͂ νυἱρουιμα 
ααἱ Οπϊάϊδηη οἰν ίθηη δά θριὶ βαηΐ, Μϑροανα5 Ν Θμθυὶ 
πάρεδρος οΟἸ]οοδίαν. 

ΟΧΧΙΧ. ΡιΙαι. [6 δέοϊο. γριιφτι. 1, ὃ (ρ. 1033, Ε): 
᾿Ἀριστοχρέων, ὁ Χρυσίππου μαθητὴς καὶ οἰκεῖος, εἰκόνα 
χαλκῆν ἀναστηλώσας ἐπέγραψε τόδε τὸ ἐλεγεῖον " Τόνδε 
νέον χ. τ. λ. --- θ6 Αγιβίοογοηίθ νἱὰά. Ὀῖορ. 1,.δϑυὺ. 
110. 1, ἴῃ ΟὨΡυβῖρρο. --- 8. 3. δϑθθθρυηο 1] 
ΒΟΡαΪᾶΠΟ ποχαὶ ΔΙ απ, ααθῖη ΑἸθχαπάσιμη γοΐϑ- 

- ταηΐ ἀμηχανοῦντα λῦσαι τῇ μαχαίρᾳ, χαὶ πολλὰς ἐξ αὐτοῦ 
χοπέντος ἀρχὰς φανῆναι. ΡΙαῖ. Αἰθ. ΧΥΠΙ. Οἵ. 720- 
βίῃ. ΧΙ, 7, οἷο. 

ΟΧΧΧ. ϑουναν Ρ]αΐίδυοῃ. ἴῃ Ε]αριη. ΧΠ 
Καὶ αὐτὸς δὲ μέγιστον ἐφρόνησεν ἐπὶ τῇ τῆς Ἑλλάδος 
ἐλευθερώσει. ᾿Ἀνατιθεὶς γὰρ εἰς Δελφοὺς ἀσπίδας ἀργυρᾶς 
χαὶ τὸν ἑαυτοῦ θυρεὸν ἐπέγραψε" Ζηνὸς, ἰώ!... 

ΟΧΧΧΙ. Αρ. δαμγά. ἴῃ Ε]αριΐη. ΧἼ : Ἀνέθηχε δὲ χαὶ 
χρυσοῦν τῷ Ἀπόλλωνι στέφανον, ἐπιγράψας: Τόνδε τοι 
χ. τ. λ. - Ιά. βὰρν. δ᾽ βάθη δἰΐθρο ἀσῃμα 0 
Ἰηβοι! ρύππ, δρὶρν. τ. 180 : Ζηνὸς, ἰώ... 

ΟΧΧΧΗ. ΟἸὰ Ἠαϊϊςαγηαδθοὶ, ροβίθα ἀρια οοτγηϊ. 
αὐ ογάμστῃ ; ὃχ βοῆθαῖὶβ Ποιηθίν ΘΟΒίηδο δαϊαϊί 
Δ ΔΙρο 5, Τ,αυοίδ, ἡ. δ10, π. 41; Βίης ὙΥΘΙΟΚον. 
Ἐρῖφ». δρτοϊ!. 1, τ. 28, ν.. 8. οὐ ϑυλίο. Ἐρίφν. τι. 191. 
Ρ. 110, οὐ Βθοκῃ. Οορρ. π. 3601. --- ὙΝ ΘΙΟΚΟΡ 5 
ΒΙρηαπη Ὠϊδηδο Ποοστατηρίας 86ι Προδόμου, απο οἱ 
Ἡθοδίθ, 1η16}}1ο 10, αιδηη ἀϑαϊοανὶ ΑΡΟ πὶ Ἀγυεῖ 56ὰ 
ἹΠροστατηρίῳ δα ΡΓΟΡΥΠατὴ ΘΟηΒοη δ ηθιτη ϑϑβί. -- 55. ὃ 
65 θ, « οοΡίδ νἱὰ γϑϑύϊ αὶ πθαπθαπί ». Βοκῆ. 

ΟΧΧΧΠΙ. Οἰψηιρίω πϑρϑυίατη ΡΥ ἢ τθη86 1877, 6 Χ 
ΔΡΟΡΤΆΡΒΟ Η]ΡβΟ 6] δα! 1 ΘηθουροΡ Δ»οᾶοϊ. 
Ζοϊέιγ. 1811. 2 θῇ. ῥ. 96, ἀπᾶϑ γρϑίϊνι α΄. 8106]. 
Ἐρῖφρν. 7)... δίο., πὶ. 11.008 ργοοίαθ. Βαρνα βου ρίαμ οϑὲ 
[ἢ πόλις ἣ... 1 τὸν δεῖνα] Ἀλεῖον, τὸν α[ὑ]τᾶς πρόξενον 
[καὶ εὐεργέ]ταν, ἑλλανοδικοῦντα Διὶ Ὀλυμπίῳ. --- Αηΐδ 
ΟὨν. π. [δοίαχη νἱἀθίιν δαϊίουϊ. ΐ 

ΟΧΧΧΊΨ. ἴῃ Μυβᾶνιμι ἰθηρ]ο Ποϊοοπῖο; δαϊαϊὶ 
ϑίθριι. Οὐτηδηπάθβ ἴῃς Ἀθηναίῳ, 1818. Ρ. 982 6ὁχ ἃρο- 
ΘΥΔΡΠΟ οἱ ἀθβουρίϊοηθ Οογοιηδπίζὶ. Πδάϊν οἰϊδτη 568- 
ἌΘΩ ΘΡΙΡΥΔΙηγη δ ]οη. 

ΟΧΧΧΥ. ΤΩ Μαβδυιτ ἰοτηρ]ο Ἠοϊϊοογιῖο; Ἰάτα ἀοαοναὶ 
γ. ο]. Πϑοβδνιθ, 4γολῖυ. εἶο5. Μ|ιϑοϊοη5 βοἱογιίϊ ἢ. 95 56- 
τἶθ, ὑ. 1Ψ΄ Ρ. ὅ86, ἡ. δ1. « οοοο ἀἰβίϊομου Ὀαϑὶ βίαίαϑο 
ῬΟΙγτλἢἶδθ Ἰηβοι]ρίθμη οναὶ. ψουἷβ τόνδε νέχταρος 
ἀτμὸν ἴπαϊοδιὶ νἱάθίαν οἰβοίαμι {1556 ΠΡᾶταθη οὔ δ- 

λυ ον δὺς ἐκ νὰ ον ΣΎ» Γ 
Τὰ ᾿ ἕ - 

Τ ΗΔ 5. παθῖι ῬοΟΙγλ τη... » Θαργα οχϑίδηϊ 
ἰθρὲθ Θ ει. ἰπιτΠαπ ΠΟΙΏΪΗΪ5 Θεισπίεες, ἡ. 6. Τ θα 
(Μ5:0), φαοα βαργὰ ἀποθιβ 5666. ΘΡΙ Ρ. ΘΟὨ ἢ 
-- Βαθβουιρίαμπι οί Ὀνέσίτου). ΔΝ 

ΟΧΧΧΥΙ. ἴῃ δοάοιη Ιοθὺ τϑρϑυίασῃ δαϊαϊος 
ϑίθρῃ. Ουτηδηῖαά 68. δι ρυ δ Βα ηΐ {Γ 68 ἢ θυ ὁ πὶ 
θὰ5 οοπίϊηταία! ἱποθρίθσση ΠΟυΊΘη ἴῃ Ρυθοδα, 6 
Θεσπι... Βα βογιρίαμηι οϑὶ γαρββ [ Ὀγνέσ]του. --κῬ᾿ 
τὰ 1 }πι5 πα θοὺ ἴῃ ἰαριάθ ΔΙ αἱ] βίμα! 8 ΞΒΛΑΛΟ 

1ηΐ 6 γοο685 σοφίη οἷ γαῖα. Ἐν 

ΟΧΧΧΥΙ͂Ι. Ιῃ δοάθιη Μιυβαγιχη ἐθιρ]ο : δα ας 
Προμᾶγπιθ, ἀγολῖυ. εδ5 ΜΠ 55. δοϊογιεϊ, 85 βόνῖθ, ἔ. ΤΥ 
Ρ. ὅ91, π. ὅ2. Πθάϊὶ αἱ ργεθοθάθηίία ἀθ Μαβὶβ ΤῊ 65 
ΡΠ ΘΡΙΡΡ. ν. 6]. Οὐμηδητά 65 ἴῃ Ἀθηναίῳ. ἐδὲα!. 50 
Βουρίαχη οϑὺ ἰϊθυιτη ΠΟΙηΘη Ὀνέστον, ΒοιΠοοὶ, 
ν᾽ ἀθύαν, ροθίθο, σα 8 ἴῃ Αρέδοϊ. ραὶ. ΤΧ, 3830 ἰοίτᾶ 
ΒύϊοΠμοπ. ΠΔΡ65 αποῦ ἃ δατμ θη τϑπὶ ρορ ϊμ τ ἴδοῖ 
οὐ θυ 15. Εουίδββθ 6 βϑαιθηΐ ΘΡΙρ'. μονοστίχι 
ῃ. 138 Ι΄6πὶ ΘΟ] οΙ Θηπτὴ. : Ἔν, 

ΟΧΧΧΥΠΙ. ΟΘορείαπέμιοροϊ. Οον}φ ἵΉ.567. 9». 30 91 

ΟΧΧΧΙ͂Χ. « Ῥγορο 4 ἐλοηαςΣ ἴῃ νἷδ απ δὰ Μρηϊ 
τὰν. ἈΘΡΡουύ ΤΌΡρΡροιιβ ; ΠΟΡΡθθ5 οοχητηπηίοανὶ 
σαπη ΒοΙββοπδαῖϊο αὶ δα αὶ αὐ Μαα. Ριαημεῖῖς οίαπι 
Ρ.- 208 (ΟνΙὰ. Τιϑυηδν, ἰ. Ὑ), οὐ σϑτηὶ ποι ατα αἶα 
ἀφα!ὺ {{ππ|1..» ὰ ΒοροκὨΐαβ, ααἱ ον}. Ἴγι50)". }". 
ἢ. 411} ᾿Ἰπβϑρῃϊί. --- 8. 1. « ἄλσος τοοίΘ 
νι δοϑαθιηίδγη ᾿ηἰθ}]}[}ρὶι.» α. Καὶ. 

ΟΧΙ, δ οἰ ορογίασῃ δά ϊα 1 ΤῊ. ἨογλΟ]]5, Μοηι, 
2605 με ίϊόδ ραν ἐ᾿ Α5ϑοεϊαΐίογε μοι" 1 δη ΘΟ) 
ὅ65 Ετιαῖθ5 9)".» ἴαβο. 8, 1879, 0. 44 564. η. 8. -ΓὉ 
ἰδοῦ τι5 θρδί ΕὐατηΘη15. ῬΘΡΕ'. ῬΘΡΘῚΒ ἔγαίθι ααὶ, πὶ 6Χχ μοι 
ἀἰΐα]ο ἃρρᾶγϑί, στη ἃ Ὀ56Ὲ 015 ἔΡα 15 ἸΟΘΟ ΡΘΡ Τα ΔΤ 
Ὠἰβίναγδί, ἃ Οδ] 15. νἱοίορίαση βϑία!. -- Υ, Οἷον» 
ἴη)36. 97᾽.» τ. 132, Ῥορα}} Αἰμθηϊθηβίθτη ἀθογθίπση αὶ 
Βοπορδίτ" ΡΠ] δύθουτιβ οὐ οἵ, ἐδία. τ. 9597 τηομαχη 
ἸηΒΟΥῚΡ ΟΠ Θτὰ ἃ δοάθπι ἀφάϊοδιϊ ΑΡΟΠἸηΐ χρηστη 
ἴῃ αιοάδτη Α5126. ΤΩ] ΠΟΙ 5. ἰθιῦρ]ο. Οδίθνιση 6. 
ΟΠ τ15 841 ΗΟΥΊΟ]}1 αἰββουίαιοπθη. 

ΟΧΙΙ. Οἰμριρία τϑρϑυίατη οαϊάϊὲ ΕὙΔΏΪΚ6Ὶ ἱπ 
Αγολδοίοσίδολο Ζοϊξιηῳ, 1871, ν. 193, π. 101, οὰπ 
γΔΡῚ1Β ΘΟΙ ΘΗ 8.115. ΕΓΔ ὦ, 

Ιηὔνρᾶ : Ἀγαθὴ τύχῃ. Ἢ πόλις ἡ Μεσσηνίων ἀνέθη, 
ἄριστα πολιτευσάμενον Τίτον Φλάδιον ΠΠολύθδιον, ἀρέτε 
ἕνεχεν χαὶ εὐνοίας ἃς ἔχων διατελεῖ εἰς αὑτὰν, συνεπιψη 
φισαμένης χαὶ τῆς λαμπροτάτης ᾿Ολυμπικῆς βουλῆς 

ΟΧΙΠ]Ι. Μδύον ΟΠοϊβοα ηθση ραοίατη δὲ ἢ 
βουγίθπτη, Οαία]. ΠῈ. ἢ. 399: Μι. γοᾳ. Οαΐαϊ. 
Ρῥᾶο, ἢ. 640. Ῥυνίχηο δἀϊάθγαί Βωοκῃ. δὲ β0ἢ 
ΜΌΙΙΘΡΙ οἱ ἰαθὰ}}8 ΟἸαγδοὶ, Οο7». π. 666, ἀθ 
ἴη Δααοηαϊδ, οἷα... Ὁ. 916. « 6ὁΧ Βοῃθα!5 ΚΟΒ]ΘΡΙ 
ἀπρ]1οῖθιιβ, ἴθ ἀαϊθι8. ποίαίαν {ἰα]ατη δα ἰθὴρ 
Ῥο]δαΪβ 5. ΕὙθοδίμθατη ἰῇ 8ΓῸ6. ἱπυθηίιη) 8 
ΑΡΟΡΊΔΡ τὰ Τηα]ῖο τηθ 5, αἰροίθ γί πβίϊιδ,, 685. 
-- Πράϊεὶ ουΐϊδτη ῬΏ. Τι6ῆδβ. 1150}. 760. π. 
« Ῥουβρίοουθ ᾿ἰσθί, τηα]]ορὶ ῬΟΙΔα 5. Βδοθ οὐ] 
[θα ρ] πη) ΕΘοΒίθισ αἰοαίδηι {1556 βίαϊπδχη,. 
ΒῈΡΒΟΡΙΡίατὴ ΟἸἸτ ΘΡΙΡῚ. μος. ΝΟΙΊΘη ΒΔΟΘΡΟΙ 8 
0, ΟΡΙΠοΥ, βἰδίύμπεθ ᾿ηβουϊρίθιη ορδί. Βοῖηῃ. » 1 
Βδοορβάοίθ ῬΟ Δ 415. ὁχ ρϑηίθ Βαυίϊδαδνιμι ν. ΜΌΠΘΡ. 
ε Μῖἴηπορυ. Ροΐ. ν. 138. )ὲ Ἀθηνᾶ ἀρχηγέτιδι οἵ. 
ῃ. ἀτπ7'ϑ, 0] ΒΩΟΚΗ. 56. γοίδρι δα βοῦοὶ. Αὐὶϑίς 
Αὐυ. δ1ὅ. τῆς δὲ Ἀρχηγέτιδος Ἀθηνᾶς τὸ ἄγαλμα γλο 
εἶχεν ἐν τῇ χειρί. « Νοιηρθ Μίπορνα διοίον δϑίς 
ἰδ.}5. σΟΘΠΟΙΏΪΠΪ5. » Οἵ, οἴϊδτῃ ἢ. 4716 : Ἀθηνᾷ ἀρ 
γέτιδι... --- 8. 2: « Οοπβίτυο φιλτέρα τοι, ἐϊδὲ 



᾿. "Ὁ. 4. 
δ ν ΧΕΡΑ 

. ΒΓ αὶ ἰατήθα ῬΆΙΠ ΟΡ σῚ ΟΘηΒαΘυ{ ΠΟΙΠΘῺ 
ἷβ. 6586 (ῬΒΙ]οίθνα αἰϊαηθ ποίδ 651), ρνὸο Ἥρα- 

ς ἃ ποπῖθὴ τϑροποπάστη οὶ. » βολὴ, -- 
ὦ ἀπέθΠρὸ Τὺ σαν σιην, ΘΙ ΘΟ θὰ οὐ ίορθιῃ δίμθη. 

8. 7. τοδυτοον Βαροὶ ΩΝΤΩΙΜΑΡΗΤΩΛΟ- 

ὋΣ. -- ἴῃ ἥπϑ δυιἱῆςοβ βαβουῖριὶ : Εὔχειρ καὶ Εὐ- 
ς Κρωπίδαι ἐποίησαν. ΕΟ ἶν, ΕΝ 1115. Β] 5, 
ἰθηϑ15 βίδι αν 8 δϑὲ δ. Ῥαιβᾶη. ὙΠ], δ. Ἢ 

{{1ΠΠ|. ᾿Εἀἰαϊν ν. ὁ]. Ουπηδηπάθβ, ἴῃ ῬΑ βέον. 
(4801), Ρ- 198, π. 11. --- (πὶ ἰδία ἰμϑουιριίοηθ, 

δἰϊο ἰαρὶἀθ Ἰηβοι!ρία, ἤδθο ἰηνθηία θϑὺ αἴ188 
ἴσα δὰ δυταάθηι υἰσασι ρουξίπου (Οατηδῃ. ἐδία.). 
Ἣν Ἀργαίου Πλ[ωθέα ἢ) Βατάχης βατάχου Πει- 

ὺς] θεραπευθεὶς ἀνέθηχεν. Δημήτριος Φίλωνος Πτε- 
ς ἐποίησεν. --- Ῥύο Πλωθέα 5ΒοΡΙ 10 δαϊίον ἐῤΊα. 
. 80, Φλυέα. Αὐρεδιιβ πηθάϊοιβ ἃ] Ππ|π 6 Ἰρηοίαϑ 

- 88. ὅ-θ. ἀθ δι νἱὴὶ σαν πα ΔΡΙΪΟΙ]ΟΡΌΤΩ 
οὐθο Δα Β ΙΒ 1 νἱ ἃ. Πίοβο. Υ,, 4 οἱ 1ὅ, ΡΊῖη. Η. ΝΧΧΗ͂Ι, 

, 91 οἰ 36. --- 8. 6. Ηογαί. (Ερίβέ. 1. 1... 81) 1ΐθτι 
οἷξ ποαοδαηι οἰναρνατ. Απιραῦ. (Απέλ. Ραί. ΥἹ, 

19, 6) νοοθπι γνυιοπαγεῖ ἀϑαρραΐ ἀθ ὨἶνΘ. 
᾿ὔρῃ 

ΟΟΧΙΗΥ͂. « Εχ δοίο ἰγαπϑιαίατῃ γογθέϊαϑ ἴῃς ἐ6 468 
. Οοπίαγθηϊ. » Βασκῃ. ον». 3308. --- ΕΒαΙαϊ 

ἐραΐθν. Τλθ5αι»". ΜΧΟΙΧ, 8. Ηΐπο ΕἸδουνοοά. ϑι δου. 
. 146, 3, Βναποῖ. Α4παἰ. Π1|, ». 2381], π. Ῥόχι, 8 0008. 
πίλοὶ. Τὰρβ. ἐ. ΤΥ, ». 346 (14. ἀπύμαασα. ἰ. ΠΙ, 
. 304) οἱ 4ρροηά. τι. 119. 

ΟΧΙΥ. Ρογφαηιὶ τϑθρϑυίατη ἃ οἱ]. νυ. ἃ. ΟΠΟΙβυ, 
ἴα. τη) βο}}8. δὲ γα] ραν θα5. {6 018 σαπὶ οοτι- 
δηΐαίϊομ οἱ σα] ]Πἶοα νθυβίομθ, υ. ὁ]. α. Ῥονροῖ, ἤθνυ. 
ἱνοἠδοίου. 1810 ».- 201 54.;: ΘΧ πονὸ ΤΘΡΘΡΟΡῚΒ 
ἸΒῖ5 ἀρορΊΆΡΠο ἀδάϊτηι. --- 8. 3. α. Ῥϑυγοίὶ ὑγῸ 

ν Ἰαρϑηΐβ ἔλλαχεν ΘΟ ]ΘοίαΓα ΠΟΥΟ ΠΟΒΙΡῸ δ8ρο- 
ἢο οομηργοραία δβί. --- Ἰσοταχὴς, αποὰ [προνδί 
155. δα Ἰτορθῖὴ Οὐ 15. ἴῃ ᾿ἸΘχὶοῖβ. 8068. --- 8. ἀ. 

ΘΡΡΟὗτ5. ἴῃ τηδ] 56 }}}5 ΑΜΦΟΤΈΡΟΝ, οογγοχὶΐ ἴῃ 
ὨΪητι5οι}15 ἀμφοτέρων, ααοα παροὺ 1Δρ15, αὖ ἰοβίαϊαν 
. 0]. Α. Ομοῖϑυ. 

ΟΧΙΥΙ. Ῥύορα Μτοίμηι; οαϊαϊὺ Ομδπα16Ρ. Απέέ. 
ὁη. 1. 1, ν. 40. Εχϑίαι ἴπ Ἕρμὴ λογίῳ, 1812, Ρ. 187, 
᾿ηἀθ ἰσδηβαύπτη ποὺ θρῖον. ἴῃ 75. ογτέϊο. Οαπέα ὃν. 
. δδέ,, ἐνδοίανιυ Δ ΘΙ οἰκθυιβ Ερίφν. χν. 1819, Ρ. 12, 
ο,. Ερῖφν». ν. 399 56. --- βϑρϑί ΒΟοκη. (ο»}. 

η50. 9». 3884: ροβίγιηο α. Καὶθ6]. 858, οατῃ πονἃ 
ΟΟΥ απ αἸΟΡ απ ἀδ τη Θχρ]]οδίϊοη6. --- 5. ὁ. Λῆμμα 
586 ῬΓῸ λῆμα ποΒοΙΟ ατἃ ΓίϊοπΘ σθηβθθαΐ 6558 {8- 

5, δϑϑηϊθηΐθ ΒΩοκηῖο. --- 85. ὃ. ρ15 Βδθοϑὶ 
ν αυοά 5815 ἰη06}}}ρὶ ροίοτναί, αἰθργο]ιοηαϊέ. 

ΠΟΧΙΤΊΙ. Ομ ῖϊ, ἴθ Ῥαϊεθο Οδβίγο ; δαϊάθραηί ἈΝ  Δ]ΡΟ]. 
ἢ ΟἸΆνκ. Πῖη. τ. Π, ῬΟῚ, Ρ. 191, δἰαπθ 6χ 50 ῃθα 5 
ΚΘ Ὀ] δα} ΒΌΟΚΙ. ΘΟ». πα. 3221. -- Οἱ. Ἄν θΙοκθν. 
γἷϊ. [γ5ον». ν. 30ῦ 544. ϑαρτγα βουϊρίατῃ Ἰϑρ]ίαν : 

πρεσθύτεροι Μεγαχλέα Θεογείτονος,γονῇ δὲ Δαμονίχον, 
ἄρξαντα τοῦ πρεσδυτιχοῦ, εὐσεθείας ἕνεχευτῆς εἰςτοὺςθεοὺς 
ια ἀρετῆς καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς ἑαυτούς. - 

“Οις, 1. Ἰαρὶβ παθοὶ ΕΡΓΟΥ. --Υ͂Ξ. ξ. Ογταπαβίατη 
Τοτηθυθῦτη Δ᾽ αημἀθ ποὴ Θϑὲ ποίατη. --- 85. ὅ. ΠΟ Θ, 606 
Πϊοίατη ραΐϊο πᾶσιν δ᾽ ἔγνωσεν, οπιγεῖδιι5. ποέμεηι ἐθεϊέ; 
νωσεν οἰϊδτη ὈΔΡθαΓα ἤοίαπι, ρΓῸ ἀὰ0 ἰθρᾶγη πᾶσι 
᾿ ἐδήλωσεν. {Π1|τχ τη αἰδιϊομοη δῖ. ὀχ ρ! ονῦ ΕἼΟΡΠΠ]ᾺΒ : 

ἐσθλὰ δ᾽ ἐπλήρωσεν......- 
τῷ δ᾽ ἐν γυμνασίῳ...... ᾿ 
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 ΘΙΟ ΚΟ νθυῸ ραν τὴ οχ δοο δὶ οοπ]θοίανα : 

Πρός τ᾽ ἀποχρύσωσεν ..... 
Πᾶσιν ἐν ἀνθρώπο:ς..... 

ΟΧΤΜΊΠ. Οἰγηιρία τορονίασα δα τα ΕΡἄπ ΚΘ] ἴῃ 4)"- 
οἠιὰοίογίδελιο Ζοϊίμηρ, 1811, ». 47, ἡ. δ. 

ΟΧΙΙΧ. Εχ Μαῆ, Μη. Ῥογοη. ΠΕ ΧΤῚ, 1 (δι 16- 
615. ΑΘΝ0...), δαταῖς Βωοκῃ. ον». ὑ. 1, αν 3483, 6- 
ἀοναΐ οὐ Φδοοῦβ ἴῃ Αηέλοί. Ραϊαΐ. Αρροηπαὶ. τι. 3830, οἱ 
δηΐθ οὐθηθ5 Οναίθυι5 ]ηϑογίρέξ., Ὁ. σοσχγαι, ὃ. οἱ Η. 
Βοϑοῖ. Ε͵ογν. σι". Μαρέϊδ55. ἐθγ". οὔτη ΟὙΟΑΙ νϑυΒΊΟ Π6. 
-- νϑ. 1. νιχήσας, ροβέ υἱἹοίογίαηι ἴῃ λαυπαδηφορίαις. --- 
5. 2. ατοίϊαβ : Σωτηρίδης Πάνθων ὁ Τυχίδου Ἄσθῇ. 

ΟΙ,.. Εχ Ῥο]ιο. Οπογηαδί. Ψ1Π, 131. Ζ280008. 
Αρροηᾶ. τ. 116. Βοία!οναὺ ΜΘαΡβιβ ἴῃ Οδογορῖία, 
ἂρ. ΧΧΙΧ, οὕτὴ πἷβ ῬΟΙΠΟΙΒ γΡθῖ5 : Ἀνθεμίων δ᾽ ὁ 
Διφίλου χαλλωπίζεται δι᾿ ἐπιγράμματος, ὅτι ἀπὸ τοῦ θη- 
τιχοῦ τέλους εἰς τὴν ἱππάδα μετέστη" χαὶ εἰχών ἐστιν ἐν 
ἀχροπόλει, ἵππος, ἀνδρὶ παρεστώς, χαὶ τὸ ἐπίγραμμα. 
Διφίλου κχ. τ. λ. 

ΟΙ]. Αρυά Αἰμθη. ΧΙΥ͂, 20, Ρ. 629 : ᾿πάθ ὑγϑρθ- 
ἀι ΒΡραμποῖς. 4ηαὶ. 1Π|, 184, π. οὐχχι, Τ80ο005. (14. 
Απὶηιααά.. νοὶ. ΠΙ. ρατί. 1. Ρ. 981 54.) 4ρρεπα. πι. 116. 
Τιαπάανι Αἰ μθηδθιιβ ὁχ ΑἸ ΡΒΙοη6 Ἑ ΠΘΒΡΊ ΘΒ ἴῃ 110.11: 
Περὶ τοῦ ἐν ᾿Ελιχῶνι Μουσείον. --- 8. 2. Ἰεροθαύ Νὰ- 
(8115. ἀ6 Οοχ τθιι5 ἄναχος απο 51:01 ἤηροθαὺ 6556 
δοάθῃηι β6ηϑιι απὸ ἄναχτος δἰ σΘηἰονο οᾶϑιι Β᾽ ΠΡΌΪΑΥΙ 
πουλί ηΐβ, οα}π5 οϑὲ ἄναχες, ὧν, 5 ΠΡ ΠΑΡ ΠΙΠΙΘΙῸ ΡΓῸΥ- 

515 ᾿ππιδι(δί}. 

ΟΙ1Ι. Νοαραρ]ιὶ ποάϊο Βαΐο. Ἰὰχ ΔρΡορυΆΡΠΟ. 580 
οαϊάϊς ν. οἱ. δ δαάϊηρτοη. [πϑορὶρίξ. γδοιοῖί. οἵο., 
ῃ. 3188, [ατὰ δηίθα ἀαίαπι ἃ ΡΠ. Γ6 085. 1. π. 1996 
(οχ ΒοΡΓ6111 βομθαϊβ τηδ]6 ὑγδοίδι δ ἃ ΒΔ1110) ἀίᾳμθ ἃ 
Ι,. Βοββίο, ἢλοὶριίβοδος Μιδοιηι, 1850, ναι, Ρ. 512. -- 

8. 1. « δθρ6 γοργϑβθηίαία οί Ῥδ}1ὰ5 ἀθχίθνα τηδηὰ 
Ῥᾶνναμῃ ὙἹοίουδτὴ ἰθηθηβ, δὲ δ᾽ ηϊβίγα ΟἸΥ̓ΡΘΟ ᾿ππρο- 
δία.» Ἡγααά. --- 8. . Φειδ. χάρ. Π]5. νΘΡΌ15 βίρεῃϊ- 
βοδνὶ νἱἀδθίαν ῬὨϊἴθθ ΟΡ ΕΒ ἱπητ! αἰ ατ ΘΧΘΙΏΡΙΔΥ. 

ΟΙ1Π. « ϑουνανῦὺ Αρρίδη. δ Βεοίϊ. εοἷυ. 1, 
ον. 441. Οογη. 5.118 Ὑ Θμθυὶ ΘοΡοηᾶτῃ 81 ΒΘοαν μα ἀθ- 

ἀϊοαί. Ιῃ τόνδε ᾿π 6 }ΠΠρ᾽ται στέφανον, νΕ] πέλεχυν ; ἰδ] 

[ουίβ οἱτπι τούσδε, δ τπὐἰραγηαιιθ τοίου στη, βου ρίατμα 

[αϑυϊξ. »» --- Οἷς 156». ἰαέ. ἃρ. Ῥιπουμ ΙΥ̓, Ρ. 146 
οἱ ἴῃ Απέϊοϊί. ἰαἰ. ἰ. 1, ». 39, η. χχῖν : 

δα {ἰδὶ, ἀϊνα 6 ηα5, ἀθροηϊῦ τη πθγὰ 5.118, 

ἴῃ βοῖῆῃο τηοηϊία8, ΜΑΡ.15 Δυ δί5. 1 ΔΡΊΏ]8, 

Ῥαρπδηΐθηῃ δίαϊθ 8.0165 ἃιτηδίδϑ ᾿ηΐθν ἃβϑηίθῃ. 

Ῥγρίδγθα ποϊαπαση οδὺ δρισυδιημπηδίϊ ΒΡ Δ ΒΟΡΙΡ- 

ἔπτι 6586 ἃρ. Ἀρρίαπυση μος : "ἔπευψε δὲ (ὁ Σύλλας) 

χαὶ στέφονον χρύσεον χαὶ πέλεχυν, ἐπιγράψας τόδε" 

Τόνδε χ. τ. λ. ΟἿ, τηὔν. Ογαο. Πείθεό μοι. 

ΟἸΑΥ. Ογπτιοὶ. Ἐχ δοίγρο δάϊάις ἃ. Ῥερροί, ἤου. 

αγοϊόοϊ. 1510, ν. 210, ἀηα6 α. ΚαΙθ6ὶ. Ερῖ9}». 

4)... δίο., Ρ. ὅ89, π. 8714ἃ Αααορα!., ααὶ 8606. ποία 

Βα] θοῖς : « Γἰἰίθγοθ τιον νἱάθηίαν 1 δηίΐ. ΟὨγ. ἢ: 

ΒΈΘΟΌΪ 6586: Τμδοριϊ ματα Ομ] οἱ οσο 1556. οαπὴ Ρᾶ- 

ἐρίδια ἃ Μιϊριἀαίθ ἅπη. 18 οὔβϑββᾶτη ἀθίθηἀθνθί. 

ἘΠῚ: βίαϊαδια Μαγὶϊβ ἃ Πα σ 5ρθοῖθ ἱπάἀπίατῃ ἀθάϊοαὶ 

Μοίτοάοναβ [514] οἱ, αὐ νἱἀθίαν, Βαγαριαϊ. Μοίνὶ σ᾿ Πιιδ᾽ 

Ρίδηδ βίῃριανθ αἱ ἐνόπλῳ σχήματι (Υ8. ὃ) οϑροηθδονοὶ 

δ᾽δοίαπι νἱἀδίαν; οἵ. Βουρὰκ αα8 αοἰξοδίο ΚΘ ϑηιαα5 

(ον αΥϊοολορι (Ετεὶν. 1854) Ρ. 1 δάπ."» 

ΟἿ. [κ΄ ἴηβῖα. ΡΛϊ5. ΟΡ}. ἴπβον. ον. Ααὰ. 

ΠῚ, 4936 ὁ; 1μϑίγομηρ, βδοιθῖ, θἴο. 1, 16. ϑυθβουῖ- 



Ἰ4 ΑΝΤΗΟΘΙΘΘΙ αὶ ἀπ πος 
Ῥίαμη οβὺ ἔτους δευτέρον, Μεχεὶρ δεχάτῃ, 1. 6. ἁποίογο᾽ 
Τιϑίρομηΐϊο, Δ Πη1 79 ἀἴ65 τη θη515 ΕἸΘΌΓΌΔΡΙΪ ἀπάουϊοσ- 
βίσηιβ, πϑρηδηΐίθ Ῥίο]θιηδθο Αὐ]οία. ΑἸύθυαση δρὶ- 
σγδιητηᾶ θοάθη 0600 Γδρϑυίαηι ὁχ ΠΘυ Θίυἢ ὙΘΡΒΙῚὈΤΙ5 
Θχβουιρίαπ) οϑύ, τη δῦ !]8. ἰαπὔπτη ΠΟΙΆ θΙ5, γΡΌΪ5- 
46 αὰο ΘΟΥ̓Τ ΠΡ 1 χη ἰαχὴ ᾿η 6 ΡΟ] 15, 510 : 8. 3 
Σαραπίων ᾿Αριστομάχου ἥχω..... τὴν ἐν Φίλαις. 

ΟἸΥῚ. ἉΑροϊίοποροῖϊδ γτπαγηᾶ, ποάϊο Εαΐι; δαϊαϊὶ 
ΟΠ] ἑαὸ. Ὑ1Π, 2: οχ ἀρόορύᾶρβο Νοβίου!β 1,Ἡόῤίο 
Το γοηπὶὰβ ἤθυμο ὧδ Ρ᾿ϊέοί. 1, ἀ, Ρ. 2399, -- - Κ8. 2. 
Ἰοροραΐ Τρίρομπη. τῆς Σαδαίων. 

ΟΙΨΊΙ. Ἁροϊοποροίϊ παφηα. ἘΙαΙ Τιοίτοηη. ἤϑυῖο 
αὁ ρηϊίοί. 1, ὁ, 1845, Ρ». 302 (οἷ, Ρ». 603), ἀπά δάτηῖ5- 
511: δϑί ἴὴ (Ὁ»}. ἴγ,.80). 4». ἀϑϑϑύ. --- 5. ἀ διδόναι εὐ- 
τυχίαν ἰάθη να]δὶ αἰαιθ αὐοα Ἰαίϊηθ ἀϊοϊίαν βαϊμέοηι 
ἄα)ο, δῦ υαἷο, χαΐρε. 

ΟἸΥΉΗΙ. ΤΑοϑῖβ. ἘαΙαΙ 6χ δ ρορτᾶρθο α. Κα θ6- 
[1|5, Ερὲφ᾽,". 9». 6 ἰαρ. σοπίοεί. ν. 803, π. 876. Ὀιϑι- 
680 Ργδβοριρίαχη οϑί Τὸ χοινὸν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον 
τεχνιτῶν τῶν ἐν Θήδαις Διοχλὴῆν Τιμοστράτου Διονύσῳ, 
αποά ἸΘρΊ αν ἴῃ Ο0}}.- ἴη.56}". φ»". πὶ. 1000. --- Π86. ἀὐὸὶ- 
Ποῦτη ροθίδγαχη, 4αϊ οἷροὰ Βδοομαμη νευβαηίαν", 5υ- 
Ὡθᾶο 586 οο!]θρῖο οἵ. Βορίμυσῃ ἴῃ Αμέϊμ. Ραϊΐ. ΙΧ, 
218, ἀ : χατὰ τραγιχῶν τέθμια μονσοπόλων. 

ΟἿΧ. Τὰ Ρλϊϊβ ἴπβαϊα, ἴῃ τηᾶρηο ἰθιηρ]ο. ΕἸ αϊὶ 
Ἡδιμ]ίοι. “Ἐσυρίέ.. Ρ. 3. Ῥαγίθιῃ μά οἰίαί Πιοίροι- 
ὩΪῈ5, «010. εἰ65 δαυαγιίς 1831, ». 305, οἱ 1834, Ττηθη86 
Μαῖο; πηϊνουβδιη Ἰηβουρί. {Ππβύρανιν τάθυῃ ἴῃ βείί6- 
ἐϊγηλ α65 βϑοΐθηιοθβ ἠϊδίογίψιιοδβ, οἱο., Εόνραββδο, ἐ. Π], 
ἀδ2ῦ, Ρ. 399. ΒοΘοΚ"- ΕἾ. (Ὁ7}. ἵπδον. τὶ. 6933, -- 
« ΤΙ] 5 μ1Ὸ αὖ ΔΏΠΟῸ ΧΥ δι δῆΠηΠ0 χχ δθϑᾶνὶβ ἀὰ- 
δαβι ροβίίιβ δϑί, ΔΠΠπῸ χὺ ἃ ἃπη0 χ δηΐθ ΟΠ βϑί. 
πδί. » Θιοα οΟΠ]]οΙΘθαὺ ΓΘ ΡΟ 15. « Ροβίθδ 6 η0}- 
χηδηΐ ἀοοιύ τη ἰαρι46 6586 ΚΓ; αιοα 51 οϑί, {{{}Ὲ5 
Ῥϑυθποῦ Δα δηπῖπὶ νὰ δηΐθ ΟἿ, Αποίον δρὶρν. δϑδί 
ΟΕ 15. ΝΙΟΔΠΟΥΙΒ ΠΠΠπ5 θη ΓΘ ΓΟ Ἶ 5 ρι δύ 6588 
πθροίθιῃ ΑΥἹ ΡὨΠ]ΟΒΟΡΙΙ ΑἸΘχδπάνὶηῖ, 40 ργέθοορ- 
ἴοΥΘ πιϑ115 δδί Απιριιβίιβ δ ο] ΘβοθηΒ (Π]10. 885. 1], 10. 
Οὐ. ῬΙαί. Απέορ. 81. ΒΟΚΙ-ΕἾ.). » -- 6 Οδί!ο οἱ 
ΝΙοΆΠπΟΥΘ νυἱά. δρὶρῃ. 8564. ἴῃ απὸ ἄπο ἤδθο ποιηϊηἃ 
ΔΟΥΟΒΊΟΠΟ οχβίδηϊ. --- 8. 1-ἀ. Αἀραβι! Ιαπά65, ααὶ 
1. {{{10 ΤΟΗ γι οο (Οὐ. ἔγι86. σφ». ἢ. ἀ 11. Ζεὺς -Ἐλευ- 
θέριος νοοδίαν. Ῥαΐοιυ" δα] 1ὰ5 οὐ μἷσ ἀϊοϊίαν Ζεύς. ΟΥ̓, 
Ῥίοη. Οδ55. ΧΙΙ͂Ν, 6 : Δία τε αὐτὸν Ἰούλιον προσηγό- 
ρευσαν. -- 8. ὃ. ἁγνὸν ἔθηχε γράμμα γτοίογίαν δά 
ΔΙΪδτὴ ᾿ΒΟΡῚρΡ ΟΠ ΘΙη. 

ΟἸΧ. Ιὴ ἴπβαὶα ῬΑ ς. ἘΠῚ4. Ηδυμ]ίοη. “Ἐσηρέ., 
Ρ- 51 54ᾳ.. αανίιβ, Μορ. πιὸ. τὰ. ΧΙ, 583, Ὑ δοκον. 
ϑυ 1. ορῖφν". δαϊῦ. αἰῦ. ἢ. 194 ᾿. 344 5ᾳ.. οἷο. 

« 8. 8. οἷα πέπαιγμαι ἀοόοῦθ. ροίογναί Ἰαβατα 
ἴῃ 6586 Θρ᾿ ρυδτηγηδίϊ. --- Ποααϊ αι" ̓ρϑατη ΘρΙρ τη τηδ: 
Βα] δύ 56. διοίουϑιῃ ᾿ρϑίαβ ποθὴ ἰπαἸολγ ; 564 ἰηἀ6 ἃ 
γ5. ὅ, σϑίουί ααϊὰ βϑηβϑυιῦ δαοίον Ρ6 Πππιθη δάγθο- 
ὑχβ ἴῃ Ἰῃϑα]δγη ῬὮΉ1]ὰΒ: αὰἃ οοοαβίοπθ ρυοαϊὺ ραίτ θυ 
δισίου ΒΒ. ΝΙοδποσθα. » Βοζη.-γν. - ΟΥἿὨἁ αν 4993. 
« Ἰἀθιηαᾷθ ν85. ὅ-9 Ἰοαπδηίθη ἰπμάποῖῦ ροθίδηη ααθιη 
γενέτην διαθπη γοσδί. » α. Καὶφῥ. 

ΟἸΧῚ. Ιῃ ἰμβυ]α ΡΑϊ 5. Οον». ἴπβορ. φὺὺ. 994. 
1)ὴ6 Οδίμτο ροϑίδ νἱά. δηΐθοθά. δρισυδιητηδίδ. 8. 3. 
« ΟΕ]. ῬΉΠΠ5. Δ ἴπβα]α ἀθοθάθηβ, ἄθδμι δ ἰπβα- 
Ἰᾶτὴὰ γ8]61}8 δὶ δὲ δὲχ Δηϊπΐ βϑηίθηϊίδ, οΥαΐθϑ ἃρὶί. » 
-- 8. ὁ. « ἔΟΡηὰ ἱαρῷ δαυϊάδτη πὸπ οἴδπαου: μνα- 
μεῖον, αυϊδ Ἰμπαὰ γοσα θυ]ττη γϑρβ ποη οαρὶΐ, νι θέαν 
γοοθιὴ μνάμον ΔΡΘΊ 115 ΓΘΡΘίουθ οχ Υ8. ἄ. ἡ --- 5. ἢ 
» τὸ σῶφρον τηδνι]ὺ ΔΝ Π]δγηον 2. » --- 8. 9. « Βδη- 
ὑθηίϊα σἱἀθίαν φιῖὶ βαγοίο (ἀγνῶς) υἱυϊέ, αἰυΐγα τεἐτξμ»" 

Ὡφ 
᾿ς 

80γ16. --- 8. 11. « Φῇλοος ΥΝΠΔτη ον Ζ,. ΤΘ]1α] 
ΡΙονιῦ ΕΔΖ. »΄ --- 8. 12. « ὙΠαΙηον Ζ “ὅ 
πέμποι χαὶ χ. τ. ). » α. Καϊφοί. , 

ΟἸΧΤΙ. Τπ ἰπβαϊα Ῥλίϊ5. Ἐαϊάτν ααὰ οηιῆϊ 
80. ΧΙ, ἢ. 62, οατῃ ἰηἰουρυοίδίϊοπθ ΝΙΘθα 
ἰη46 ΒΩΟΚΙ- ΒΎδηΖ. (0)"}.ἴη50)". 7». ΠΠ, 0. 487,1 
οὕτὴ ἢδο ΘΟΠίδββιοηθ : « Βιϑβεϊίαίο ποβίγα: 
οὐηηΐ ρᾶγίθ οονία δϑί. » Ῥοβίθα βδρϑίϊμει ΕὙδηζὶ 
«Αααοηαϊῖδ, ᾿μΒον ρ οπϑῖα απδτὴ δἀϊάονδὶ 1 ροα. 
ΒΟΠ6615 ΤΠ πορηδην οὐ Δ Κίπβοηὶ (δ. ε165 
9}... οἰο., Ὁ. 100 584. ἢ. οΧχ, οΧχῃ; οἵ, ταῦ. ΧΧΙ, 
ΑἸϊαα ΔΡοΟοΡΤΔΡἤυτ οἱ ἀθάθγαί ΒΔ} 115 ἔα50. 718. 
Ρ- 200, 204. --- 5. 3. Ἰδίάθπι Τπδοῃίατα νοοδὶ ΟΠ 
ομα5, Ερὶρ. Χ (Βυπιμοῖκ. Αγαϊοοίί. ΧΧΥ; Αηπίλοὶ. 
Βιάοί. ΝἹ, 180), φαϊὰ οδάθηι ατιδὸ [0 6856 οῦδὰθ 
-- 8. 4. αἰὲν ἔτος Ἰάθτη γαϊ]οί αἴαμθ ἔτος εἰς ἔ 
ΟΡ. Αηέϊ. ν. 841 : ᾿Πλομένων ἀρότρων ἔ 
ἔτος, ῬΓῸ 40 5680]. ἔτος ἐξ ἔτους: ποη δὰ 
αποά ἀρὰ Χϑπορῃ. ὧθ ἤθρ. “αροα. ὙΠ], ἃ: ἀεὶ 
τὸ ἔτος απιοὰ 5᾽ρῃϊῆοαΐ }6)" ἐομηι απγτηι ἴπ; 
Οὐχὰ εὐτυχίαις ΒΌΡΡ]. ἐπί, αποὰ Θχρυίτηὶ βοϊϑί, « οἷ᾽ 
ΡΓΌΒΡΘΙ ἃ οϑδυ 8 ἰονίαπδ. » --- 8. θ. Τὴ ΑΒαΐο ἰηδι 
ϑΑΡΆΡΙα]5. 56 ΟΒΙΡΙΙ5. ΒΘΡΆΪΟΡαη. 6556 ΟΥ̓ΘαΘΌ: 
(Ὀ]οα. δῖοι. 1, 232, ΡΙαί. 15. δὲ Οεῖν. ἡ. 859); αἵ 
ῬΓΟΡΘ ΡΆΠΠὰ5 βιΐας οαχὴ ἃ}115 Πδὶ ΒδοΡ οὐ 18 ΠΟῚ Ρ 
ἰδοὺ (ν14. ὅθηθο. Ναΐέ. φιωρβέ. ΤᾺ, 23, Ἴ), τα, νοο 
οὐαί. ---ῦϑ. 7. Ἣμᾶς παροὺ ὰρ15 αποά οὕτῃ 
τηθίρατα. ἐαρθοὺ, ἀθ]θνίηβ. ἹΚρόνου ἐμπόριον 
6586 αποά ἠλύσιον 56 μαχάρων νήσους Τϑοίθ ἢ 
Τιδἰνοηηῖαβ. Οἵ. ΡΙπά. Οἰψηιρ. Π, 0. , 

ΟἸΧΠΙῚ. Τὰ ᾿πβαϊὰ ῬΑ ἰδ. Εάϊα 1 αδα, Μοηπιρη. 
ἰΔ 0. ΧΙ], ὦ. 41: Ιιοἔροηη. οι». α6858. βαὺυ. 
Ρ.- 229 (Οἵ, Μόηιοϊγ 5 εἰ ᾿Αραα. εἴοὁ5 ἴπϑογῖρέ.» 
{. Χ, 1898. Ρ». 184) οὐ ροβίθα ἤοοιμθὶὴΐ εἰ658 17.507" 
Ρ. 166 5η4ᾳ., ο!εκον. ϑυ.,. ορίφν. τ. 19ὅ, Ρ. 
οἀ. 566., οὐ ΒΩΟΚΙ-ΕΡΔη2. (Οὐ. ἴη80. φ». Τ. ΠῚ, π. ἢ 
ἴῃ Ασαθηά. Ρ. 1232 54. --- « Αποίον ἀθβορίρϑί! ΡΟΝ 
Ρδιη πᾶν ]θπὶ ΒΙθιημη  αυ οἱ Ναθθηβίαμη ΘΕΪΒῚ 
γϑίπϑίο 1008 ΘΟποθϑϑαμι ορδί, αὖ βίαι 15. ἐθΏ 01 ἿΝ 
᾿π Δ ΡΊΠ 65 [5115 δχ ἴηβια!α ῬὨ1Π15 ἴῃ βαδτη ἰθρρᾶση αἱ 
ἀποουθηΐ, πη 16 580 Ρ 15 ρᾶΡἃ (15 5016 ΠΠ [6 Ρθυθμθυδηΐς 
Ἀδὰ ὃχ Ῥυΐβοο 1Ππδίραν! Γι ΘύρΡ Ομ. 1]. 66. --- 8. 
ναοὶ 5ηΐ ἐρἀϊοα]οθ ρογίδί}]65. ααἱθὰβ σοηά ίοθ ΘΓΔῚ 
᾿τη Δ ΡῚ 65 466... ναοὺς αὐ Τη ΟΠΟΒΥ Πα ῬΡΟΠΠΠΕΙΔΙ 
ἄστη. » Βοκλ- Εν. Ἠοβ ἰα]ο5. ἐοίαν ΑπραβΕ {ἰοὺ 
Το οηΠ6. Ἢ 

ΟἸΧΙΨΝ. ΤΑοδῖϑ, ἴῃ ΜΟΙ ΠΟ ΟΡ 51 1510 ; 
4120, οἷο. ϑαργδ βου]ρίαση οϑὲ : παρ. Ποιητ πο Οϑ 
586 Απρ(αδίο0) Θϑυτηδηΐοο ο(οηβ16) ΧΥ͂ΤΙ, Τὶ, Ῥϑῖ 
ὩΪπι5 ΘΘοῦηἋ 15 ρν(εοἴβοί 5) ΖΡ νΡ.1) πα ΜΟΙ ΠΌΠΟΙ 
μονα 1 ρυ(1416) [ἀπ τηδᾶρί(1 85) δὲ Βοποραν θάχη γ6᾽ 
5 15 ΒΡ ΈΘοΙ5 ἰηἴγα Βου:ρ 15. --- Εἴ δὰ} ἀἰβίίομο, οἱ 
"δηίθ Τι Αὐτὸ Μαβἃ, ργοθῦ, οο. ΠῚ ΤΒΘΌ ΘΟΡατα. -- 
Αδμὶ Ρ. ΟἿγ. πα. 98, αἴθ5 ΧΙ τπθηϑὶβ ΜΑΡΕ. 

ΟἸΧΥ. [Ιὰ ἴηβα]α Λα. ἘαΙαϊ. Ῥαρίμου, 26 Ῥηὶ 
Ἰηϑμία, ν. ὅ3, οὔ ἴη46 Τ,ϑἔροηη. ὦοι»γι. εε5 8αῦ. 189. 
ΡῬ. 409, οἱ ρΊοκου. ἴὴ πο. ἢμθη. δῇῃ. « (1 
ἴαβο. 1, ρ. 290: ΒΩΟΚΗ.-ΕσᾶηΖ. ΟὉ7}. ἴη,80)".. ὁ 
ῃ. ἀθ35. Βδροί 1,ϑίροηη. οχ Τϑπουτηδηΐὶ οἱ ἍΙ 
Κίηβοηὶ ΔΡΟΡΤΔΡΗΪΒ, ἤδο. εἰ65 ἴ86. 417.) Ὁ. 181 80 
Ὡ. σχχχηπ; οἵ, 80. ΧΥΤΙ. Ὑἱά. οὐ ον. 12,30}, 
Τ. ΠΙ, ρ. 1227, Ααάαορια. --- 5. ἔ δὰ ῬίοΙ θη εθ 
ϑοίορα Ῥιο]θιηδῖάοβ οομα! ογθηὶ βρϑοίδί. ἥ 

ΟἸΧΥΙ. Τῃ ἰηβυϊα ῬΑίϊ5, ἴπ. τηᾶρθο ὈΥ]ΟΠΘ, 58 
Ἰῃβογιρί. (0}}. Ὠ. 4928. Εχ Βομϑά!β 1ϑπουτηδηΐ δα 
Ποίσοηπθ. ἤθο. εἰδ5 ᾿γιδορῖρέ., οἷο. Ὁ. 189, πῃ, σχχχ 
(Οἵ. τ. ΧΧΥ), οἱ ᾿πᾶ ΕΡΔΏΖ, ἴῃ ΟΟ}}. ὅη80}.. 97". 1: ΤΠ 

᾿ Ν.. 



ες 
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με 
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1350, Ααἰποηπε. ἃ. ἀϑϑδν. --- 5. 1. « γογρὰ ἔχον 
αἴδα πόρπαν ἀοδὶρηδηΐ ὀααϊίθυη ἐν θθαίαμη.» ΕἾ", 
δδὲ ααΐ ἰταῦθατα ροῦν ἤα!α ἱπδιραοίδμι. « Νοίδ 
οἰϊνιαπι ἱππαΐς, ἱππηΐς Τουτηδίπτι ΔὉ ἱππεύς, αἱ 

ἰληΐς ἃ βασιλεύς. » --- 8. 3. « ἑσμὸς στρατιᾶς Σνη- 
ς δβὲ 1. ᾳ- εἴλη στρατιωτῶν ἱππέων τῆς Συηναίας στρα- 
.ν Εν. --- 8. 8. Τιϑροραΐ Τϑοπη6 χἅπαν ἕορ- 
οὔσαν κ. τ. Δ. Νονάμη νϑυθυτ οϑὺ πανεορτεύειν ΡΓῸ 

ρίζεσθαι. α. ΚαΑΙθ6] ἔνθ]α πανο[ π]τεύουσαν. --- 
14. [ὅλον σ]ώζειν. 

τῶ 

--.-- .... 

ἼΠ. Βαβὶ βίαϊιςο Μοιηηοηϊεθ ᾿πβοα ! θ ππὶ ΠΟΟ 
Ῥἰταιβ δαϊάϊο Ῥοοοοκίιβ ἴῃ ἢ οϑορηῆρέ. Πρ. 
ἀν 1, ν. 149. Τνδοίδυθυθ τ }{1, οὐ ΠῸΡΘΙ ΘΧ 

Ῥοσνάρηο ΒΩΟΚΙ-Εἶν. ἴῃ. Οο»)». τ. ἀϊ41. -- 
μέγα φωνεῖν [ΘΙ ΘΒ] δῦ, ἈΡῚ νο]ϑθαὺ Π ΟΡ}. 
φ.: Ἐρῖβις. μηχέτ᾽ ἄφωνον. --- 85. 23. ον}. 
, ἐπὶ Ὑροίης ἄλλοχ᾽ ἀπολλύμενον. --- 55. 8. οὐ ἀ. 
ἴδηαι, τϑϑεϊ [αὐ] δῦ; ργθοῖθυ ὧν, ΡΓῸ απο 800}- 
ὗ, Τουρίι5 ἔνθ᾽. --- 8. 8. Ἰαρὶβ ὁχ Ῥοόροοκ. 
ΕΥ̓́ΡΛΟΣ, αποὰ βουνανὶν Βϑῖβις., Φδοοῦ5. 6χ 

ἀπο Ἰκῖο Νεῖλος. --- 8. ὅ. ΠΟΥ]. ἐπὶ Τρ. --- Κ8. 6. 
ἷξ Ῥοοοοῖ. : ΦΟΕΊΓΈΕΦΕ ΑἹ, τοβεϊταϊε ΠῬουυ]]]. 
γγεσθαι, Β οἰδς. εὑρήσεις πεδίω. --- ΞΡΡα Βορι ρέῃ 

σχληπιοδότου ποιητοῦ τοῦ ἐπιτρόπου. 

ΟΞ ΟΠΧΥΠΙ. Τλορα ἴῃ ἴπ5]ὰ. ΕαΙ. Ἡδησθη., 42]. 
οἰϊέ. 1804, ». 101, Ο. Καθ !15, 942. δαρνα βουὶ- 

ἑ ἮΝ Δωροχλείδας “Ιμείροντος Ἑρμᾷ χαὶ Ἣ ραχλεῖ. 

ΟΠ ΟἸΧΙΧ. Οἰμηιρὶ τϑρουΐαμι αἴθ 21} ΔΡῚ}. 1878 
Πα ῖ ὙΥ. τ θ ον ρ ν. ἀγολᾶοί. Ζοϊξιγφ. 1818. τὴν οἱ- 
5 Ηδἵς, ν. 90 5ᾳ. -- β. νβ. 7, ἀνέφεδρος 65. σοΥίδίον 

πη νἱοίουθ παι} Ππ|8 [αὖ αἴ ΘΟΠΡΤ ΘΙ δαυάοτγοί; 
ἰδ, δἰ [Π1|0Ρ, ἃθθδὺ μοο γοοδ  ]τ1Π}. --- ΟΥ, Ἰη ἶριν Ὑ 

;, ὕτθ. -- γ᾿ 8. ὃ. δυτη αἰαϑὶ νἱραγα ΡΟ οί] 
ἰραία οδὲ Οτεθοῖα, ααδτανὶβ δάσο θββϑῦ ἴῃ ΡΌΘΡΠΙ 
6. --- 5. ὅ. Νοη [δ] ϊοὶ βουίθ οἱ οὐ ριὺ σἱοίονϊδ. 

5. 8. Ἀλφειός, ἀδι5 ἤν 8}15 οϑί, {0 ν15 δηηϊοιβ; 
ἃη. Υ, 18, 50 ἤἥπ. : ΟἸγιηρίθθ, ἴῃ φαϊθαβάδπι 

18, ΔΡΠΒΡΙΟΘ5. Οἰθουθὴ ὃχ Ῥυγυίδηθο ἐθρονίδηί, 
6 ἀγα 6Χχ ΑἸΡΗ60 ἃπὶηθ ἀἰ]αΐο, ἈΡΆΤΩ ΤΟΥ ]5 00]1- 

ιπΐ : ὑπὸ δὲ ἄλλου τὴν τέφοαν ὕδατος ποιηθῆναι πηλὸν 
ὃ μήποτε ἐγγένηται" χαὶ τούτου εἵνεχα ὁ Ἀλφειὸς νε- 
μιστα: τῷ ᾿Ολυμπίῳ Διὶ ποταμῶν μάλιστα εἶνοι ςίλος. 
ἴϑτὴ Ἰϑοϊτπ ἴῃ 5600}. δὦ Ῥιμίαν. Οἱ. Χ, ὅδ, οἵ ἴῃ 
Ἰαίδροι. 56 Ο»αοιεὶ. ἀογεοί. ΧΧΧΠΙ. 

ΟἾΧΧ. Ιὰ ἀθβουίο οἱ ποίηθη Εἰϊέμγα,, ἴῃ ἰθτρ]Ὸ 
ἅγνο. (Ὁ. ἴ)1807". ». δοῦν, -- 5. 1. Θηδῶν ἄπο, 

Η υὺΚίηβοη, ΠΟΣΕΔῊΗ ΟδιΠ]δαά, αηἀ6 Ππ ονὰ Η 
νιἀθίαν; Ποσείδιος ΤΘΙΤοΠη6, Ποσείδεος ΕἼΔΗ Ζ. 

τ5 βοᾶζοῃ. Δ ΠΟΙΏΪη6 ῬΓΟΡΓΙΟ Θχοιβδίοηθπι μΒὰἃ- 
οἱ, » α. : 

ΟΟἾΧΧΙ. Τόηο ἴῃ ἰπβα]ὰ; δα. οχ ΕὙΔΠοῖβοὶ Π6- 
ἼρΡεο ροϑϑίτηο Δρορυᾶρμο Ερλοηι. 8108 : τηἀ9 α. ΚΚαὶ- 

ΒΘ πι5 Εἰ ρ᾽Φ9). 4}}.. οἷο, π. 948. δαιργα βουιρίστηῃ οϑί 
1] ἐφηδεύσαντες ἐπὶ γυμνασιάρχου Φιλίσχον τοῦ Φι- 
ἴσχου, Σίμου τοῦ ᾿ΑἈρχαγόρου ρου καὶ Ἣραχλεῖ. -- 
δασπαηίαν ΡμΘ θογαμα ποιηῖπα. 5. 3. Αρορν. ἀδί 

ΠΑΛΑΙΤΡΙΤἈ ΝΗΙΘΕΟΝΦΙΛΑΣΑΙ, οον- 
οχὶς Βουρ κι Εἰθοκοῖβ. Απη. 81, ν. 68, οσοπ]θοῖί α. 
ΓΑΙ 6115 παλαιστρίταν ἠίθεοι φύλαχα. --- 8. ὃ. ΚΚ61]. 
σχήμασιν. ᾿ 

ΟΠΧΧΊΙ. Αἐμοηὶςβ, μϑυπια τπ 11π|5. 14. τὶ μαιβου- 
15 Πεἰθνῖβ ΠΕ θη θοΡ ρον ΗθΡηι ΧΙ], Ἴ. (( 7}. ἴ)80». 
ἐξέϊς. ΠΠ, 719), ἀοῖπαο α. ΚΚαῖ061. Ερίονν. φῊ. 6 ἰαρ. 
Ὀηἰοοί. αν. 908. 

χΖ; Θηδῶν ἀγός ,οἰγοΏΠ6. --- 8. 23. Πρ15 « ΠΟ-. 

ω ᾿ὡμκ' 7 

Γκ: ΠΝ ΘΑΡΌΤῚ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. Τ 
ΟΠΧΧΠΙ. Αἐ)ιογῖδ, θυπὴα ἀρ σντηηδβιιτη ατοά 

αἀἰϊοαμὶ Ηδάνριαθανα. άϊὰ. Εγδηχ. μοί. αγο]ιόοί. 
1885, ».. 310, ᾿ηά6 α. 4106}. η. 9ὅ0, -- ΖΡ ]πι5. ΑΡο]- 
Ἰομΐαβ πατρόθεν Γυοοιϊ ἃ, μητρόθεν ῬΉΣΠ Πα [ἰι. 

ΟΟΠΧΧΙΝ. Αἰἐλιογιῖς, Ὠθυηᾶ. Οὐτηδπιιὰθβ. δα! αἰ Ρα- 
ἐϊηθηι. 80ῦ, τηθη8. Νον. ἢ. 39. ἀπά α. [Κλ10 6} 15 
Ἐρίρνν. ».. οἵα, πα. 9581, --- Υ5. 3, « 6 ρϑηίθ 06- 
ΤΥσαμ Οὗ ΠΠ]Π 15, ραΐθν, ἃν ὰβ. Βοιμοην τ. » (ἃ. Κὶ, 

ΟἸΧΧΥ. Τῃ Μοιηηοηβ ΟΡΡΘ β᾽ηἰβίνο. (0}}. 15,80}. 
ο». 4121, 001]. Αἀά. ΠΙ, ρ. 1201. Οἵ. ἐῤτα,, 4122 : 
Λούκιος Φουνεισουλανὸς Χαρείσιος στρατηγὸς Ἕρμων- 
θείτου χαὶ Λατοπολείτου ἤχουσα Μέμνονος δίς... σὺν τῇ 
γυναιχὶ Φουλόίᾳ Θὼθ η, ἔτους ζὦ Ἀδριανοῦ τοῦ χυρίου. 
14 οϑὺ δῆη. 123. --- 5. 8. Βδι]ῖ ἑὴν ἔλυθεν; ΕὙΔΏΖ, 
ἐλήλυθεν. --- 5. ὅ. Β00]. ΝΥ Πδιλον 2. -- 5. 6. Ρ’Ὸ 
χάρτα φιλοθέως ν6] θεοσεδῶς, Βου!ρ5ι αι. ΚΑΙ 61 πι5 (995) 
χαὶ χλύων σαφῶς αοα 5ΘΠ515 ΡοΒίμ τ νἱἀθίμ}", τς 
ψ8. 8. ΒΌΡΡ]. Γμδἰρομηι5, ΘΟ] θοογαὺ ΕΡδηΖ. ἐγὼ χλύον. 
-- 8. 12. « ’Ὄχλον 6ρῸ, χορόν ῬΌ]ΟΡΟ, 564 ΥΘ 60} ΠΘ 
αἰίνα ροθῖθο ἱπρϑηλιμηη, [ΓΘ θρι}) ΔΝ ΠδιηονίΖ. ἃ. Κα. 
- 8. 13. Πάλιν Δ] Δηηον Ζ; « ΟΟΠ ΙΟΘ ρθη χάριν, 
Ὠἶδὶ βίο. ῬΡΟΌΔ ἢ Ππ5. οβϑοὺ ὧν εἶπες αὐτῷ 5οΥ]ρ(ΡαγΩ, 
{1586 ροδίδχῃ. » 16. 

ΟἸΧΧΥῚ. Ῥιορο Τλρεβαϊορίσαηι ᾿πνθηΐι5. ΟἸΡΡαΒ, 
ἴῃ απο ΤΪ 110 Θχβοα!ρίμαβ δέ ΙίΘ ρα τήϑητι [οὶ- 
πὰπι δὲ ρυιρίοηθιη ἐθηθη8. ΕἸϊᾺ. ν. 6]. 46 Τοηρ ΘΥ1ΘΡ, 
βου. αγοϊιόοί. 1819, ν». 198 54ᾳ. [π46 α. ΙΚΚαιρεὶ, 
Ερίφν». φ»., δία. π. 94, αὰὶ 8. 1. ῥγῸ αἴθ᾽ ἐ αποά " 
Ἰὰ 015 ΒᾶθθυΘ ν᾽ θέ" ΒΟΡΙΡίαγη 6586 νἹἱ αἱ ἔθ᾽ αἱ. 1δὰ- 
ἀδὺ 1Ιάθια Ῥϑίγοηϊ Ἰοσὰμ ὁ. ὅ7 : « οὖ ρβμθγ, Ἰπααϊέ, 
οαρὶαξιδ χὰ δᾶ πο ΘΟ]ΟΠΙ ἃ πὶ γθη], οἷο. » -- 5, 2. 

᾿ ῬἘέπηυχλέισα. ΟΥν Βίπηοη. Εριρν. 13 : νίχαις ἱππόδοτον 
πατρίδ᾽ ἐπευχλείσας, οἱ 1ὰ. Εριρν. 186 : ἑπτάχι νιχῆσας 
ἐς γόνατ᾽ οὐχ ἔπεσεν. -- Απίλοί. αρροπα. 808 : Χαΐρε, 
Κλέων, Θήδας πατρίδ᾽ ἐπευχλείσας χ. τ. λ. 

ΟἸΧΧΥΠΙ. [ἢ ΜοιλμΟἢ5. ΟΡ 6 5 Ἰβίρο ; δα Ρὸ- 
οοοῖ. Π650). Ογἱορέ., τ.1. 0. 10 ; Ἰη46 ΖΔ ο05. Ραγαϊρ. 
ῃ. 13 οὐ Αρροηά. ᾿. 894, Τιϑίγόπη. «12. εἰὁ5 Βαῦὺ. 
1831. τηθη8. πη. π. χιχ, ἢ. 10 54., οἷο. ΒΟΟΚΗ.-ΕὟ. 
ῃ. ἀ12Ὁ. Βδρϑιπε 1 δίροηη. ποιοὶ 65 ]ηϑο»ῖρί., οἷο. 
Ρ- 301. π. ΟΟΟΧΊΜΙΙ 6Χχ 80 Π66}5. Νοβϑίου!β 1 ίθ οἱ 
Ἐτνδηζ. ἴῃ Μααοηπά. ν. 1202. --- ϑργα βουρίθπχη οϑὺ 
ἸΙουλιὰς Βαλδίλλης, ὅτε ἤχουσε τοῦ Μέμνονος ὁ Σεδα- 
στὸς ᾿Αδριάνος. --- « [ὴ γϑϑιϊπθηἷβ ἢ15. νου βίθτι5 181] 
ἴδ πο Ό]5 γϑιϊαᾳαὶ ἔθοῖν Γι ϑίγοπμηΐαβ. Νόυηθη ροθίνδθ 
βαλδίλλης σοΥίαπι οϑὶ (Υ. ἢ. 4121 544.). Ηδθο ΒΔ ΡΠ 
6 οοτηϊίαία ϑαθίηερ Απἀραδβίθθ [αϊΐ, δὲ 1ἢ ὙΘΥΒΙθῈ5. ΘῪ 
[Δοϊθηὶβ βαιβ νουβαία, 564. τϊραπὶ ααδηίαχη ἰεθίδ, 

αἰαϊθοίο ςο θα. Ηΐης ὀχρ  !]οδη δ. βαῃΐ ΤὈΥΤηθ. 6 ΓΘ- 
σομ αι 106. ἐθο]βιηο ροίϊίεο. (Οἷς, π. 4127.})» Β-ΡῪ, τα 

γε. 1-9.. γανία ἰθηίαν! 1,οἰροπηΐαβ, ἀοπθο δοαῖ165- 
δορὶ ἰῃ 60 αἱ πὺ δ τχηόγϑη ἐθο] ]οατη, ἁιἀδοῖαβ ἀἸοίαχη 

Ραϊαγούὺ ρ1Ὸ τί..... ΝΟΡῚ5. νἶβὰ δῦ 6556. ῬγΘΘρΡΟΒ 10 

ἀπὺ, αὐτο ἰὈγτηδ 6Χχ {1118 Ἐ0011018. ΠΟ Ιββί πη θϑί. --- 

γ5. 4: 46 ουίηὰ δύνοτον νἱὰ. ΑἸΙΡ6η5 1)6 αγδς. βἴηᾳ. 

Ῥίαϊ. 1, ν. 82. Οδίοθγαμα βομθτῃ Μθυμη οι. 61 1588 

ἀϊοϊίαν πρὶν αὐγᾶς ἁλίω, αποά δβὶ τ. 4122 πρὶν πρώτης 

ὥρας. --- 8. ὃ. θὲ γευχοῖς ἵπποις. 4105 ΙΟ6Ὸ5 αἰίαλ 

ΖΔ 6ο05. ἀπέλμοϊ. τ. ΧΠῚ, ρΡ. 821, 115. δ αϊάϊ 1μοίροη- 

Ὠἶπ5 5680]. ϑόρμοοὶ. δὰ 47ας. γ. 691, ΤΏ Θοον. αν. 

ΧΠΙ, 11, ΒΩΟΚΗ. δὰ Ριμά. Οἱ. ΥἹ, 9ὅ. --- 5, 6. ἐν 

σχίᾳ ὡράων πίῃς ἀϊοίατη ΡΡῸ σχιοθήρῳ 8. ὡρολογίῳ. 

-- Ψ5. 9. 5ἰς νοβυϊαθθαὶ Βδ1Π16; αι. αἴθ 6}. πη. 991 

χί[ήρ]αις χαρά πὶ οοπ͵θοοναύ ΔΝ Πα ον ΐ2. --- γ5. 10, 

χάμεν ργῸ ἔχαμεν 4ὸ 5θηδβι οἱ ΤηθοουϊίιΒ ΧΧΥῚ, ὅ 

Δα Βαϊ. γορθατα οὐ μποάϊθ ἀδανραίαν ἃ Θρεθοῖβ. α Καὶ- 

Β6ΙΠι5 ἴα 15ἃ 6556 ἀβΒ υΘἢ5 αὐτὸ ἀθάϊπιδ, πξθο ΡΙΌΡΟ- 

δα] ποι βίη ἀπθιαίίομθ. Μέμνονα" κἀϊπιϑέμαν) χαλ- 
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λ[ιλογο]ισι πόνοις. ---Ὗ 8. 11, γρύππατα ξθ01166 Βαιηΐ γράμ- 
ματα. Οἱ, ΟΟ»Ὀ. ἴηι. 4᾽.. ἢ. 180, ἴῃ ἢδο 5.}1068 
ποβίγα ἢ. 180 αὐτο νοῦβιι. --- 85. 12, παῖΐῖσι Ἐ60 166 
Ρ. πᾶσι. -- ΤΙτα]5. Ροβιίι5. οϑὺ πὴ. Ὁ. ΟἿν. 130, 
ααὸ δῆπὸ ΤΏΘΡαΒ δα 0 Αὐἀγνίδηιβ (Οἵ, δία. π. 4127). 
Ἐχ Βωονλ- Εν. 

ΟΙΧΧΎΥΠΙ. ΒΩΟΚΙ-ΕἸ 607}. ἴγι.50. ν. 131. Τὴ Μοτα- 
ΟΗΪΒ5 ρ6α6 5βἰηϊβίρο. Εἀ]α 1. Ῥοςροοῖς. 1)650)". ον». Ῥ. 10ὺ, 
ἨδιηπΠίοη. ΖἘψυρί. ». 114. Τνδοίαυαῃέ τη}, ᾿π 8 α05 
δοο05 ἀδλαηαϊί., οἰο., ρ. 186, Αηΐλ. Ραί. Αρροηα. 
π. 392, Ραγαϊῖρ. Ρ. 8223 5αᾳ. ἡ. 71, Ομδιῃρο)}.-ΕἸσϑδο. 
Αγιηαίο5 αἷδ8 Ταρίαοα, ἰ. 1, ν. 18 5ᾳ4.. ΤΠιϑίγομῃ., 
“οτ)7ι.. ὧἄ65 δαυ. 1831, τηθηβ8. “πη. οἱ Οοηιηιθγιί. εἰ 
δϑέαί. πος. Μοηιη. ἢ. χχι, Ρ. 161] 564. --- 8. 1. 1 ρ15 

Βαρού ΠΥ ΔΛΙΘὼ ΒΑΛΒΙΛΛΑ. « Αἰ Ποο οβὶ 

ΒΡΘοΪ τη θῃ ροθίϊοιιμι ΒΔ]0111ε6..» Β.- γοργὸ 4ὰο να]ρὸ 
Ἰθρθθαίαι Πόδλιος Βαλόῖνος. -- 5. 3. Σαδίννᾳ. Βα ϊηᾶ 
Απρπιβίδ δι αἰν} ΜϑιημΟηθ.ὴ αἰθ 15 ΧΧῚΥ δ ΧΧΥ τη θη 515 
ΑΥΠΥΡ, ΔΠΠῸ ἱπηρϑιδίου!β ΧΥ͂, βῖνϑ ἀἴθθιιβ χχ οἱ ΧΧχι 
ΤΆΘΉ 518. ΠΟΥΘΙΏ115, ἃ ηη. Ρ. ἢ. ΟΠ νὶβί,, 180. Βὶ5 ϑᾶτῃ 
δι᾿ ν 1586. ἀοοοθί ἢ. 4728 (Σαδεῖνα Σεδαστὴ ἐντὸς ὥρας 
ἃ τοῦ Μέμνονος δὶς ἤχουσε). Ισἰίαν ΒΑ] ΙΔ ἃ] 6 Ὸ 
αἰ δά! αῖβθθ γθυβαπη Ὁ] ἰ πλιπ ΠΘΡΊ ρθη 5. ΟαΠῚ 
ῬΥΙΟθΘ. ΘΟηΪαποίπχη οθηϑὶί [,Θἐγοηηα5... ΡῬΡΟα αν 
Ἀϊο ποιηθη ΠΕ σγρίϊδοι βιύαίπεθ Μϑιηποηΐβ Φαμενώθ, 
ῬΙῸ αὰο0 ἀϊοϊίαι ἢ. 4731 ᾿Ἀμενώθ, οἴηΐἶβδο ρυεθῆχο ῥλὲ 
οἱ ἢ. 48θ0ῦ, Ἀμενώθης, 51 αυϊάθηη ἴῃ Ἰποηυτη θη 5 
ΖΕΒΥΡ 5 ἀθίααθ δαὶ Αὐπθποίμ᾽ ΡΒ, ΑἸμθποῦϊθβ γϑὶ] 

. ῬΒΔΙΉΘΠΟΡΕ ; Φαμένωφα Δρρο|1αὐ Ῥαιβδηΐαβ ῖ, 42; 564 
ἔουγηδ ρυθθοδ δὶ Ἀμένωφις. » Β.- ». -- 5. 4. ΒοΟΚΗ.- 
ΕῪ. ἦχε δρόμος, ΟγΡοίϊοΟ πιο, ρΡὸ δρόμως, 1. 6. δρό- 
μους. --- 8. 7 5] οἴη οΥθα! ἀθυΐτη ἃ αφυδαναίανῖο. 

ΟΠΧΧΙΧ. [Ιῃ βίαια Μοπηποηΐβ; δάϊάϊε ρυϊπηιβ [,6- 
ὑγοη 15, «]014}17ι. εἴος Βαὺυ. 1881. Μοη86 Ζαηῖο οὐ σοηι- 
Ῥηθ6η1. (ὁ Βίαί. Υὸοο. Μοριη. π. χχιι, Ρ. 107 544. δΧ 
ΒΒ 6415 δ 111: ροβίθα δοιοὶἑ ε165 [πϑορῖρέ., οἷο. ὃ. ΤΙ, 

Ρ. 361, π. σσσχην (80. ΧΧΧΥῚ, 324) οχ βοῃθαὶβ Ν68- 
ΤΟΡῚ5 Γμδέθ. ΕΡΔΠΖ αὶ ἤδτὰ ἃ ἀδάοναί ἴῃ 60»}. ἵγι80»". 
97. Π|, ρ. 371, π. 4729, γϑρϑί ἐδῖα. ἴῃ Ααἀάοηά. 
Ρ- 1202 Ὁ. Εχ πόνο Δροριδᾶρῃο δάϊαϊν ΒΔΙΠτι5 ἔαβο. 
ΤρΒΟΥῪ. ΠῚ, Ὁ. 346. φὰο οἰϊδιη ἀδιι5 δέ Εδηζ. ἐδία. 
ΘαρΓᾶ ΒΟΓΙρίτ οϑί : Ὅτε τῇ ποώτη ἡμέρᾳ οὐχ ἠκού- 
σαμεν τοῦ Μέμνονος. » Βθοθηΐι5 ἰἰϑρατη ἰγδοίανιι 
(ὑ. ΚΑΙ 61. α. 989 ἰἰὰ : 

Χθίσδον μὰν, [φίλε] Μέμνον, ὃς [οὐ φώνην ἐθέλησας, 
ὡς πάλιν ἀλλοτρίως βάξιν [ἄναυδος [ἔτυς: 

ἐτοῦν γὰρ σέίπ|τα μόρφα βα[σιληΐδος, [αἴ Εοι 
ἐ[λ]θοίσαι [γ᾿ αἸὔται θήιον ἄϊχον ἴηϊς" 

-- ὅ8. ὃ οχίν. [ἀπεῦσαν. --- 8. Ἴ οχίν. ἈΓδρ]ιάνοιο. 

ΟἸΧΧΧ, Ιῃ ΜΘ ΠΟὨΙ5 ΟΡΡ6 5 πἰβίγο. Οο»}. ἴγι50)". 
4}. 4130, 6011. 4ἀὰ. 1Π,0. 1202 54., Θ. 4186]. Κρίρ»». 
47. 6 ἰαρ. σογιὶ. ρ. 416, ἡ. 991: γανία βαηὶ ΒΌΡΡ]6- 
τηθηΐδ, αι, τιῦ τη α] ἐπ αἸβορθρδηΐ Πρα 6 58 {15 ΘοΡτ5 
1π61ο118. Ηντηδηΐαν, ΟἹ βίμηι5. --- 8. 1. ΒΆΪΠ6 ΒῈΡ- 
Ρ δον δέχνυσο, Μέμνον, --- 8. ὃ. α. ΚΑΙθ6Ι. μέγα 
δυστυχίαι σᾶι ἔτι μυρομέναν " --- 8. 3. « σ“τμᾶξε οοΥίαχμα 
Ραΐο, ᾳφάδτην!β. δπιάδοίθυ ἀϊοίαπι 46 δἀοιηρία ἃ Οδτη- 
Ὀγ88 γοοϑ.» (4. Κὶ. -- 8. ᾧ. δ6 ρ8ἃ τ οἵ. Ηϑγο- 
ἀοί. ΠΠ], 217,99, εοἰο,, Οα} 5. σϑυθα δῖ 6ο0. βιὰ βαηΐ, 
“Ἰϊδλαχα, Ηϊβί. δηΐτη. Χ, 38 : τοῦτό τοι χαὶ Ἶῶγος ὁ 
Πέρσης εἰδὼς ἀπέχτεινε μὲν τὸν ἌἈπιν, ἐξεθέωσε δὲ τὸν 
ὄνον ἐς τὰ ἔσχατα λυπήσαι θέλων τοὺς Αἰγυπτίους. 
Ἔδωχε δὲ ἅρα αὐτὸς δίχας τῷ ἱερῷ βοῖ οὐ μεμπτὰς 
οὐδὲ ἥττονας Καμβύσου τοῦ πρώτου τὴν ἱέροσυλίαν ταύ- 
τὴν τετολμηχότος. --- 5. ὃ. Βααλ] 6 τῶ σῶ οἰχίστω 
ὀλέθρω, 8106]. οἰχτίρματος ἠδ᾽ ἃς. --- 5. 1. ἘγδηΐΖ. 
τόγε χᾶλον ὄλεσθαι, 8106]. τό γε θῇον ὄλ.. -- 8. 8. 

ΑΝΤΗΘΙΘΟΙκς ἀμ πος 

ἴῃ 80}. 9». τι. ἀϊὰ0 « ΤΤόθα] αι ἀ6 Γ6 ϑδάθηι Π6 (δ: 

-- 8. 9. ΠΑ Ζ σέπτας ἀπὸ ῥίσδας, οἱ 
6. ΚΑΙθ6!. (σὲ δὲ Εἰδμιεν ὀίω.): Πιδἰ ΟΠ Π6 σέ [ποτ᾽ 
ὅοντο. --- 8. 10. Βαρρ!. ΕὙδηίζ. 

ΟἸΧΧ ΧΙ. ΤΙ ΜΘΙΠΟΙΙΒ ΟΡ Β ἰβίρο. ῬΥΪΤΊῸΒ δα, 
Ῥοόσοοκ 12686. Ὁ». {.1, ». 10δ: ἰηἀθ. τηλ!εὶ : ὅδος 
Αὐλαπαϊ., οἴο. ν. 148, Ραγαϊίρ. Ῥ. 824, π. Ἴ2, 
ὑγΌ ΠΗ. «0171. εἴ65 δαὺ., 1881. τὰ. 70}. οἱ ἴπ Ὁ 
εἷὸ δίαΐ. υοὐο. Μοηῖῃ. τ. χχχν, Ρ. 1710 58.; οὐ Βο 
Εν. ον. 4151. -- Βαργαβοριρίαμη Ἰδρίίαν : Ὅ 
σὺν τῇ Σεδαστῇ Σαδείνῃ ἐγενόμην παρὰ τῷ Μέμν 
Δ 0008. : ν5. 1. ᾽γὼ Μέμνονα Τιθωνοῖο; ν5. 3. Θ 
θάσσοντ᾽; ν5. 8. ἡδυμελῶς δ᾽ ἄειδ᾽, Αἰγύπτιοι, ὡς.. 
γ8. ἄ. παμπαλαίων. --- ΝΌΠΙατ ἀδὲ δουίρτανα, ΦΈΡ] 
Οαγη, απ τη Τη 7 τι501}}15 ΘαἸἀθραπί ΒΟΘΟΚΉ. -ΕΛδηζία 
Αὐἰδιηθη ν5. 1 1ηἰΐ. βουιρβὶῦ Ο. 8106]. πὰ. 9993, Αὔω 

ΟἸΧΧΧΉΙ. Ιῃ Ἰαίθυθ τηϑυϊ ἀϊοηδὶ θᾶ515 ΜΙ θιηη. 
ΒαΙά6Ρ6 τλα] 1, Τ0]]οἷβ οὐ ΤΠ ῳ 16 Ρ5 ἴῃ ἄθβον. ΤΉΘΌ. 
1)650». Ζέψυῃρέ. αγέξ. τ. 1, 0». 100, Βοϊδδοπδᾶ. ἴῃ ΟΟῊ 
γιθγιέ. ερῖγγ. δὰ οδοθὰθ Ερἰδβίοϊδυαιη ἨοΙβίθηι 
Ρ- 45 5α4., Τιϑβοπη. υοιι»γ,. εἰὁ5. ϑαὺυ. 1891, ἢ. 
ΔΟΟΙ ἃ  Ἰββίτηθ ἴῃ Οὐριριογέ. ὧδ ϑέαί. υοῦ. ΜοῊ 
Ὦ. ΧΧΧΥῚ, Ρ. 192 564., ΕἼ ΡΔηΖ. ἴῃ (Ὁ}»Ὀ. ἵη86. 4}. ἱ. 1 
Ρ. 310 βᾳ. π. 4738. --- « Βιιρρίοτηθπίδ ν85. ὦ, νὰ 
9, 10. Ποίροπηῖο ἀθθθηίαν. Αποίοι δχ Ἰοοαςοη θα 
Ηοπιθρϊοὶβ (Οἵ. Θά. Β, 4, 1. Υ 401, Θα. Μ, ἀϑὲ 
"0. Π, 10, Οα. Τ, 1) αὰβ τηθῃιουῖα βαρ ρϑαϊαυδΐ, ΘΓ 
ΒΥΔτΩτηδ, ΘΟ ρΟΒϊύ Ῥϑι]ο νυ θοβίαβ. ΨΊἀθίαν 580 
Υ51556 Μϑιηπο ποι ; απο ΘοὨ Ἰοἷο 6χ Εἰ {6 15 βϑϑίαι 
186 5116 Οὐδθ βιιηὺ {{{π|0 Εὐτυχῶς. Σὺν Ῥουφίλλῃ.... 
Σὺν Λογγίνῃ, ἈὉ1 ἱπάϊοανο νἱ θέσι" απὸ ἀἷθ πᾶ ΟῚ 
ὌχοΥΘ ΒᾺΠ]]ὰ, ααο αἴθ οπὶ ἢ ον ἷβ δά βαθυῖε Ὠἶηιο ν5. ὃ 
ΥΟΧ ἀμοιδαδίς. Ιῃὴ Θρ᾽σγδιητηδίθ τηθιηοραΐ θαμὰ 16 
αι οἱ 15 διιάϊία, οϑὲ νοχ Μοϑιηποηΐδ, ἀἴθηι ΧΠῚ ΤΗΘῚ 
515. ῬΔΟΒΟη. Δηηΐ ΧΙ γ6] χὰ ππρϑιδίουβ Απίοηϊ 
(ἃ. νπὶ τηθηβ18 Μαὶϊ ἃ. ρ. ἢν. 119 νϑὶ 150). » ἢ 

ΟΠΧΧΧΊΠ. [Ιὴ βίδίαα Μϑιαποηΐβ,ἰηἴρα τ. 199 ὦ πόποι 
ΘαἸα10 1 οἰ μοπηΐ5. υο1ι}}. εἷος ϑαυ. 1881, ν. 371ὅ, 6 
{Ππιδύρανὶῦ ἴῃ Οηιηιογιί. δ δαί. υοο. Μοηιη. τι. 1, 
Ρ. 234 86. -- 8. 1. Νοιηΐηῖβ Πετρωνιανός πανία, 5γ] 
ἴαθνᾶ ὈΡΘΥ 5 δϑί. --- 8. 3. ἵΚαῖθϑὶ, πα. 1000, δισίΟ Ὲ 
Ηθοκορο Οοηιηιθηΐί. εἰ Αηίλοὶ. (1852) ρ. 68, Ρ 
Λουχίλιος γοδί{π| Αὐρήλιος. --- 5. ὅ. ἰά. ὁχ ἩδΘΟΚΘΡ 
ἀναστείχουσι... εἰ ῥ᾽... --- ΤΆ, 1. Οοθοὶ ἀρυαὰ Ηδο 
Τα στέρνων. : ένα ἤν, 

ΟἸΧΧΧΊΨ. [ἢ ΜριμπΟῊΪΒ Οὐ βἰηἰβίρο; ἃ66 
ἰρδοίανυτ Πϑ ροηἾπ5 ἴῃ Οοηιηιθῆέ. εἶθ δίαξ. νος. 
ἢ. Χιῖ, Ρ. 202 5αᾳ. ΕΠ ροβὲ τα] οβ ΕΔΗ Ζία5 ( 

ΤᾺΘΙΡΟΒ τη 8]05 βουιρϑιί (Υ. ον». ἡ. 188) ππῆο ἰ6π: 
ἰανὶῦ {ΥἸθίΡΟῸ 5, αἱ οίβὶ τη] ορο5. ἴδοϊί, ἰδιηθῃ 
Ρούαϊς ααΐη Δατηϊβοθυοῦ ὁμο τη ο5. ἄπο85. » ΓΚ». 
ϑδάθῃ) ροθίνϊα οοηβανροϊπανθραί μῸ5 ἐριπηθίμοβ (Οοτρ. 
6199) ἀπογμ οἰδπαάϊοαί ρυΐου : ᾿ς ΔῊΝ 

τῆς ἱερᾶς ἀχούουσα φωνῆς Μέμνονος 
ἐπόθουν σε, μῆτερ, κἀξαχούειν εὐχόμην. 

ΟἸΧΧΧΥ. Ιῃ Μϑιηποηῖβ ρθάθ 5ἰηἰβίρο ἰηὔρα {{{π| 
ἀτ0 (ο)». ἴηβο». φ»". ΒΌϑόκῃ.-- ΕἸ. (δαρν. π. 184 
400 588} ἢ. 6ϑὲ 4741. ΕἸ. Ῥοσοοκ. 650. Ο». Ρ.᾿ 
οὐ ]πδογῖρέ. ἡ. 81, πη. 21, Ηδλιηίοη 1. α. 173, Ι 
9008. Ραραϊρ. ν. 8231, π. 710, Δρρμοπά. Δηλοῖ. πα. 89 
Ασουγδ ϊββίτηθ ἰνρδοίανι δ 1 ΘΙ ΤΟΠΉΪ ΙΒ Οοριηιοηί., 8 
Ὦ. ΧΙΠῚ οὐ χα. ΘθαρΓᾶ βουιρίαμη δὲ : Καιχιία Τρε- 
ὀοῦλλα ἔγραψα ἀκούσασα τοῦδε Μέμνονος. -- γ8. 9. 
ΒΟΚῊ.-ΒῚ. ὀδυρτὸς, ααοα νϑροβαῖὶ 6. 106]. ε΄ 

Ι 

ν» 

ΟἸΧΧΧΥ͂Ι. Τῃ Μοιηποηΐβ ΟΡ 5 πἰβίσο. Ὃο»». ἴηδον. ΒΔ1Π16 ἄθλις, σῶσδες ἔτι; Ο. Καὶ 61 ἄφθιτε, σῶσδε ἄι. 9}. ἀ18ὅ, 6011. 4. 1Π, ». 1208. --α ΕΪαδάθπι δβὶ [1- 



ΤΑΣ τ δ δ ον ΡΣ ΚΝ 

ᾧ 
᾿Α, 

ἐϊπιιβ ἀραὰ 1,οἰνοπηίαμι, Βϑοιοῖὶ, οἰο., Π|, 818 1 
Μαγοῖυβ Ἡθυιιοσθηθδ ργεοῖ, οἰ αβδὶβ ἀρ ΤΥ 

ταῖν Μοιπποηθαι μονα ΠΟ μ15 ΜΡ Ϊ5. δουνίαμο ΠῚ 
ΙΟ 6058.» ὁ. 6. ἃπη. 184. τηθηβὶβ ΜΑΡΕΙ αἰ ΝῊ. 

ΙΧΣ ΧΥΤΙ. ἴῃ Μϑιηποη δ ΟΡ 5᾽ ηἰβίνο ; ΘᾺ. Ρο- 
ς 1,650. Ο». τ. 1, ». 10 ; (τδοίαν! Π,Θ στόμ. «0471. 

᾿ϑαυ. 4831, ρν. 810; Οογιρηιθη!. εἷδ βίαΐ. υος. 
Ἢ. π, χιαν, Ρ. 209 ; γτορϑίϊι ΕὙΔΉΖῖτι8 (ὐ, 17150)". ΩΥ'. 

, τας 8. 1. Ἰοροθαίαν Πανίων ποιηθῃ ἀἾ550}}. 
ἰ θβομον Οοηιρέος γοπαίμις δ 1 Αεαα. «68 

Ἰ 1871, ὙΠ, 378 δχ {ἰΐα]0 βϑαιθηίὶ. Σιδήτης 80 
6 ἀὐῦ6 ῬαΩΡΙΥ Ϊο6. α. Καϊδοὶ. τ. 1000. 

ΚΧΥΠΙ. ἴῃ Μοιμηοηΐβ ΟΥγ6. 5] ηἰδίνο. (0). 
αν. Αὐαὔά. 1Π1|, 101 ο. ΜρΙ15. ΔΝ Θβομθν, Οοηιρέος 

εἶο ΓΑςαά. αος5 Ιηιϑονἱρέϊογις, 1811, 1], ν. 218. 
ἰθοθα. εἰςα] μη. 

ΧΧΧΙΧ. ἴῃ Μοϑιηηουΐβ ΟΡ 6 βἰηϊβίνο; ἰνδοίανι 
πηΐα5 ἰδία. οἱ ροβί πιποὸ δὲ τ} 105 Δ1|105 ΕἸ ΓΔΏΖΙτι5 

γ. ο7. τ. ἀϊεῦ. « Οαία]ιβ. οὐαὶ ἐπιστράτηγος 
15. Ερ᾿βίγαιθοὶ προυδίογισω ἐθίδίθ [606 5θ1ὴ- 

ἢἰ ΠοΙΐπ65 ογαηί. » ΕΚ}. Κάτουλος Παροί 
6 αποά τοίους τὶ Ἰαἰἰηὶ πουηϊηβ, ααοα ϑδάθηι 

ἰϊαΐθ οβϑί. Τηβονὶ ρ ϊοΠΐβ βθηβιπι ᾿ἰὰ Θχρ!ϊοδὺ 1,6- 
ΠΠἶτι5.1. 6. : « Θυοίαιθ 16 ΘοἸο586 δἰΐ ὀργοῖνό 465 

αἰ Π αἰϊοηδ, 1 τ θὴ ἃ Ρᾶ5 τηοΐηβ8 ΘΟηβου ὁ ἸΠ6 ΥΟΪΧ 
" 76 βαϊβ νϑῆὰ θηϊθπάνρθ. » Νύχτωρ δαίοιη δοσθββὶς 
αἰπι5, απ ἀπ ῖθ αὐ ἀἀοδβδϑίῖ 5016 οὐἹθηίθ. ΚΕ}. 

ΧΟ. Ιῃ Μϑιμποηὶβ οὐαοθ βἰηἰβίρο. Ὑ  υβ5. ομο- 
Ἴο05 τϑβίϊταϊ ΓΘ ΡΟ πηἶπ5. ἐῤία. ἀαθῖὴ βϑοαίιβ δύ 
ἈΠ Ζίτ5. (΄. ἐη|56)". φ». τ. ἀϊλ4. Τάρτη Ῥαρᾶδ]δβ αὐἱ 
δίαν. [χ|5βθ ΤΘυῚ ΒΟΡΙρίου ᾿ΠΒΟΡΙ ΡΒ. 5688. οἵ 
Ἱποῖθα5 ὙΠοθανατη (1. Οὐ)». ἔη86. τι. 4812). 

ἰδ οὐ Τιϑίνοπηϊι5 τὰς βύόλους ρΡο556 αποαῖθ 468 
πδίον 5 Πίαυϊο Δ ΘοΙΡῚ ρο586. α. δι} 15 ρὰ- 

« ῬαΡάδ Ιεθ ραρὶΐθυ ἃὸ Δί] 1 ΝΙΘΔΠΟΣῚ ἀ6 ἀῦρυριὶ 
ῬᾺ ΟΕ Π15. ΠΟΛ ατα θάθρθ' ΘΟ ὨΒΙ]ἰατη [α1886.» 

β 

ΟΧΟΙ. ἴῃ Μριηπομβ ΟΥΡΟ. δἰ ηἰβίρο ; δαϊά. ΝΥ 65- 
ν, Οσηιρέος γϑηαι εἰ ᾿ Ασαα. εἶδ5 1180}... οἴο. 1871, 

81. Ῥυεοβουιρία βαηΐ Πδθο... τῷ σοφιστῇ --- ... ὧν.. 

ΟἿΙ. «Τὴ βίαίαα Μϑιηηο 15. ἀ]ἀονραηΐ Ηδιη"] ἰοΠτι5 
'συρέ. ν. 112, οἱ ΛγᾺ1Ρ0]. Μΐθηι. Ρ. 461. ΠΙαβίραν 
πο μηἶ5, «0171. εἶδ». ϑαυαηέδ, 1828, ν». 151-108: 
ἀ(6 γϑρϑί! Δ 6Ιο κου. δυο. Ερὶφν". τι. 199, ». 249, 
. 11. Τϑρατα ἰρδοίαν! 1 ϑίρομη. ἴῃ Οοηϊηιθηέ. 8έαέ. 
δ. Μοριποη. τ. χιαχ, ἢ. 2317 544ᾳ. ϑαηΐ Ηοχηθ}ῖ 
ΤΒῸ5, ρυϊτηιβ ἰ4. ΧΙΠ, 99: ΧΥ, 286: ΧΧ, 944; 
Ἴ ὅὁ (Οἵ, Θά. ΧΙΧ, 8960, Ἡγηηη. τη Μίϑγοι»". 219): 
ἀπάυβ, Οα. ΧΙΧ, ἐθ; ἰουιὰβ ἰὁ. ΧΧΙΨΝ, ὅ30, 01 

οἸταν, φωνῇ ; απανίαβ ἐῤία. ΧΥ͂Ι, 196. « Εἰχ Ἰρτὰν ρ6- 
[6 δδύ ρδυοα!δραϊη αἰ γὰ]ρὸ “Ομηρόχεντρα 568 
"ηροχέντωνες γοοδπίαν. Αποίοι" ΑΥἸπ5. {1 Ἡοτηθυ]- 

15 Ροθίᾶ εχ Μυβθο ΑἸθχαμπάνίπο: » Βοελλ.- ΕἼ. τῶν 
"Μουσείῳ σιτουμένων ἀτελῶν. Ὑ]ά. 1ιοἰγομη. ἰ. 6. 
πο 

ΟΧΟΠΙ. Αά ορρίδυμῃ αἵξτολ, ἴῃ ἀηρὶ ΑΒ Ροβρμίη- 
5, Πα Ια οϑί Ἰηβουὶρίϊο ἴῃ Θμαρέορίμ ουΐοιυ, κι. 88. 
σηα. 71η. 1819, ρ. 411, ἀπᾶ6. τϑρϑίϊὺ ΝΘ] οἸκ 
εἰ. ορῖφ. τι. 110, Ρ. 330 οἀ. 410. Γμὰρ15 παπο ἰρδοίαβ 

γαῖα" ἴῃ Μα560 ραὈ]Ϊοο ῬΑΡΙ5115, οὐ δοοαρδί15- 
ἀοιπϑανὲ ΟἸαγδοῖαβ. [ηδορὶρίξ. ἀπ Μηιιδόο, οἱο., 
ΤΥ, 196. Α. π. 860. Οἰξαῦ ΙμΘἰσοη 5. ϑοιεγι. 

5 ϑαν. 1880, ρ. ὅθῦὺ οὐ Ηεομοὶξ (168. ἴγι801". 1. 11, 
᾿Ὧἠ81, Εἰδὶ οὐ ἴπ ΟὉ»0. ἴπβδον. ον. ἰ. Π|, Ρ. 944, 
ἀτ0ὺ0 54ᾳ. ΒΩΟΚΙ.-Ελπ2. --- Νυρουνὴθ (1874) 
πάθτῃ ἰπβουῖρί. δαϊάϊο ΝΡ αὐζὰβ ἴῃ Αἐλθηάθο φΎδθοΟ, 
Ὡ. 2. ἰ. 2. ἡ. 81, ργοθηγῖδϑα ἢδ6 ποίᾶ : τὴν Σφίγγα 
αἀχεχωσμένην οὖσαν ὑπὸ τοῦ ἄμμον, πλὴν τῆς 

γὼ 

τὸ ἸΘΑΡΌΤῚ ἈΝΝΟΤΑΤΘ. ὦ 1 
ἐξεχούσης χεφαλῆς, περιεχάθηρεν ὁ Μαγϊοίία πρὸ εἴχοσι 
περίπου ἐτῶν δι᾽ ἐξόδων τοῦ φιλαρχίου δουχὸς 1[)6 [λιγ- 
Π68᾽ παρὰ διαφόρους ἄλλας ἐπιγραφὰς ἀνεχαλύφθησαν 
χαί τινες ἑλληνιχαὶ ἐπὶ τῶν προσθίων ποδῶν, ὧν ἡ 
μᾶλλον ἀξία λόγου ἔχει ὡς ἑξῆς Σὸν δέμας κ. τ. λ. -- 
5. 8. οχίν. Νονυΐζ. ἄναχτα, -- 88. 10-11] νοῦ. 
αὐτομέδοντα, μεγαλήτορα ἀ05 ᾶτη Ιοροθαί Ὅν, Ὑουη- 
Βῖαβ. Ομαγέονλέμ ουΐοιν, 1. ὁ. ». 412. -- 5. 18. ἀπὸ 
γορὰ αὐ δι ρουβαηΐ ἀθάθνραί οἱ Ὑοπὺηρίιβ, ἐδία. 
ἀθυροῦν Ἰοχίο]Β ἀδοβί, ἀπὲ ἑαπηθη Θχ ὶ θθηΐ θυροῦν. 
- ϑδαθδουιρύαπι δϑῦ, ααοα ροθίςθ ον ίδβδθ ποιήθῃ {πϊ, 
Ἄρριανός. ΑΠαΡΟΒΡΒΙηχ 116 ἴῃ γϑρίοηθ 1 ϑἰορο δ ηδ, 
Ῥοβιύαβ δρδί, αἴιδὸ ἀγθηοβα (αἱ (Ηγοάοί, 11, 8, Ὠ]ο- 
ἀον. 1, 63). -- Υ5.. 3. Εγδηζ. πυρίδ᾽ ἀμαζομιένης. 
-- Κ8. 8. ἀρουραῖον τράπεζαν ρμιυιίαί ΓιΘἰνοΠπ. ΑΙ ρΡΌΤΩς 
6886. 15 410 βιιπύ ΡΥ ΔΙ 1 465. --- 8, ἀ, γῆσος πετραία 
δἱάθιη νἱἀ θέαι" ΒΡΏΙΩΧ 6556. αὐ αἴθ. 5686 θχίο!Ἱδΐ ἴῃ 
ῬΘΘΊΟΩΘ ΔύΘΠοβᾶ. α ΝΟ απ οβΙ θη ἰη θρρυοίθβ απᾶ- 
Ἰθῖὴ ἀθᾶμη 5101] Πηχουῖῦ ΑΥΡίδπιιβ Ροθία ΒΡΕΪΠΡΌΙΩ, 
αὐλδθ Γ65. αν 5. ἴῃ ᾿Πῆπ|ία πυτηϊηαηὶ ΖΡ ρ(ου τα 
σΟὨ βίο η6. αΌΡΙΟΟ 510, ἰδ ἢοΟ ἸΙοοο ἀπ! πὶ ΠῸΠ 
οϑύ ααϊπ ΒΡΒηχ 151615 ρϑυβοηδίη ἱπάπουῖτ. Οἵνκ, Ῥ]αΐ. 
ἰς. οέ Οδἴ)»". ο. 2. » α. Κι. τι. 101. 

ΟΧΟΙ͂Υ. [η βυνίηρο ΒΗ ΔΏΊΒ15 ΓΧ : οχ βομῃϑαᾶϊβ σπδτη- 
ῬΟΙΠΟπΐ5. οὐ ΜΙ ΚΙηΒοΩΙ φαϊάθυιηί  Πϑ σοπηἶπ5 ἢδο. 
εἴ65 15.50}., οἷο. Ρ. 29ὅ, ἢ. σοχισαπ (οἷ. ἰᾶ0. ΧΧΥ͂, 43), 
ΕγδηΖ. ΟὉ». [Π80}. ΟἿ. ἰ. ΠΙ|, ρ. 1212, .Αααρηά. 
πῃ. ἀδ0ὶ ἢ. « ΤιΘ ΓΟ ΠΪ5, αῸἱ ὙΘΙΒῚ5. ΡΙΌΡΘΒ. Β6ααὶ 
Ραϊαθαΐ, νβ. 23 Ἰεροθαί θαυμαστῆς τέχνης. ΝῚΠ1] ἀ66 556 
νἱἀδίαν. Ετ θαύνασα νοι 6β, πὶ ἀοσδὲ οέϊδια ἈΝ 1]- 
ΚΙηΒΟΩΙ ΔΡΟΡΥΡαΙη. » ΕΚ}. 

ΟΧΟΥ. [ἢ 5υΥηρ6, 5611 ΓΘΡῚΟ ΒΘΡΌΪΟΤῸ ΡΙΌΡΟ ΤῈ6- 
Ῥα5. Εἰχ βοῆϑαῖβ ἈΝ ΚΙΏΒΟΗΙ δαϊα ΤΠ ϑίγομη. ἤθο. α168 
1.50}. Ὁ. 2θὉ 54. ἢ, σοι; ροβίϑθα ΕἾΔ ηΖιι5 (7. ἴ786. 
4}. ὑ. 14». 1210, Αααορα!. τὸ 4191 Ὁ. 

ΟΧΟΥῚ. « Απέηοορδ, ἴθ υπϑυ θη, ῬΓῸΡΘ. γαάοΡἃ 
ὌΡΌ15. ααδηὶ Ῥβιηδαίαγη ραΐδύ Φογηδγάι (Οἵ, [)650)". 
εἶὸ ᾿Εσυρίο ανρέϊᾳ. : Πορίαποηεῖαο, γ». 13 54. ἰαὉ. ΓΧ 1], 
ἢρ, 6), Βρθοὺβ βυῃύὺ ἴῃ αὐἰθὰ8 ΜΠ ΚΙηΒΟὴ. ᾿ποΙδδ8 
Ἰηβουιρίί. γϑρουῖῦ; δαϊάϊε Τδίροπη. ἤθο. εἶθ8 ἸΏ 56Υ. 
ὑ. ΠῚ ρ. ἀδῦ, ἢ. νχ. » ΕἸ. 0}. ἵπβον. σὺ. ἱ. ΠΙ, 
Ρ. 1190, Αἀαοηά. τ. 108 1. --- 8. 1. Θυοα ἴῃ Ἰαρίἀθ 

βιρονοδῦ ΕΛΑ.. .32} ορίίπιθ γϑϑίϊίαιυ 1 ϑἰγοθη. 
ἐχάραξε, ααἱ οὐ προθυραίοις δαὶ προπυλαίοις ργοροδαϊί : 
ΡΥΙα5, αὖ Εἰ γα ΓΘΙ16 1115 ΤΠ. 6}1π8 ΘΟΠΥΘΏΪΘη5, Γ6- 
ΘΘΡΙπλτι5. ΡΡῸ πΟΙΪη6 Κατυλλῖνος ἰοΥία556. Ἰθρ ΠΤ. 
Κατουλλῖνος, Ηἰδὶ ἴῃ αἰ ποι] ηβ ρρδθοα γᾶ ηβουῖ- 
Ρίΐοπο, Ἰαριοϊδθ. 5θὰ διιοίουβ ΘΥΡΟ ΘΙ. ΟΥΘΟΙΑΘΒ. --- 
8. 3. νἱοβατη ποίαί ΕὙΔΗ ΖΒ ααὶ Ὀ6η6 οοΥγοχιύ 
γιαίδίο νϑυθοναπὶ οΥϊηθ, βαυναυ ἰδιηθη λαυτόμιον, 
ΘΟ π15. ΤΟΥΊηδ6 πα] ]Πτὰ οδί, ἀποὰ βοίδτῃ, αἰϊαὰ ὄχϑιη- 
Ἰὰη, ῬΓῸ 41ὸ τϑροϑαϊπηιβ λατομιῶν Βῖνθ λατομίων. 
α. Καιθ6]. αν. 1021 βουιθι Λαοτόμων. 

ΟΧΟΥΤΙΙ. ἴῃ φιο τποηΐρ. βογοθ, ἰὼ ἴοσο Βο- 
ἀἴ6 ἀἰοίο Εοχί-Ζαφίωνα : ὃχ Βομαὶ ἀρορτάρηο φαϊα 
γ. ο]. ΑἸν. θυχιοηί, βιείοί. ἐδ 60}}". ᾿ιοὶ , 1818, ν. 400 
Βα4. π. 1. 

ΟΧΟΥΠΙ. Ταμροηιοηϊὶ γορθυΐατα φάϊαϊ α. ἀ6 ὅραυ- 
Ομ65 : « θ᾽ πᾶ ρῆθοὰ δρὶρναίθ ἐγογαίαβι ἴῃ Ὑδον- 
τηΐηδ. » Ῥᾷ]θρ. 1802. ΒΘροῦϊ ἈἸΊΒΟΙΙ, πώ. ἤλθη. 
ΧΧΙ, 140 (Οριῶς. 1, 184); ἀδῖπάθ α. Καὶῖθ6ὶ, π. 8248. 
ΜΙιβιὺ ν. οἱ. Ε. Εροον οτη ἤδο ποίᾶ : « [1,88 οᾶγδο- 
ἰὸνϑβ ρδνδιββθηῦ (6 ἀδίθ πη ρόγ 816...» « 1 {6 Ρ νι πὴ 
ΘΧ [ὈΡΪ8 Οδνθάομπιβ (4 ἐξ 6 τιθηιογῖθ εἰοίἰο Πίδριι- 
ἑαπϊοπὶ αἱ δίογία ραΐγῖα, οἷο... 1868, Ε01, ργοθδαηίθ 
ἘΠ ΠΙΒΟΒΘΙο {λτα!ατη δηΐθ βουρίασα οοθοριῦ ααδτὴ Αὐ- 
θαβίιβ δχδοίϊβ [Π00}185 ῬΔΌΓΡΟΙΆΘΩΪΟ ΣΌΪ ῥτοθβι ἀἴυτα 



᾿ 

ΤΟΙΏΔΏ ΠΤ ηροβαουῖί. » α. Κι. -- 8. 1. 16. Βδ8, 
Ῥογαφο αγοἠόοί. ΠΠ, τ. 822, ταθηθοπθηὴ ἴδοις ἀ6 
ἰθῖηρ]ο ϑϑυδρίαὶ ἀϊοαῖο ΤΊΏοΓθεθ, οὗ τηϑιηονδηΐ ἔρλο- 
γιογὶα. αγὐομόοϊ. π. 2628, οοἸ]ορίατη Σαραπιαστῶν. --- 

5. 23. Ἰαρὶβ. δου νἱδοία ΛΟΕ ΤΌ. ααοὰ δὰ 

᾿“ΠΘΟΘΟΥΪ τηπηῖιδ ροΡεποί. --- 5. 8. Ιὰρῖὶ5 :ΤΕΙΝΕ; 
οιηθηδαίασα οϑὲ ἴθ ΤΕΙΝΔΕ ἀονρῖθθ ρτὸ τῇδε, ᾳυοὰ 
ΤΘΟΘΡΘΙΆΤΩΙΙ5, ΒαΒρίοδίὶ ἰδτηθη ταὶ δὲ, αα0α Βϑη θη ἰδ 
γα θῚ 5. νἱἀθίαν. σοηνθηῖ6. ὦ. ΚαιθδΗΙ ΒΟΙΓΙΡ ρα 
διἀχαϊδίμητιβ. Οποα αἰποὺ δὰ ΚΡ ΡΙα15 ΠΘΟΘΟΡῸΒ ΕδΥ- 
πϑβὶὰβ Δ ρ15 ἂρ. αναίον. Ρ. 814, 1, τηριηονδί Μ. Αὐ- 
τ ̓ ϊατα απθπγάδγῃ Αβοϊθριδάρχη ᾿πρεσθύτατον τῶν νεω- 
χόρων τοῦ μεγάλου Σαράπιδος, 46 ααἰθι οοηΐ. ΕἼΡΙΩΪο. 
Μαΐονρῃ. [26 6770}. }}". γθϊφ. Ὁ. τὰ. 182. --- ῬΓῸ 
αὐθομολέχται απο πὰ 510 ΠΟῚ γ᾽ 460, ΒΟΡΊΡΒΘΓ ΔΙῚ 6Χ 
τηϊπιβο} 18. αὐθομόλεχτρ[ος], νοοΑ θα! ατα αἀποα, οἰβὶ 
Ἰοχοἱβ ἀθϑδί, ορύϊπιθθ ἰδηθηῃ ποίθο, αὖ βθχοθηίδ 818 
6) αβάθῃη βΘῃΘΡ 5, 6588 [10] ΟΔΥΘΡΙΒ; Βῖο ἰδτήθῃ αὐ ἀ01- 
απ ἴῃ ποῦ θρίρι. ϑιηθηδαίίομθβ αι. Κι 6}11: ΓθΟθρὶ. 
-- 8. .. Ἐράσω, ΤΩᾺ]]ΘΥῚ5. ΠΟΠΊΘη. πυβαιδη 8110] 
ῬΘΡΘΥατὴ ; Οὐ} 15 ὑΔΙΉ ΘΠ. αἰμηλναἰναμη ααοάάδηι μΔ 065 
᾿Ἐράσιλλα ἴῃ ἵηδογῖρέ. Αἰξ. ἂρ. ΒΩΘΟΚΙ. 1, Ρ». 246, Ὁ9. 
Οδύθυασῃ. πϑιρΐηθ {πρῚ} Ῥ] Στ, 6586. ατιὃθ ῬΡΙΟΡ ΘΙ 
Ραυίθιη ἐράσι Βαθθηΐ ῬΓΌΡΙ Ια ΠΟΥΪΠᾶ. --- 8. ὅ. 16ρ6- 
Ῥαΐαν Ἀνθηνός 5. Ἀνθηνόν, ἃΡῸΒ ἱρποίδ, ποιηϊη6 δ - 
μἰβ ΑὨίπθηδθ, Τδοοἶθθ ἀΡΌΪ, ἃρΡ. δίθρμδη. Βυζδῃΐ. 
Οἵ. ῬΙηα. ΓΝ, ὅ, Απίμδπθ, ορρίάσπι, αποά, ΡΊΙπϊᾶ ΠΟ 
ἰθΙΏΡΟΙΘ, ἴαθνδτ, ῬΡῸ 4.0 βουῖρϑβὶὶ α. [Κ8106]. ἀνθ᾽ ὧν 
ὦ χρ., αποὰ ΤΩΔΡῚ5 Ρἰδοιμί. 

ΟΧΟΙΧ. Οἴνοᾶ ϑίγιθβϑαηι ἴῃ Οδιαρϑηΐϊα ΡΘΡΘΡ Τα 
δαϊαϊν ὙΙβοοηίαβ ἴῃ Γοέξογα 51ι αἰ ηιορρηιογιίϊ γι6᾽ 
φιιαϊ! 6 ἠιρηιογῖα α᾽ Απίοπῖα Απριιδέα ; ἰπαθ {8 6008. 1 
Ῥαγαϊίροηι. ᾿. 8, Ῥ. 1ῦῦ 84., οἱ ἀρρομά. ῃ. 110. 
« ϑουρίαη δῦ ἴῃ ἰθηρὶαπὶ οὐ βίαΐαδυη Ὑ ΘΠΘΓΙΒ 
ΓΑὨΔαΥΟΤΙΩΘΗΘΒΊ, δὺ Εοπθ, Ὀυαβὶ οὐ Απίομηϊδο Πἰρουίδ, 
δ Βιηποδδδησμι 1{{{π8 οΟἸ]οσαίδιη » 246. : « ὕπᾶ46 
ἄθππο θιμθυροπίθηῃ ἀϊοὶϊύ ροθία γ6] ροίπι8 ἀθδ 1ρ88, 
46 Ἰοαπιθη8 ἱπίνοιποίἑαν, ΠῸῚ βίηθ Ὁ Ὁ] ΘαρΙαΪπ6 
ἀοταϊηὶ ἐδ ὈΘΡΠΔΙ ΤΩ ὙΠ Λα μὶ ΔΙ τ. ἴῃ ΤΘΡΊΟΠΘ 
Ῥοβίία βίαϊπα οϑί, » Βωοΐκῆ., αἀποὰ ποη 8815. ΠΙαπρί. 
- θ6 διοίουθ Ῥοιηροῖο Ζαμίονθ νἱά6 Νοίϊέϊαηι Ροο- 
ἑαγιγ ἃ. 8005. οὐ Πϑῆδαπο, ὑ. 11, ». 418. - Νὰ- 
ῬΘΡ Ταγβατη, οαϊα α΄. 8106], 810. 

ΟΟ. Αὐιογιῖβ δὴ Πρθοδίμϑια. ἘΙαϊ Βοβ5. Αγολ. 
Αιιΐ5. 1,119, ἀοῖπαο α. Καὶ 6]. Ερίρνν". φὺ., οἷο. 191. 
- Νοχλϊητη Βαρρ]θηθηίδ βιηΐ ΒΟΒΒΙ : « νἱἀθηΐαν 
11 ρῦὸ Αὐμϑπιθηβίαχη Ποϑρι[10 συδίϊδβ ἄρθΡ6.» α. Κ. 

ΟΟΙ. « Αἐδορῖδ, ἴῃ Οάθο Ηδροαΐβ. 6 δηδρῖυρθο 
ΒαροΥοδῦ ᾿ΠΙ͂ΘΡΙΟΣ ΥἹΡῚ Ρᾶ 5 (ΑΥὙ θι 01) ᾿αχίδ ΡΥ γα 
διαδβίδης5. » 6. Καῖ 61, Ερίφν". σὺ. ὁ ἰαρϊα. σοπίοοΐα, 

192. -- 8. 1. βαρογοβδὺ ἰῃ Ἰαρίάδ. ΒΑΘΥΚΚΑΙΙ; 
τοϑυι αι ΡΙὐί8.068. --- 5. 2, ᾿Ἐλαίου, ρῬγο Ἐλέου. « Ο6- 
ἴθυατη ροίονδὺ βου ρίου ᾿π θρ τη ἢΠΟ ἴδ οο 8 ὙΘΡΒΌΤΩ 
σόν θ᾽ Ἐλέου θ᾽ ἱεροὺς βωμοὺς ἱκετεύομεν ἡμεῖς. » ---Ὗ 5.9. 
ΘΟ ]]οΙο αὶ Ῥιϊίαοθβ ΡΒ πουηθη Σάρδεων, οἱ ΠΟῚ 

δββϑην αν α΄. ἸΚα1061, « φπαοῃΐδηῃ ποη τούπηαδ Ε, βϑὰ 

γα]ραν! Ε' ἰΟνπῖᾶ αἰϊίαν ἸαρΙἀανῖαβ, » Βα ρουθϑί ἰδ ηηθη 

ἘΡ 

ΟΟΠ. Ῥέορθ Ηψραίθηῃ γϑρουίατη Παλιγγενεσίᾳ τηϊ- 
810 ν. 0]. Μονοίίαβ, απ ὈΓΘΥΪ ΘΟΙΩΤΩ ΘΗ ΔΙΙΟ, 101- 
4.6 οαἀϊζατῃ 30 Ῥθοθιηδ. 1870, φϑρϑυ ἀἰανίατα αἰϊαὰ 
Παρνασσός 1817, Ρ. 72, ὰθἀ6 ὑγδηβι1} ἴῃ Μιοί. αἷδ 
Οον768ρ. Ἡοϊιόηϊῳ. [6 Ὁ}. 1871, ν. 120. 81. οιοθύζοθ 
ΟΡΘάϊβ, ΑἸοχϑηα νυν] δία β οδί αταϊα Ὠϊο, αὉϊ] δρραγϑί 
1015 δάμο ᾿ροίθθ Πουηθὴ 1υδίγίᾶ. --- πᾶϑ ααοαὰθ 
οομδίδί ἘΉΕΝ [αἴ556 δὐϊδια, αἱ ἰοβίαίαν Ἐπιβίδι μια5 

ὃ ἔ ἈΝΤΗΟΠΟΟΕ απ πακ 

(ἃ 1. Β, 149), Αὐηΐθηβθβ (Αἰνιεῖς) αἰόῖός, Αὐν 
οἱ γοροιίαβ ϑοβδηάναμη απο ποβύμιτη ΤΟΙΤΊδΘΙ 
ἰδ 586 6556. ἤ]Ππιπι, Οα 5 ΠοΙΏ6π ἴῃ αἰ θιιβάδιη “Ἐ 
ΠΤ ΠΌΙΏΤΩΪΒ ΔΡΟΘηἑΘΙΒ. ΟΟΟαΡΡΙς, 6 ΟΘίθΡ ΙΒ Ὁ 
Βιμὠίοί. ὁ (ο»765ρ., οἷο. 1. ὁ. -- ΝΌΡΘΕΡΙΤΩΘ ΤΡ 
μος θρίσρδιητηᾶ Θθοῦο. 4106]. Ερῖρ»". σγῶο. Θὰ 
ρίαϊδιι5 οογηιοοία, 1818, ΒΘΤΟ]. Ρ. Χντπεχιχ, ἃ 
δὰ γ5. θ, σωτῆρα χαὶ χτίστην οὐ ΟἸγΙηΡίατΩ, 
νοοατὶ Ηδανίαπατη. Οον». ἴπιϑον. 821 866. --- 
« Ἡρώων 41|8}15 Θδύ Θοβδηῃάθι. » 7. 

ΟΟΙΠ. Βοιάροιμηι. ἘΔΙαϊΕ Νονίοη. Ρερὶ ἠ 
»}ο6γ5 γοϑροοξίηρ ἔδι φασαυαξοηδ αὐ Βιεεαίγαιηι ἃ 
αἴἰιι8, Ὁ. 19. --- ϑυθαμι Ταθνῇ αποα ΠΟ Ο66᾽ 
ἸΘΧΙΟΙΒ. σ όθοΙβ, ΟΠ] ]οΙθθαΐ Νονίοη ὨΟΙΉΘΗ, 
ὉΔῚ δχϑιυσιοίτπβ Γαϑυδὶ ὁ οἶχος, 1. 6. τέβανοςς 

ΟΟΙΝ. Αἰδογιῖδ, Ἰιθνυηδ. Ἐρδονι. δ: Ῥ' 
Ρύατῃ θϑὲ ᾿Ἀγαθῇ τύχῃ --- ἐπὶ ἄρχοντος Φ]λ. Ἂ ᾿ 
ἸΙαιανιέος. [ἢ Βα ΒΟΥ Ρ 5 ποίδίαρ ΑΒαβοδητὶ ρόθαοὐν 
ΔΉΠτΙ5 ἀΘΟΙΙΉ8. --- 85. 1, αὐδηινὶβ ἃ ἰμο. αἱ 1 
5.110, 8161 ΒΡ ΡΙΘΡῚ ποὴ ροίοϑί. Οἵ. ἀισραια αὶ 
Ἰατα ἴῃ Ερλοια. 1803, π. 1071: Ἀλχιδάμου ; 
τος ἔφηδο: οἱ Γραρτηθηίαπη ἀποαὰθ Αἰ μθαΐβ σθρουία 
ἴῃ απο Ἰορὶίαν ἄνθεσαν] Ἀλχαμένους χοσμιητεύον 
ἔφηδοι, οὐ τηα]ίδ ἃ}18ἃ. ΝΈΘ 

ΟΟΥ. Αἰδμοηῖς πϑνύτηᾶ. 1 6 15 ΤΩ ΠΟ] 15.. δι 
ΤΙ θη υσον Ἡθρτδο ΧΙ, 9.(6ο»}». ἵηδον». Α{16.. 
18); α. ΚΑΙΡ6]. Ερίφν". φ»., ϑίο., 90 : « ΑἹ 
ἄγυμῃ οοβιηθίδπι ἢ {ΘΠ ΌΘΡΟΘ Θαηἀθιὴ 6586 
αἂϊ ἴῃ {ἰα]ο Ρλεῤἰβέογῖς ΤΥ, 2712 Οοτητηοαϊ 
βουιρίο, δρΌ Βοηΐθ ΤῊ. ΟἸαπάϊο Βραάπα Αἰτοο 
ἐῃοηϊο, τηϑιηογδίαν. » α. Κ. : 

ΟΟΥῚ. Ιηΐδν ἘἸροίη. ΤηΔΡΙ ΟΥ̓; οὐὐαφῥίδν. Ο588 
Βυ μον. ν- 1ὅ8, ΒΩΟΚἈ. 60». ἰ. 1, πὶ .3ῦ0, Ἄγ 616 
ϑυίϊοῳ. Ερίφν. φὺ., ἃ. 128, οὐ ΠΟΥΙΒΒΙΤΉΘ ΝΕ γ᾽ 
Αης. φ»". 1π50}. ἴηι Βγὶξ. Μιιδ. τι. Χιαι. ---- 8. 1. ΒῸ 
οἱ οοπ]ϊοϊθθαὶ Ἡραχλείδου οἱ Ἡραχλεώτης, 5116] 
Ροβίθυϊαβ 46 ἄθιηο δἰίίοο 1 6} 6 θη άπιπη 6556, 60. 
τηθὴ ἱποορίο, δὲ δᾶάϊνρθ βυδάδθαί (Ὁ»». τι. 8412 :. 
Ροίοθραῦ οὖ πη. 843 5611 δα 8ῦ0, δὶ Δρραγϑί. 
χλεώτις δαὶ οἰΐδὴ ἫἩραχλεώτης, ῬΓΡΟΡΡ. ποιηθη.. 
Ἰαιηρδαϊθβ ἰπ Τα ρΔαορ μου αὶ ῬΡΈΘΙΩΪΟ ἀαιὶδ τ 
ἰδία. δὰ πὰ. 348. Μϑγοῦσῖο οὐ Ηθυοαὶ 688. ἰδτηρι 
ἀοαϊοδηίαν αἱ ΡΡΘΘΒΙ αἰ θτ5 σοΡ δι παηϊ. Οοηΐ, 
ἀοαϊοδίϊοποηι ΒυΖδη 1], 60}. ἴηδο». π. 3084 : ἶ 
πιόδωρος Μενδιδώρου (Ππδπι 510 βου Ὶ θΘΡ ατη νἱαϊ 
88, 1414) ,στεφανωβεὶς τᾶ λαμπάδι τῶν. πέτραι 
σπόρια τὸ ἄθλον Ἕρμᾷ χαὶ Ἡραχλεέϊ. --- 8. 3. 
ῬΓῸ ἀνέθηχε, αὐ ἴῃ Αημιοὶ. Ραί. ΥἹ, 129 οἰ γα, 

ΟσΟΥΠ. Ἑαϊαϊὶ Οὐπηδηπά 68. ἴῃ Αἰλοηώο,. 
Ρ. 141, π. 91. --- 5. 1. ἦρχε ἱ. 6. ἄρχων ἣν, γ΄ 
Θρίϑυ. ᾿Ῥοπανίαπι ἀδὲ ἐπ ἰθηιρ]Ὸ 5αβρθηβαπι Ἰοααῖυ 
- Βδρογίσηῃ ἴῃ ΒΟ] ΡῚΪ 8415 ἘΘΡΡΝΝΝ, 4 

ΟΟΥ̓́ΠΙ. Εοάθηη ἰοθὸ τϑρϑυΐαχῃ, ἀθαϊὲ ἴῃ 
ἀϊανῖο ᾿Αθηναίῳ, ἡνία. ν. οἱ. Οπμπιδηιᾶθε, 6 
Ἰαρὶαὶ ᾿πβουρίαση. Θαγα ΡΙΘοΘαθηίθ; 5Ὰ} ΔΙίθ᾽Ὸ 
ἴα" : ᾿Ἀσχληπιῷ χ] Ὑγιεία, χαὶ Σεθαστῷ Καίσα 
ρέως διὰ] βίου Ζήνωνος τοῦ Λευχίου ῬῬαμνουσίο 
Βοος ᾿δαίθ : -, ἐπὶ ἄρχοντος γαὶ ἱερέως Δρούσ 
ὑπάτου Πολυχάρμου τοῦ Πολυχρίτου Ἀζηνιέως. Ἐ 
δρίρν. δᾶὺ ἐγαρτηθηΐα εἰἰνθυβοῦασαη ἰθιη ροῦχα, 
νι ἀθπίαν ; ἐραρτηθηΐδ, 58Π6 βιιπὲ ἐθίδ 15 Βοχηδποο.. ] 
5. 3. ἴονί. Ἰ6ρ. τοῦ διθυράμθου 5. τῶν διθυράμδω 
βίη 8106}, διθύραμόδον δι] θοίγαχη 6556 ΡΓῸ διθυρα 
διχκὸν ογδαδβ ορονίθί, χαρά πα] π|5, αποᾶ᾿ 568] 
ΘΧΘΙΏΡΙΙ δαοίονιαίθ πιὰ}. ι 

.ΟΟΙΧ. Αἀπιφιιίοαπγιῖ ἴῃ δον». 7.50)", ὌΝ ὃ 



ρρΠΠρ“ππ Ἰ ΑΡΟΤῚ 
, ΥΥ͂5. 1-9.. ΕΥΔηΖΙϊ βαρ! οπιθηία βαμί. Ονδβϑία, 
ησία, ΒεΙζοτηανιὶδ, Πριτόμαρτις 65δΐ, 10 ΠΟΙΏΪη6 
{ΠῚ τον, αὐ ροίθνυ ΒΟ μα5, ΧΊ, θἱδηαπι ἃρΡρΘΙ]α θαῃὶ 

ὋΧ. Αἰδοηῖὶδ ρῆορο Ῥυγίδπθαση ἱπνθηί5. ΠοΡτηδ. 
Οὐδ πιο5 Ρεδί. 1. 18; ἴπὸ α. Καίθθὶ. 

969. ϑυθδουὶρίαιη οϑὶ : Ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τῆς Γαίον 
ντου Ἱμέρτον Μαραθωνίου τὸν χοσμιητὴν τῶν ἐφή- 
ν Τρύφωνα Θεοφίλου Ὑδάδην οἱ υἱοὶ, Σάτυρος χαὶ 
όφιλος τὸν πατέρα χαὶ ᾿Ἀπολλώνιος Θεόφιλον τὸν 
ον, αὐτὸς δὲ ἑαυτὸν παρέστησα τῷ ἰδίῳ χοσμητῇ 
ούφῳ Ἐλεουσίῳ. ϑαπιειν τηδϑΊιδίρα αι. οἱ 6Ρ86- 
ταπὰ ἰπάοχ. --τ 8. 1. Βασιλῆς, ἱ. 6. ἱπηρθΡδίου 5 

-- Ψ. ὃ. οἷς ἰηἴν. ᾿ηἴον δοριίον". Βάσσος, ἑῆς 
ν᾿ 8. 11 5ῖνθ ρανεῖ. Π (ὁ), ὃ: Βάσσος τύμόον 
ἐρισθενὲς ἕρμα πόληος. ἷ 

1. Αἰδποηῖς ἴῃ ῬΑΡΙΠΘΠΟΠΙ5. ραυϊοίθ. Εαϊὰά, 1,- 
βιειίοί. ανὐοῖ. 1812, ν». 381. Βαθβουνιρίαμι 16- 

ἱερείας ᾿Αλεξάνδρας τῆς Λέοντος ἐκ Χολλειδῶν. 
ΔἸοχαπᾶνα, Εἴθ ἀχον, [51415 βδοθράοβ ἴῃ {{{ὰ]Ὸ 

ΠΠ. Ἐρϊααι". Ἐκ ἃροϑν. 500 δάϊάϊ Ῥ. Βοα- 
150}. φν". θέ ἰαέ.. οἰο. Ῥανί. Π, Μόραν. οἱ Ῥόϊ]ο- 
Ῥοαϊοαία οϑί αὐὰ ΑΡο ηὶ οὐ “ὐβοιίαριο. 

ἰα]α θα ταθίναμη, ἢ} 115 ΠΟΥΆ 15 ἴῃ Ἰοοατη ροβι χη 
ἵεῖ, αἀαὸ ἰἰνα! 5. ἰηἔμηθθ ἐθία 5 886. ΔΡρ αν. 

γητὴρ Ἰᾶτη ΒδοθυΟὐ͵8 Βθηδι δὲ ἀριὰ Ἡοιηθριιη. » 
. Ἴ1, 9ά. Σ, 18]. Εοιιο. -- 8. 2. Βδοθναοίβ πο- 
οϑύ Μᾶ]ονυ. 

ΟΟΧΠΙ. σαίαπα. ΟοΡρ. ἱηβορὶρέί. συν. ὅθ49 4. 
5. 2. Βαρρ!ουαύ ΕἼ δηΖ. χόσμον [φίλῃ εἶναι] πα- 

7 ΠΘΒΟΙΟ α0 ΤηΘΓῸ. 

ΟΟΧΙΥ. Ποριῶρ, ἴθ ὈΔΒ1Π1οὰ {.}118. Εα14. Μαίνρδηρα, 
μἰϊοί. ἀνοὶι. 1858, ». 180. --- 5. ὅ. οομίονι Εν Οαν- 
15. οί. 5οοἱοί. αΟιίίηρ. 1889, ΠΙ, 166, ΑΥἹδι]α. 
γαΐ. 1. Ἰηϊί. : τὰ μὲν ἐχ τοῦ φανεροῦ παρὼν (ὁ Θεός), 
ἃ δὲ τῇ πομπῇ τῶν ἐνυπνίων. --- Υ. ΝΥ 6ΙΟΚΘυῚ ἀἴδρα- 
Ἰοπϑιη εἰ ἱποιϑαΐξίοηο, ΚΑ]. ὅν. Π1, 144. 5αᾳ. 

᾿ 
ΟΟΧΥ. Ερϊααιι". ϑίθρμδῃ. Α. Ουμηδππάθβ ἴῃ 
Ἀθηναίῳ, 81, 218-14, ἐχ τῆς Παλιγγενεσίας, 

8. 5]. 1874, οἱ τηϊβουαΐ συ 5] ΔΡο ἃ ΝΔᾺΡΠΙ, 
δὴ. Ῥοίν 65. ---- 5. 3. β}}}} αἰοθμαϊ ἤσανα Ηο- 
γατὴ αἰχὶς ΑΡΟμΪὰ 5 χοίρανον ὕμνων Αγέλοϊ. Ῥαίαίέ. 

ΤΠ, 2313,. οὐ Ἡθοδίπιη (ΑΡο  πθυη) ἀοιδῆς χοίρανον 
ὙΡΙβίοαονιιβ, Εορ]". ἴὰ Απέδοί. Ῥαίαΐ. 11. 1. ν. 201. 

ΟΟΧΥΙ. ἴ[Ιῃ ᾿Αθηναίῳ 1876, Ρ, 421, η. 1ὅ, ἀδαϊῖ 
᾿ς ο].. Οὐμηδηιθ5. ϑαρναβουιρίαμη ἰορῖαΡ Ἢ ἐξ 
Ἀρείου πάγου βουλὴ χαὶ ἡ βουλὴ [τῶν...] καὶ ὁ δῆμος 
ἔτι τ νον... φαντον Ἀχαρν[έλ), οὐ ἰηἶρα : Ἀντιφῶγ- 
ὕς[..}..} --- ζαχορεύοντος Μαρχ .....-.. Βησαιέως. 

ΟΧΥΤΙΙ. Μιοηῖς ἴθ ορρίάο, Εβύ ἴῃ Ῥοοοοκ. 
Τηβορρίέ. απί. Ῥ.Ὶ, 64, 5.6, α..19,0. 41. Αῃίομ. ΑΒΙκΘῪ 
ἀδρονίαν!ὑ ἴῃ Βυϊ Δ πηϊδτα ; ἰη46 ἴῃ Απαϊθοία ΒΥΡαΠΟΚΙΙ 
ἰρδηβαίθτῃ οϑί, ὑ. ΠῚ, ῥ. 190 (6ὑ ἴῃ ΦΔοοῦβι Αρροηά. 

ς 323). Οὗ, Απίριααα!. νοὶ]. ΠΙ, Ῥ. 1, Ρ. 403. Πραὶϊῦ οἱ 
τ ἀοοί. (ΗΔ ηη), 1) 1556) έ. ὁ Ερίγν»". φιυιϊδιιδααηι 

. Ῥ. 13. -- 5. 1. ΒΩΟΚΗ. : Σοὶ πλάχ᾽ ἀν᾽ Ὦ[μαρ] ἀνῆχε 
;,. τ᾿ Δ. ΤΊΙΌΙ ρ]αηατα ἤοοοΘ οοποθββιύ ἢΠ]Π1ὰ Φον 15, οἷο. 
-- 5, ὃ. 14. Πηγὴ Νυμφάων, ᾿Ὄρφιτε χ. τ. λ., [ὉΠ8, 
1Π8) ΝΥ Ωρ Παυιμὰ ΟΥΡΕΪΐΘ, ἴθ. « Βοιωηδητβ ΠΟΙΊΟ 
ὙΡΡὨΪ5 5. Ονῆϊαβ μα θαϊν ΜΠ] 6 η15 Τὰπά πη ΠοΡγο- 
ἀτηδ, ἀἸούτπιτη, ἴῃ απο Ἰδοὰβ [αἰ ; σοί ΟΥΡΕΙϊΐο, πλάχα, 
Ἰαπῦτη ἰδοιβ, αὐ πλάξ ἀ6 τηδυὶ ἀϊοῖθιν. Ἄν᾽ ἧμαρ 
νιέναι ΑἸχὶς διιοίον ΡΙῸ ἐς φάος, Ποο ἀποαῖιθ ᾿ἰοθη- 

ἢ, τς 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. τὸ 
{15...» Βοκῆ. "Ὄρφιτε ἰᾶτὰ ἀθάθναί ΤΆν]ον δα 1)6- 
τοϑίῃ. Οὗ. ὧδ Καίΐς, ἴθ. --- Ν 8. ἀ. τα. κάθθεσαν, αἰ 
Σαφφώ οἱ ἰδ|1ἃ. --- ὅε. ὅ. Φδοοῦβ. ροβϑί 1105 Δορύ- 
ναμας νἱν Τῖρβ. 1. δ. 1 « ΙΧ οὐΘα 0116. ϑϑὺ Πϑιἑ ΠΘηὶ 
ἴῃ Δορύχναμα ἱποϊά 1586, οαπὰ ἰδιθη ἈρΡΘΙ ᾿ββίταθ πο 
111 Ιοοο ποιθη {ἰ͵8586 οδίθηδηΐ δὰ ἀπὸ ρνεθοθάπηϊ, 
'Ῥαθαϊανα, απὶ ροβυὶϊὶ ΘΡῚΡΡ.» Το ΘΟηΒθοραΥ ἰθρίάο, 
αο ΟἸϊτ [6 5808 Ρᾳρ Δ ΠΟ ἃ 8 ΓΘΡῸ5 ΤϑοΡ θαυ θυ ηΐ, » 
--ν8. 0. ν΄. Π1ρ5. ὁ δὲ λιαρῇ. Δ ΟΟΌΒΙ 5 οἱ οοίί, ἐλατηρῆ. 
-- 8. 7. ΦΖΔοοῦβ οἱ οοίΐ. ὃν ἐργατίναις αποὰ Βα - 
Ὀδγ}6 ἀϊοῖίαν : διεργατίνης ἰἀτάθη Ἰοχίοῖβ ἀθϑβί. ---- 5. 8. 
ΟἸΏΏΘΒ : τρ. υ. λυχάδαν γραμματικὸς τελέω. « Λυχάθαν 
ῬΓῸ λυχάδαντα ΠοίΘΡΟΟΙ πὰ οϑί. » Βοῖλ. 

ιν 

ΟΟΧΥΠΙῚ. Μααν Ουτηδπιάο5, Ρ δέον, ἰ. 1. (1861) 
Ῥ. 428, η. 2. ---  β. 1. 5818 σοιηρουίαπι τὸν χοσμη- 
τὴν τηδο᾽βίραύπτη ΑἸ ΘΗ ΘΉΒΘ ΠῚ 6556 οὐΐ ΟὙΤΩΠ ΒΊΟΥ ΠῚ 
οανᾶ ρα τηδηάαία. Τ᾽ 6165. ἃρ. 5ίον. Κέον". 98, 12 : 
᾿ξφηόος γέγονεν, ἔμπαλιν τὸν χοσμητὴν φοθεῖται, τὸν 
παιδοτρίθην. 0) 6 νοοθ χοσυνητὴς οἵ. Μανί. 11, 90,1: 
πη 18 Π6, γαρθθ ηιοαἰθγ" αἴ)" Βατατη 6 αν ϑηΐεθ. 

ΟΟΧΙΧ. Τάτ ν. ὁ]. 5. ἃ. Οὐσπδππάθβ. Ρλ δε. {. ΤΠ, 
(1803), Ρ. 00 54ᾳ. ἢ. 1. δαρχα βουιρίαπι οδί : Ἢ ἐξ 
Ἀρείου πάγου βουλὴ χαὶ ἣ βουλὴ τῶν ἑξαχοσίων χαὶ ὁ 
δῆμος ὃ ᾿Αθηναίων τὸν χοσμητὴν ᾿Ηλιόδωρον, Πειραιέα. 
Τηΐρα ὙΘΥΒὰ8 πᾶ 65 Πποιηΐηϑδ, ΡΟ ΠΟΙ ἐἾ5, ΤΠ ΡῚΒ ΡΟΥΆΤΩ 
(παιδευτῶν) οὐ ΘΡΠΟΡΟΡΌΙΩ : ατιδ6 ᾿πΐ6ι" οχβίδηὐ Ηθ6]10- 
ΔΟΡῚ ῬΊΡΡΟΙ, τη ΟΊ Υ], οὐ ΖΟΡΥΙ, ΗΘΙΙΟΔΟΥῚ ἢ], ΘΡΗΘΌΙ. 
Κεστροφόρος ἀθοδβὺ ΤλόβαιΟ. --- 8. ὃ, Εὐὔαδε γτοϑία- 
ἰἴο οϑύ ν. οἱ. Ουτηδηπά!β (ν. ἐῤ. Ρ. 63). -- 5. ἀ. αἱ 
Ῥούαϊμηι5, 6Χ. σραΐ. ΒΡ] ον πλι5, ὃχ ΡΙπά δι. Νοηι. ΠῚ, 
128 844.: Ἔν δὲ πείρᾳ τέλος διαφαίνεται, ὧν τις ἐξο- 
χώτερος γένηται χ. τ. λ. ΒΟΡΙΌΙ οἰΐδγῃ ροίϊαϊδδϑὺ εἶχε 
μέρος. Ῥοδίθἃ ΠΟΠΠ11}115 8ἃ1115 Θ᾽ αβάθτῃ Δ Ρ1 15 ΓΡαρτηθη- 
115 ΤΘρϑΡ 15, γ. ὁ]. Οὐτηδηπα 65 (ΡΛ δέ. ὁ. ΤΥ Ρ». 668 
56.) ϑδιηάθιη ᾿πβουιρυϊομθη γΘρϑί, ἱπίθρυ ἃ πη α116 
ἀραϊί, Ἰοοα5. αποα ΓΘ νϑρᾶ ΡΥΟΡΑΡΘίαν 58 (6 ν. εὔαδε 
οοπ]θοίαγα. Εἰχ ἤΟνῸ ΔΡΟΡΥΔΡΠΟ οὖ θυ πὶ 6586 ἃρ- 
Ῥαροί αυοὰ βου! ρβθυδηὰβ ἱρϑὶ 8. ἀ. ὅτι. ὅθι Ῥ7Ὸ 
τέλος ἃὰὺ μέρος, ααῶ θη δυθΡ ΔΩ 15, ἰΔΡῚ5. Τ]6]15 
ΘΧΒΙ θα χλέος. 

ΟΟΧΧ. Αἰιορῖς. ἙιάϊΈ ϑροη. (Υογψαγο αἱ 1έα- 
ἴϊο, οἱο., {. 10 Ρ. 306) αὶ ποίαντί ποΟ τη τη ΘΠ 
ἃ ΏΘΙΘΡΟ ἴῃ Απρ] δια τη Ἰβϑιση {1586 ΟΠ] ΠΟΥ͂ΘΠΙ 
ἀδοθίινθ 8115. ῬΌ]Οἢ 15. ΤΡ ΟΣ 5: ΠΟ Οἰβιϊηχιΐ 
ὙΘΙΒΒ 1ἢ 5110 ΔρΡΟΡΤΆΡΒΟ : ̓πᾶθ βϑρϑίῦ ΒΟΟΚΙ. (»}. 
{.1, ». 8375, π. 210. Βα θβουιρίαμι οϑί : ̓Ἐπὶ τῆς Γαίου 
Ἰουλίου Κασίου Στιριέως ἀρχῆς χοσμητὴς ἐφήδων 
ξΏλος Πόντιος Νυμφόδοτος Ἀζηνιεύς. ϑ εἰν Ρᾶρτιβ οϑὲ 
αἰζοαβ ἐριθ5 ΡΑπαΙο 15, Αζϑηϊα ΗΙρροί Ποομ 15, 
-α ϑ. 2. χοσμιηητὴς Θδύ ΟὙΤΩΠΆΒΙ1 ΤΟΙ, 86ιι τη δΡἃ- 
ἴον δοάδθηι βθηβδὰ πὸ «ἰοῦ ἃ ΜΑΡΊΑ ]6 (ριον. ἢ, 
90, 1) Θαϊ ἸΠἸδπτι5 νᾶρϑθ ἡ αἰ67) αἴ01" Πα  Θη δ. 

ΟΟΧΧΙ. 5. Α. Ουμδηιάθβ, ἴῃ Ῥλεδίο». ὕ. ΠῚ, 
(1862), Ρ. .63 54. ". 2. -- 8. 1. δαϊΐον βυρρ]6- 
υἱῦ Ἰάχχον, οατὴ ἀπ ϊ 0015 ΒΙΡΠΟ. --- 8. 2. ῥγῸ 
νυχίων 5οΥΙρΒίπηιβ νυχέων οὖ ΓοΒυϊ αἴχητι5. μυστιπόλων, 
οοἸἸαΐο νϑυβὰ 6 δρΙϑ᾽. ἃΠΟΉΤΩΪ ἴῃ ἄρροπα. 98 6008. 
πῃ. 1θᾷ : ἤμασι μυστοπόλοις βωμὸν ὑπερτίθεσαν : 
αποά νοριϊύ ν. ἀοοί. Ποηδαῖθ: « Οηΐ ααγι5 65. 7015 
οοηϑαορός ἃ ἰα΄ [δέο, ὀϊονὰ οδὺ δαίθὶ. » --- 51 γ6}1- 
ααἰ5. οδων Ἰαϊοί, αὖ Ορίηο, χοσμιῆτον πΠογαθὴ ὁ ἹῬόδων 
γορθὶ σγαίϊα, αποὰ Ἰοοϊίαν ἴῃ ἰηβορὶ ρίϊοπο Ρλιδέογ δ, 
{. ΠΙ, ν. 3719. δονῖρβιὶ α. Καιθοὶ, 9571 : νυχίων μυστι- 
πόϊλος συν]όδων. --- 8. ὅ. περιφραστιχῶς 516. ΠοΔίαΣ 
Ῥιοϊοτδὶβ ἰσὶθιι5 Αἰίϊοα, πῃ Πομόγοιι Ῥίο! οσησξθὶ Εἶνϑὺ- 
Θοίδθ 510 Δρρϑι]αία, αἰθθ ρα 8. Ἀντιγονὶς γοσαθδίαν. 
-- 8. θ. Θαύθην βαίίομθ ἀθδιρηδίαν ἔα] 5. ΑἸ ΠΠΙΟΟ]8. 
Ριο χἅτερος Καῖθ6ὶ αὐτὸς δ᾽. ΘᾺ γΘΥΒΙῈ5 ΒΟΡΙρύαμα ϑϑὺ 



ΠῚ ΕΔ ὃ ΑΝΤΠΟΙΘαΙα απο 
᾿ ἘΕχεσ]τροφυλάχει Εὐτυχίδης Ἀσχληπιοδώρου Αἰξωνεύς. 

ΟΟΧΧΙΙ. ΓΥ. οἱ. 5ι. Α. Ουμμδπιᾶθβ ἴῃ Ῥλ βίον. 
ἰ, ΠῚ, Ρ. 2388, π. 8, οὕτη ΠΟΠΏΠ1Π15, αὐ 5ο]6ί, δηϊσηδά- ᾿ 
γϑυβιομίθιι8. Ὄιϊδιίομο βιισβορ ρθη οϑί Παιδοτριθοῦν- 
τος διὰ βίου Ἀῤασχάντου τοῦ Ιξὐμόλπου Κηφισιέως 

ἔτος χὰ οἱ ᾿πύθι" 8118, Ὠδθο : οἱ ἐπὶ Κλ. Χρυσίππου 
ἔφηδοι φίλοι χαὶ συ(ν)στάτας μείναντες, ΟΌΟΙΙΩ 856- 
ααπηύαν ποιηϊηδ.. 

ΟΟΧΧΠΙ. « ϑραρίω, ἴῃ Μαβθο, ἴθ Ἠθυτὴᾶ ἀπὰ- 
ἀγαΐῖο αα] οἸΐτη ῬγΟ ΟΊ Θη ΤδηλοοΡ [18 Βαβι ]ητ}ΐ. » 
Βδρου οἱ δαϊάϊὶ Ἀοββίαβ 17150)»". 47". Τηραϊέ. [ἀ5οὶ- 
οὐ]. 1. Ρ. 29. ἰ80. ΠΙ, 29. Πομίηο οὐ οχ ἰᾶρ146 1ρ80 
1,6 085. ἤθυ. ἀνολιόοίοφ. 1844, ». 108. Βοροίυατη ἴῃ 
γοψαρ. .» οἷο. 1ηϑογἹρέξ. οἰο. 1ἀεοπῖο; ἢ. 167. ----ν 8. 6. 
.« Ἐπιστατέων ο5ὺ φσοηϊίνιιβ Δ ἐπιστάτης, ΠΟῚ ρᾶ. 1- 
δ τώπα ΒΘΗΒΌΒαΙΙΘ δϑ : αἱ 4]105 (ΘὙΤΙΠΔΒΙΟΥΊΙΠΗ) 
ΡΓοοίβοῖοβ ἀθχίθυ ἰδίθ ᾿ῃ Θχ θυ ο δύ] ΟΠ 1015 ΡΎΤΩ ΠΒ11018 
δι ίθο ἢ 10. ΝΆΤΩ γυμνασία οδὺ θχϑγοϊ δίϊο Βυταπδβίϊοᾶ, 
ἀοχίουιίδβ ααδηι ατι15 ΘΟὨ ἰπιια 15. ἢ π}115 ΘΠ ΘΙῚΒ. ΘΧΘΡ- 
οἰϊαιἰομ θτι5 5101 σοι ραναυί. » ἤο88. 

ΟΟΧΧΙΝ. Μἰοιιδῖγιο, τϑρουίαμαη, Ταιϊθίϊδυη ἰγ8 5]8- 
ἴατα ἃ ΟΠοίβθα!ο σατ}}} φάτ νθ, ὈΥΪπλτι8. ἃ ηΐ6. ΟἸΏΠ65 
ΨΙΠοΙβοη: Ρροίεφ. ἴῃ Ποηι. ρ. ὅ8, οὐ Μόρι. ᾿Αεαά. 
Ἰηβονρέί. Κι. ΧΙῚΙ, ρ. 990, σαὶ βἰτη] ἂὸ 6 ἰθυγᾶ 
ΘΡαθ δία, οχβουιρβοραῦ; ροβύ δἰϊοβ Βωοκὶ. Ο.. ὃ. σφ». 
τ. ἀ84. ΝΌΡΘΟΙ ΤΘρϑί ἢ 6Χ ΤΩΔΡΊΠΟΥΘ. 'ρ850 ΕἼΟΠΠΘΡ, 
Μιιδ. εἰμ Τνοτευ}"0, 65 Τηδογὴρέξ. φΥ. Ὁ. 181, 54. Ἀ. 69. -- 
8. 1. Εν. Μήτηρ. -- 8. 2. οὔνομα. --- Τιϊα]5. Ὠϊσ 

᾿γ]ἀοίαν 6556. ἃΠη. Ὁ. ΟἾγ. ῃδί. 13. --- ΜΔΡοΙδΠι5 
Ὠἶΐο ποβίοϑυ ὁοοιρ εν οἰϊδτῃ ἴῃ ἰηϑουὶρί. αὐίϊοδ, οδαϊία ἴῃ 
ΡΑϊδίονο, 111, 02. 

ΟΟΧΧΥ. Ἐογοίτὶς,οἸτὰ ἴῃ ἄοτηο ΕὙΙἀδΡΊοἱ σοπίδυ θη 
Ῥιοοαρδίουιβ ἢ. Μαγοὶ, ἰᾶθα]ὰ 1) 6ίο αἰϊαίδ; ᾿πϑϑί 
ΔΆΔΟΊΥΡΙΟ χρυ ϑϑβᾶ τηΠ]}161" τοῦδ ροΡΡθοΐδ, Ρᾶ580 
ΘΆΡ111ο, ἰηΐνα γᾶ, ἴῃ αἀαδηῃ {ππι8 ᾿πι ροηύ ἰορᾶίαβ; Δ 
δἰΐορα, ρᾶγίθ ἃγὲθ βίδίέ. ἰδανιβ. Γηΐρα δύ ἸΠΒου θέ1ο.. 
Ῥυίγηιβ δάαϊῦὺ αταίον. Τλοβαῖ. ν. 1018, ἀ; ἴηὰ8 

, Βραμοκ. αὶ. ΤΠ οοΐξ. ν. 387. ἢ. οὐχπρ, “8005. (4η1- 
για. νοὶ. 1Π|, Ῥ. 1, ». 818), 4ρρεοημά. π. 922. οἱ 
ΒΩΟΚΗ. (ο»». 3292. -- 85. ὅ-6. ἀδογαί ἤηῖβ: βαρ- 
ῬΙδνὶὶ τοί, ον. αγῶς. Μαηζϊ85. ἑογέ. 

ΟΟΧΧΥῚΙ. [ἢ ΔΟΡΟΡΟΙΙ ΘΓ ηξ6 Τϑρουίαχῃ, θάἀϊίαχη δὶ 
ῬΥΠηΩ ἴῃ οραΐνδο». αδ)' Βορὶ. Αἰ. 181, 5. 10, 
δὐ παρουΡ 6 γοροίϊατὰ ἴῃ δαάθιη ἤρίαϊξίογιθ, 1810, 
22 πῃ, Ρ. 349. πη] αΒο.}}15 οἱ ταὶ ΟΡ 8 Πἰ {6 718. 
85. 1-2.. μαι ᾿ηβα}56. αὐ τὶ νἱἀθίπν, γτϑϑιϊαιὶ 
δυδηΐ : 

.«. Ἀσχληπιῷ ἰητῆρι 
Ὑπτο γράμματ᾽ ἐφεῦρε σοφά 

α. ΙΚα1061..... Ἀσίχληπιόν, ἔργον ἄμεμπτον. --- σο]ὶ 
φρενὸς ἐξ ἰδίης γράμμα τόδ᾽ εὑράμενος. 8. δ. αυοὰ ἴῃ 
ΤΩΔΥΤΠΟΥΘ 5815 ῆθα Ἰορῖταν ἵλήχοις ΓΘΌ Πα], ΡΓῸ ἡλής- 

χοις αοὰ ῬΓΙΟΙ ΠΘΒ0]0 4ὰἃ Ταίΐοηθ ἤηχοραΐ ϑαϊίον. 
5. 6. Δ015 παροὺ δοίη, ῬΓῸ απὸ Ργ]ὰ5. δαϊίατη οὐδ 
δοιης} θ᾽. --- 6 ἤνγπῖηο απθῖὶ ῬΏΘΡο Ῥεδηὶ, 2 βοιυ- 
Ἰᾶρὶο οὐ Ἡγυρίθθ οαπίαθαηί Αβοϊθρια 8. τηϑαϊοὶ υἱὰ. 

᾿ ἰηΐρα Ὑγίεια, πρεσόίστα οὐ "Ηδη χαΐρε. 

ΟΟΧΧΎΠΙΙ. ποριθ, ἴῃ ΡΠ] Πο βίδίαεο. (07). ἴηι80)". ο΄. 
915. -- Υ5. 1. βιρρίονι α. Και θ β. αὶ « Π6Ὸ 
Ὁ. Μιυλοῦὶ ἐν ποδὶ σῷ πὸ ΔΝ ΘΙΟ ΚΟΥ οΟὨ] οἰ ΠΤ ΤΩ. 
ἐν χόλπῳ ῬΓΟΌΔΙΪ ΡΟΒ56. » αἸοιῖ, ὉὈΌῚ ἰᾶρ15 παᾶροί 

ςώτηΗρΡ -- ν8. 3. « [ἰπἰΐ. ποπιθὴ νοϊαὶ Σέ- 
θνος.» α. Κ. 

ΟΟΧΧΎΙΠ. δηιηε. ΘΟ. ἴγι501". σγ". 8159, Ὑ ΘΡοπὸο 

ἀδβοῦῖρδιῦ Δ ΠατηονΖ, οὐ ᾿η46 α΄. Καίθεὶ. Ε ᾿ 
6 ἰὰρ. ἐοη1. Ρ. 3321, υ. 806. Βαργαβονιρίατῃ ἜΑ 
τος) Ρβαλέριος Ἰουλιανὸς Σμυρί(ναϊος). 

ΟΟΧΧΙΧ.Αα Ρίασίαρι 6801 Ἰπβα]οθ ορρὶἄατα 
Τα. ἐγιδμῖ. Τῆγας. ἰΔὉ. ΧΥῚ, 1, ἀπὰθ α. Κα 
Ἐρίφν». σφ». ὁ ἴαρ. οοηΐϊ. τι. 815... Υ5. 3. Καὶ! 
διηΐ ΒΠΡΡΙθιηθηΐδ, ααϊ οἱ πυχινή ΡΓΟρΡοβυῖ. «ΝΜ 
ῬΙᾺΒ 1 ΠΟΥ(Β ΡΟΒιΐαΒ ῬΥΙΔΡΙ νὶοθ [αῃρΊἰατ. » » 

ΟΟΧΧΧ. Οἰψηιρία, αἴθ 21] Ῥϑοθιαῦν, 1879 τὸ 
ὑπ ὁΧχ ΔΡοΟρΡΡΆΡΠο ῬαΓΡΌΪαΙΙ οάἀϊάϊὶ ὙὟ, Ὁ ; 
86}, Αγολμᾶοί. Ζοϊξιηφ, 1818 τἰθυίθϑ ΗΘ 
ῃ. 381, ΒαΡ(ΟΥ βουρρίαμη οβὶ ὌΚΦΉΤΟΣ 
298 ροβί ν, ᾿ 

ΟΟΧΧΧΙ. Αἰμοηῖς, πονπῖα. α.. Καϊθοϊτα, μρῖς 
9... 6 ἰαρ. οογιί. Ρ. ἀθθ, η. 971, Ῥ ΦΟβορρίσχῃ, ἕ 
χαὶ οἱ συνέφηδοι)] τόν σὺν [στρεμμα] τάρχην Μ 
Τελέσ᾽φορον Τερτίου [Κηφεὶ)σιέα ᾿κοσμκιότητοίς] α 
ἕνεχεν. -- Τελέσφορος. τὸν ἑαυτοῦ σωφρονιστήν. Καὶ κ 

σιέα ᾿ποογίαπι ΝΘ ὈΔ ΘΙ ΒΡ] τη θηΐαχη. « ΒΘηΘ. 
ἰάθυη. {πα ] τ ἴῃ ῬΑ ἰδέ. ΤΥ, 844, ἅς, ὉὉΪ χηθιηογα 
ΑὝΓ6] 5 ΝΟΤΟ ὑποσωφρονιστής, δοάθιη ΠΟ ᾿ 
νἱαϊν, ἰ. 6. Δύομοπίθ ΑὈν6]ο 1, απαιοίαπο οἷ 
8ΏΏ. 840.» Ὁ. Κ. - 8. 1. δῆμος ᾿Ἐρεχθείδης ἐφή 
',. 6. ΟἸΏΠ65 ΘΡΒΘΌὶ δε ϊοὶ, 1. --- 'ῬΘΙβρἤοναβ πὰ] 
{{ὰ}1 Του ία556 ἰάθη οϑί ἃς ΘΙ ΒΡ μον 5. ΘΡΠΘ. 
οαπὶ ΟἹ ῬΒΙ] τη οἢἶβ σοβτηθίς' ἱπη δ ΒΘ, ΠΟΤ ῃ0 
οὕ 1088 ἃ ὈΙοο]6 δ᾽μιβαιθ βοάδ] 8. ̓πηδιρῖπθ ἢ 
ὕὰ}, 1ὴ {{{111 ἐναρτηθπίο (16 085. 1, 148) αὶ Ἴ 

“0 5] ποτίε] γυμνασίῳ Φιλήμονος ἔστανεν ἬΡΥ 
γῦν στ]ήκω χἀγὼ Τελέσφορος... 

ΟΟΧΧΧΙΙ. ϑαργα βου ρίαση δϑί: 1. Δομίτί: 
μ(η)θέα ’Ὥαθεν παράδοξον περιοδονίχτν τὸν ἄντι 
τὴϊν Ὑ Δομίτίιος) Προμηθεὺς] "Ὥαθεν χαὶ Τ᾿. Δομί 
πε ῤκώσος τὸν [ἑαντῶν] πατέρα. ᾿Ολύμπια 

ἐρονας ἐΝεμεμῃ : ἜΣ "ἢ 

πἰνείαε Βαϊά, ΜΏΠΟΡ, ἤδυλο ἀγοῖι. 1812, .Ρ.: 
οα]5 οἱ α. ΚΚΔΙΡ611 βαμὶ ΒΡ} ] πη θη ἃ. -οῖν8.. 
ΒαρΡΙοθαὺ 116 Πυθοῖ τε καὶ ἔσχυν ἐν ᾿Ισθμῷ. Υ͂ 

ΙαρὶΒ ΞΣΗΙΚΚΟΝΘΙ. .ὡν « ἀμ αἰϊίον ἸδρῚ ἢ 
απθαηΐ, αὐδησαδτγη τηἶτι5. οδῦ ρθη νι δοαασίπέα. 
γομαγιηι ἀσυνδέτως ῬοΟδι(π|5. δὲ απϊάθτῃ ΡΘημάθηβ. 
ἄθλα νοοδΡα]ο ν. 4, τηδρίβαιθ θύϊαση ΤΩ 15. 1 
νοοὶβ στεφά ων τιϑιι5,. ὀατη (αΙ ἀΘ ΠῚ ἀγῶνας θε 
κούς εἰ στεφανίτας ἴθι 58 ΟΡΡοῃἱ ραίθαί. » α. Κ᾿ 

ΟΟΧΧΧΉΠ. Οοηβέαη ἐϊποροῖὶ Βα ΡΥ, ΔΒΔΡΊΥΡΙαπι,, 
αὰο δυγῖρα Θχβοιῦ!ρίαβ ϑϑὺ τὰ απδανῖσα Δάἀβίδη8, ἢὰρ' 
Τὰ πὶ ΘΟΡΟΠΔΙΊΠ 16 τη 8} 10 5 θη 6 5 τᾶ θη, γΙΟΙΟΡΙ. 
5115 ΤΓουϑηίματα οαίοενα οἰποίτπβ, Εφραιμ. ποτα ηδ, 
Ρἰοία Νικοπόλεμος, “Ραδιᾶτος, Πύρρος, Εὐθύνεκο 
Ἠφηζθη, Βιοί. αγο]ι. 181,0. 139, α΄. ἸζΑ1656]. ἘΡ 
97..) δίο. Ὁ. 888; η.. 988. Τηΐραι: Βογιρίαμα : ἣ 
Πρασίνων. --- "Άγεται, οὐκ ἄγετα!, οὐ μέλει. δὰ 
ἡμῖν Πορφύριν,᾽ --- Πρασίνοις Τιορίρύρυν; ἘΞ ΒΝΙ 
εἰς Βένετον, τέρψει χαὶ εἰς Πράσινον" -- εἰ δ᾽ αὐτό 
λάδε τὸ δημόσιον. --- α. ΚΑΙ 6} Βαηΐ τορμίϑοτα 
6χ Δπέλ. Ρίαγι. .Ψ, 840. -- 8. 2... « ῬοΡρὨγναβ Οἱ 
Ἰῖορᾶβ, πδίϊομθ Αἴον, 6] 6 ΘΡΙ τητι5. ἀΌΪΉΤΙ. Βοχίιαι 
Β6Θ0Ὰ}} ἀρὰ πἰνᾶτηαιθ ἰδού πθιη. δυυῖθα, Ἰάδημαι 
νυ ΔΛ απ οἰ οθηβίαχη Βα! πτιτη διιοῖοι οἱ ἄὰχ. 
Βασιλεὺς, ἰογίαββδο Απδδβίδϑιιβ, --- 8. ὃ. Ῥοβίι 
ῬΓΆΒΙΩΙ αὖ 5101 οορααίαν ῬοΥΡΉΥΙα5 δΔαγΙρ : 1110. 
ἰΟΥῚ Θηΐπὶ ἢ15 ογαὺ διυῖραβ ΔΙΓΘυῚ Το οὩ]. Ἰσδάοη ῃ( 
Εδάθη. ρϑ.}10 ἱτπητηοάθϑβίμπιβ Παρ δῦ ῬΡΆΒΙΩΙ ἴῃ 6 
αυδο Βι  βουιρία βαηί. ΜΙηδίιβ θ556. ΠΠρΡθΡ ΟΡ ̓γι ας 
υν, ὨΪδὶ ααἰδίθμι ἀρορθηΐ, οι ίαχηϊηδ, [01 αὐ Ὁ Ὠἰῃ 



᾿ Ἡἰδονϑηΐαν: τοβροπάθηί ἢΠὶ ϑἷυο ορί, εἴυθ ποῖ 
Ε- Ἵ γι 5 »ν 1" ἡ ὁ ΄ 

τὲ (ἄγεται, οὐχ ἄγεται, Βο᾿]ΠἸοο τὸ ἱππικόν, οοεἰ6 Ρο»- 
ἐγ έμηι, οἱ δα ]ϊοϊαπὶ δὰ ἰρβασῃ ῬΟΡΡΕΥΡ πὶ ΘΟμν θυ βὶ 
ἦρδο αὐιεῖθ8, διεηιθ ραγγι ρυαϑίηπιηι; ἸΟῸ θη 6556 
ἐ ὅσιον ἀοφιηοηβίνανὶ Η ῖβκο, δὰ σοηδβίδηίς, Ῥον- 

γι. Ομνίρι. ατὶ. Βηπαηπέ. ν. δ βα. --- Μτάθηϊαν μὲθο 
ἰιϊοβὶβ βουὶρία 6586.» ἃ. Καὶ. 

Γ 
»: 
᾿ 

ΟΟΧΧΧΙΝ. Αἐλοηῖς. Πάτα Ρόσοοκ. Πη5ογὴρέξ. ν. 51, 
89, Τηθ 9“ Δοο05. ἴῃ Ρα»αἰὶρ. Π, ν. 113, π. 33, οὐ 
ρθη. τ. 117. --- Κ8. 1. συνοπάονα, γᾶγιηι νοοᾶ- 

γι, ΟἿ 15. ΔΙ θυ τηθὰο Πᾶ 065 Θχθιη ρα ΔΡ. 
Ηγχηιρ. χχχ, ὕ. --- 5. 3. Μδύιηον, αὖ νἱ θέαι, 

ΤΟ,, «ιοὰ ἴονβδη ἃ ἰγροϊποϑία ἀθρνδνδίαμπι ΡΡῸ 

ἌΡΠῸΟ., γοβεϊθαῖ Το βῖι5. Π6 οὶ ἰάτηθη Ο΄. Κα 106- 
15 χρατὸ ς], οἵτπὶ δ ποία : χρατός γϑοίθ ΒΩΌΚῃ.; 

ἸδΌνΡαση ἀϊοὶ, αἀὸ (Ὁη5 ἰη απ], διοαὶ Οεοϑᾶν 
ΤΥ, 10, ΒΆΘΩὶ ἢπαμηΐ η]5 οβίϊα οσαρίέα αἰχὶί. 

ΟΟΧΧΧΥ. Αρυὰ ατοί. Μαη 88. 5866. Ὁ. 836, 5} Βοο 
Ἰητηαίθ : Τὸ ἐπὶ τῷ ἀγάλματι Ἕρμου τετραχεφάλου 

ἐν τῷ Κεραμεικῷ, οἱ ἃ]ἸῖοΒ. Μοιηονδηΐῦ Ῥμοίϊαβ, 
δ.5. γ᾿ Ἑρμῆς τετραχέφαλος, Ειδίαίῃ. 1.0. 1858,8. 

ΟΟΟΧΧΧΥ͂Ι. 4γ»»15. Εαρδαϊέ. ὁ Μογόδ ἰ. 11, Ρ. 97, 
1055... 17180)».. 4»". ἵπιθιί. τ. δά. ἌοΙΚον. Ἀλοῖη. Μιιδ. 
δέ3, 0.318, 1,.6085.-Εὐποδτυί. 1,180)". 5}. οἐἰαΐξι γοο., οἷο. 
ἰόσαν. οἱ Ῥόϊοροη., ΑΡρο]α. ἢ. 118. « (15. οουὰ- 
Θυίαν θὲ Μϑυοαν απ ποοίπγ πὶ οὐιβίο 15 ρᾶρίθ5 Οὐ ]- 
αἰ556, αὐ Ηθυτηθ5 ἀρὰ Αἰμθη θη565. [ΟἹ 51 ααϊὶ 
Θοίπι ἴῃ Υἱ δ ἀροΡθίαν, ἰθδιϊβ θραῦ δὲ ᾿πθχ ΤΟΙ 
δία υιση π᾿ βίαν την θ ρ61 (ΘΠ Όγἂ85. δοίδνιιῃ. 1116 
9Ὸ αἱ απ ἀθάϊοαν! οἱ ἰορίαββθ δηΐθ ἀουὶ [ῸΡ68 
ἰαϊποναΐ, ποι, αἰ νου βίτα 6 θϑί, ἴῃ δηΐτηο Ὠδθιΐ οἱ 

5 δ βίρηδνθ ρΡᾶΓ 65 18 5101 ἤῆχουθ ἱπ θυργΡίθβ, 
δα ἰδ πἰατητηοο ΟΠ 65 Δα μουὶ νοὶ αϊύ ἰοβίθημ, αα]α- 

ἀροθδηΐ, 6556.» ΕΟ. 

ΟΟΧΧΧΎΙΙ. ἴῃ ἄρτὸ Πλψεμμριγῖο, δὰ γδά 1665 πο 18 
ἴω ἴῃ Ονοία: δαϊάϊε αἀναίθν. Τιθβαῖω". Ρ. ΜΙΧΥΠΙ, 
ς απ ἰηἰθυρΡϑίδίίοηθ ἰαίϊηδ, Εἰ δηϊ. Ποῖμ6 Δ}11 οἱ 
φαποῖ. Απαὶ. 1Π|, 183, π. 1609, “4οοῦβ. (Ἀπῖηιασα. 
1. ΠῚ, Ρ.Ὶ, Ρ. 382), Αρρϑῃά. π. 2382: Βωοκῃ. (»}}. 

.ϑαρνα βου ρίαπι δὶ : Ἄρτεμις ἡ Σαλονΐου θυγάτηρ. 
5. 1. Οτοί, Ταλλείοισιν. --- 8. 2. ατΟΙ ἃρο- 

Ῥἢ., φιλοφροσύνης. --- 8. 8. Σαλούϊος ὁοχ Μιρνδί. 
ἀολῆι., Σαλλόνιος 166. --- 85. ὃ « ΘΧργΘββι15. νἱ ἀϑίαν 
χ Ηοιηονο, 1|. Α, 88 : Οὔτις ἐμεῦ ζῶντος χαὶ ἐπὶ 
θονὶ δερχομένοιο. » 1]. --- 5. 8. « συμόδίου ρΡ'Ὸ ἀλό- 
οι . τοῦδε δἰ δαϊνιιτη Γοίθροπάαχῃ.» [εἰ. 

ο : ΠΘΟΧΧΧΥΠΙ. Τλοδίς, δαϊα. 1,6 045. ΠῚ, ὅ60, Κ6 1}. 5 γι. 
ς Βωοΐ. ν. 114 6. ΚΚαῖ06}. Ερίφνν. φν»". ὁ ἰαρ. οοηΐ. 

. 907, πα, 809, ατιῈ ῬΡῸ γθρῦο δῆμος ΡΓΟΡΟΙΙ μήτηρ. 

᾽ ᾿ 

τετττετες ττοστττο -ὸοὺν τεῦς σν.....-- 

ΟΟΧΧΧΙΧ. Αἰλορῖς ἴῃ ἃτοο. Εα, Βοββίαβ ἄγον. Ατι8. 
Τ᾿ Θ0 7 οατὴ ζ61}} δα ποί. 14, Θὰ} π5 βαηΐ Βα ρ ]θιηθηίΐδ. 

ΠΌΧΙ,. Εἰοιιδῖηθ, ΕρἼιθηι. 5111, Βιιἰοέ. ανοἶι. 1800, 
. 181. -- 8. 1. « ΒΙΘΡΟΡ ΔΗ 115. ΠΟΘ ΘΧ ΒΔΟΓΟΙΠῚ 

τῖτα ἰδοοίαν. » α. Καϊδοί. 

“ ΟΟΧΤΙΙ. Ερλοβὶ, δάϊαῖς 1. Τ. Νοοά. Πίβοουογῖος αἴ 
Πρ θϑιιδ, Τπβουὶρίϊοηβ, Ρ. 10, η. 1. --- ὅ8. 1. ῥυσίπτο- 

νς οἰν ἰδ 5 ἀοίθηβογοια. ΟἿ᾽ Ζβοην]. ϑορέ. ο. Τηοῦ. 
80. -- 5. 3. Κόδρατος, Θυδάγαίϊιβ: [ΘΡ6 τα" 

αἴαβοθ πουηϊηὶβ, ρυεοίθ" [Ππητηϊάϊαση. Θαδαραίπμη. ἀ6 

ἡ νυἱὰ. Ταοὶΐϊ. 4πη. ΧΙ, 45 οἱ δέ: ΧΙΝ, 20. -- 

5. ὃ. Ηδανίαπαβ νἱάθίαν. Ουδάναι!, βῖνθ [ον β δ 

δυὶ ζαΐϊββθ οἰϊθηβ. ϑαρνα βογιρίατη οδ Ὑπατιχὸν 
ποντιφίχα Ὑμμιδίου Κοδράτον πατέρα χήδε[στήν]. 56- 

Π6η5 ᾿ἰποὰ ἀοβιἀοναίαν. --- Ιῃ ποίὰἃ αὐδθ 5θοῦη 0 

ἈΝΤΒΟΠΟΟΘΙᾺ ΠΙ. 
« 

ψεον να, φυας γον τ τ στα τα τππ 

σος «τ Ἔρως, ᾿ . 

ΠΝ ΘΑΡΌΤῚ 1 ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 8] 
Δ οΟαΪ νοϊαμηϊηὶ δἀάϊία οϑί, Εἰ, 7. Α. Ἡογίαβ αἰϊίον 
Ἰορὶε αὐεράδηῃ μ7}115. {{{1}1 ὁΐ ἱηιουρυθίαίαν. Υ 8. ὕ. 
ἀνέθηχέ σε Οὐῆρον; οοίοτα οὐ δά δ᾽ υβάθιῃ εοἰα 8 (ἃ. 
Ροβύ Ομ. 139) ρυϊποῖρθβ τοίου, οἱ ἤπίθπαο, « ρορίδ, 
Ηδάσγίδηιβ, πα, [1556 ροϊθδὺ Πθουίαβ ἀαΐ 4} 6. 
ααϊ 8|10 ποηηΐηθ ἃΡ Απηΐο ἵορο ροπάθνοί. » ΤᾺ. 
Μοτηγηβθη 85 δὲ, 60 διοίονο, α΄. Κι 6 5 (σα }5 νἱὰ, 
ποίδηηῃ δὰ ἢ. 888 ἃ. Αἀάἀρηά.) οχι βυϊτηδηΐί, ἢππῸ 6586 
Ηδανίδηθμι (οβᾶγθῃ, οὐ ϑϑυθυασῃ (1.. ΟΔΕΠαχα) Ο, 
Ὁχαγϊα! ραίγϑυη [αἰ586, σοηβαίθα ΠῚ πη, 130. αὶ 
Ροβίαπδη, ΗΔ τῖδηο ἰγα ϑυδηΐθ,τηδρηᾶ ἱπονδὶ δοίου- 
ἰδίθ, αὐ ΟΓΡΙΒ. ᾿Ροοδοίαβ, ργαίία, Θχοὶαϊν οὐ βιθοθββο- 
ΤΙ δΔΟΟΘρΙί. --- 5, 8. ἑσταότ᾽ [᾿Αρτέμιδος πλ]ησίῳ ἐν 
τεμένει. α. Καὶ. ; 

ἢ 

ΟΟΧΠΙΙ. Αρυὰ Τηδϑρίαβ. Οὐτηδηιθ5 Ερδλοηι. νοῆι. 
1869, η. 3906. « Ηδάγνιδηϊ (ροϑαῦὶβ δὲ δηδίῃοιηὰ οἵ 
ΥΘΥΒΙΒ. 6556 οὐδάδθαί Ουτηδηιάθβ. » Π6 γὸ ἰρβἃ νἱά. 
Ῥίοη. Οδ855. υΧΙΧ, 10. Περὶ τὰς θήρας ἐσπουδακέναι 
λέγεται... καὶ πόλιν ἐν τῇ Μυσίᾳ οἰκίσας Ἀδριανοῦ θήρας 
αὐτὴν ὠνόμασεν. Θαϊθαβοῦχῃ οἷ, αὐδοὸ Μανασση Μαχὶ- 
τη βθοιίι5. ΡΥ Δ πιι5. γα (Ηδάν, ο. 90} : ορ- 
»ιάμηι Ἡδανιδοί μθ ΡΒ τη φιοααηι ἰοσο χιιοαὶ {ἐς οἵ 
ἠοἰϊοϊέον' υοπιαξιι5 65866 Θέ Ἄγβδιι οσοϊἀἰδββϑὺ αὐϊψιαηαῖο 
σορϑἐϊξεϊέ. 

ΟΟΧΠΠΙ. Ιῃ Ρλανροὸ ἴπβα]α Αανῖθθ. Οο7}». ἵγη80). φῇ. 
Αἀα. 11, 1837 ἐ. « ΟἿ, «τὐ, 1014. Ἰπνρηΐαχῃ (0). Ή.80». 
9. 1881 ὁ. Ὀργμὼ Δημάρχον Ἀφροδίτῃ δεχά- 
τὴν. » α. Κ᾿. : 

ΟΟΧΤΙ͂Ν.Α ἐδιογῖβ, θρουίαγῃ ἴῃ θδ51 ΘΧχ ΤΠ ΔΙ ΠΟΥ 6 ῬΘη- 
ἴθ]16ο, ἴῃ απἃ δρθοίαᾳ ουδΐ δικῶν ῥητῆρος 5Βίαίπα. Τὸ- 
ἐναβίϊομο Ῥ ΘΟ βϑιιηὶ οϑὺ : [βουλὴ τῶν Πενταχοσίων] 
χαὶ ὁ Δῆμος τῶν [Ἀθηναίων] ἐτίμησεν Ἰ]όπλιον Ὄρ- 
δεώνιον..... Λολλιανὸν... τὸν σοφιστήν. ΒαΙαΙ ν. οἱ]. 
Κ. 5. Ριζδοθ5. Ἀρχαιολ. Ἔφημερ. 1888, δπη. οἱ δ]. 
Ρ. 106 54ᾳ., ῃ. ὅ8. --- 8. 1. 1101 νἱἀθίαν ροοϑίδ 
ΒΠοια. 1. 1, 48.: Μύθων τε ῥητῆρ᾽ ἔμεναι, πρηχτῆρά 
τε ἔργων. Οἵ. Τ,6οηΐ. ϑομοϊαβί. ριον. Απέλ. Ραΐ. ΥἹ, 
ὅ79. --- Βονίαββο πο ἔπι 1116 ααᾳ 6 οδιιβιάϊοιι8. 8. 
Θδιιβδριη δοίου, 864 ἰδηξιπιπιοάο, αὐ τηόνὶβ ογαΐ 
ἂρ ΑἰμΘπίθηβ68, λογογράφος, 1 οδἱ ογαΐϊοηιηι 80»1- 
Ῥέον»", αὰὰἃ8 ῬΡΘΙΙΟ διηρίαβ ΡΙΌ πα δθδηΐ ἀρπὰ πᾶ 1065 
ἀἸσθηαΣ Ἰρ ΟΡ 1 ΠΠΠρδηΐθ5. --- Υ. Εὸ. ρΡΘΙΙ Ὠ15- 
βουίαίϊ. 4η| Αἰδμοηῖοηδο5 οσαιτιδιαἰϊοὶ Ρ»0 655ϊοηθηι πουθ- 
γὶμέ (Μόχηοϊνθβ ἀθ [1{{. ἀπο. Ρ. 368) ἀ0ὶ Ἰαιιἀαίαν μἷς 
ἰηΐθ" 8]105 ΡΙαίομ β Ἰοοβ Κμέλψα. ΧΧΧΙ, ». 905, Β: 
Πότερον τῶν ἀγωνίσασθαι δεινῶν ἐν τοῖς διχα στης- 
ρίοις δήτωρτις ἢ τῶν τοὺς τοιούτους εἰσπεμπόντων 
ποιητὴς τῶν λόγων οἷς οἱ ῥήτορες ἀγωνίζονται. --- 8. ὃ. 

Ῥιιίδο. εἰ δὲ θέλετε τίνες κ. τ.λ. ρ5:ΕΙΔΕΘΕΛΕ. 

Ε. -- ν8. 4. Ριεας. αὐτῶν τε ὄνομα, αυοά οἱ 1Δρ15 
ΒΔΌΘΡΘ νι ἀθίαν. « δοάδ!αχτη. ποιηϊηὰ ἰηβορρία ουδηΐ 
ἀἶδοο ὁχ αποάδτη τηθίϑ]]ο, απο ᾿αβὶ ορδὺ δἰῆχαχῃ, 
Ὁ δίϊατη ππιηο ἃρραγοὺ ᾿ποΐβαρα απεοάδηη οὶ ἴη561- 
ἰὰ8 [ρα ἀἴβοιβ. » Ρὲξέας. 

ΟΟΧΙΥ. Εχ βομραϊὶβ ΕὈπρηοηἑ οάϊαϊὶ ΒΟΟΚΗ. 
Οο»». τ. 06. Ἰῃηβου!ρι ΟΠ θ πὶ ἤᾶπο αἴθ ἴῃ Βαϑὶ οἰ ἱ τὰ 
ΕἸδιιβίπμθ ροβιία, τηοχ ϑ] δτηϊη θη ἰΡ8 5] δ, ἢππῸ οϑὲ 
ἴῃ 46 Βϑαίθο ὙΊΡρΊηἶβ. ϑαρνα αἰβίϊομοη βουϊρίαμῃ 
Ἰοριαν : Ἀγαθῇ τύχῃ. Κατὰ τὰ δόξαντα τῇ Ἀρείου 
πάγον βουλῇ χαὶ τῇ βουλῇ τῶν χ᾽ τὸν ἀφ᾽ ἑστίας μυη- 
θέντα ᾿Αθήναιον τὸν χαὶ ᾿παφρόδιτον, Ἀθηναίου πε- 
ριοδονίχου διόν, Φλυέα. « ΜΙνασὰ. απο, οἰ 
ΔΙ θα πὴ 6118 ΠΟΤΉΘΙ. ἴῃ ΘῈ ΡΘΥΟΡΘ ρᾶρίθ 80 Βρδρμρο- 
ἀϊίαβ, ἴῃ. γΘΡΒΙθ5 15. ροβίθα δῖος Ἀθηνόφιλος νοοδίιαβ 
ἀϊοαίαν. Θυδιὴ θὰ νἱὰθ δὴ ἰΐα δθχρϑάϊδβ. Ῥαγθηίθβ 
Αἰμοπθθιη, αποά οὐπηΐθιιβ οἰν θ 8 ΘΔΡῸΒ δϑϑοί, Ἀθη- 
γόφιλον νοοδιυιηΐ; 564. οἶγθ8. ἀἰχϑυπηὶ ᾿ῬἘπαφρόδιτογ, 

0 
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αποα ργδίϊοβαβ οὐ νϑηβίιβ ϑϑβϑῦ : ὁχ αἴιὰ ἀθποιηϊηδ- 
(ἴοη6 ἤπχιῦ δἰίθσᾶ, ααἃ δὰμὰ νοοδυηΐ ρδγθηΐθβ. » 
Βοκῆ. ὅϑα ϑυγᾶβδ8θ ΠΟΌΪ5 νἱἀθίαν νἱνρ ἀοοί. ΒΩΟΚΗ., 
οὕσὴ 1 ἀθογοίο Αὐἰπθηεθβ ροβϑιῦ ΟῚ 146ΠῚ 6586 
δίαιο ΑἸ ΠΘποοὶ 1πι5 ΕἸΡΔΡΒΡοαΙα5. Θαοα 51 ἀπ 85 65- 
560 οὐ 1Ιάϑιηῃ, Ἰθορϑηάαμη οϑϑοί τὸν αὐτὸν χαὶ, Θίο. 

ΟΟΧΙΥΙ. Πράϊτηιιβ. ὁχ Οὐσαδπαάθ ἴῃ Ρληηεέ. ἰ. 1Π, 
(1802), ρ. 461 54. π. 8, αὶ {{{π|1 Βα] 1808 ἔχη ΤαΪΒΘ ΓΘ 
τα 1] τοϑυϊ απ ]ομθῖὴ πδθα [Δ ΟΊ] θὰ. 5101 ν]ἀϑυὶ 1416- 
ταν. Εοάθη ἴθ ἰθίρορ δάϊίαμα ἰπθραὲ ἴῃ Ἀρχαιολ. 
Ἔφημ. 1802, 5]. ρ. 1608 54ᾳ. π. 10. Νοπημ!]ἃ διιηὺ 
γϑῦθᾶ, 4188 ἴῃ Ἰοχιοῖβ, θα 6 γ6] ἴῃ Τλθβα,,7") 0 γϑρϑυΐδ8, 
Πεθο : ν8. ὃ. φερεστέφανος; ν5. 4. ἐγερσιδόαι : ν8. ὅ. 
πολυπτύχτοις, ἀγαθοχλεῖς; γ8. 0. αὐλοδόαν : ν»5. 8. 
ἀμφιχρότοισι. --- 5. 1. Πτολεμαίου ἐπών., 46 πδᾶο 
ῬΘΡΙρὮν. οοηῇ, ΒαρΡ. οί. οἂρ. π. 221. Ἦρχε μὲν 
Ἡρώδης. --- Το, νᾶγῖοι. η΄. Ἄρχσιολ. Ἐφημερ. : Υ5.ὅ. 

δὲ ἕποντο, ΙΔ ρ15 ἰδτηθῃ ΒδΌΘΡ6 νἀ" ΔΕΓΠΟΝΤΟ. 

- Υ8. 9. ἀμφὶ δὲ νίκα, 1ὰρ15 ΑλΛΑΦΙΔΕΝιΚΑ. 
-- Οὗ ἰηῦν, ορίρν. π. 214. Ἦρχεν ὁ Μηνογένης. 

ΟΟΧΙΗΨΊΠα. Βοριᾶ, ἴῃ θα 51 δυαΐδ ἴῃ νοὶ Τ ΠΟΥ ΔΓ ΌΤΩ 
ΤΡαδηϊ. ϑαργα βουρίαμη δῦ: Τῷ Ἀσχληπιῷ σῶστρα 
χαὶ χαριστηρία Νικομήδης ἰατρός : « Ποάϊοαῦ ΝΙοοΙΊ6- 
465 βίρῃαμῃ “ΖΦ ὐβοι]αρὶϊ δηααΐυβ (χειρῶν δεΐγμα πα- 
λαιγενέων) αὐδτὴ θὴρ] Ὠυΐαβοθ ἀθι αδθ δχβίχιοία 
ταθιηο ϑηζαν 8 ΒΟΥ ΡίΟΡΙ 5» (ὙἹα. ΒΟΘΟΚΗ. (ο»}.ἴη86. 
4}. ὅ914). -- Α τη 5. θαϊσαση δδὺ μοῸ ΘΡΙρ  ΘΙΏΤη, 
αὰο8 γϑοθηβοὺ 9}46008. Αη μοὶ. ον. 1ἰρ5. νοὶ]. 1], 
Ρᾶγί. 8. --- Ῥοβί αὰοβ. ΒΩοΚἢ.- ΕὙδηΖ. ἴῃ ΟὉΡ}. ἴη50». 
9), 6. 1. 6. -- 8. 8. Βοοίμεβ 1116 ααϊ ἴο πουλὶ δία, 
ΟεΘΙίου. θϑί οἱ βίαια ει 8 Ριμ67" αγι5θνθηὶ δίγαη- 
φιείαρβ οο] Θυσίαν ἃ ῬΙ]ἰηΐο ἢ. Ν. ΧΧΧΙΨΝ, 19, 33, 
οὐ ἃ αιὸ παιδίον γυμνὸν, ριδγιζιγι γμοἰμίλ ΝΜ ΘΠΘΥῚΒ 
δα Ρ6ά65 βθραθῃηίθῃ οδθδίαμη τηϑιπονδί Ῥϑιιβδηΐαβ Ὗ, 
11, 4. --- θ6. Βορίῃο οἷ. οἱ Οἱοον. ἐπ 6». 11, 2, 14., οἱ 
ΨΊΡΡΊ. Ομ. ΘἽ, 1 αυϊάθτα ποπη}}}} Ἰοσαπί πλωοὶ ργὸ 
Βοϑιίμὶ. « Βίρμασι ααοα πἷο οοἰθονδίαν, γορυφοβθηίδ- 
θαΐ, ὯΙ [8110ν, Ἰηΐδηίθιη “Ζ βουϊαρίαχα, απ 6 Οορο- 
πἰάθ. Ἡγρηδ, Πα, ῬΆΪΟρυοθ, παΐαγα [ἃ θα] Ὀδπίαν. » 
Βοεκλ.- Εν. 

ΟΟΧΙΊΙ ὁ. « οο δρὶ σγυϑιησηδ, δἰ ἄϑηι ρα 1π50}}- 
Ρίαχη ἃ. βιρθυὶαβ. οατῃ {ἰπ]ο : Τῷ βασιλεῖ Ἀσχληπιῷ 
σῶστρα χαὶ χαριστήρια Νιχομήδης Σμυρναῖος ἰατρός, 
Βουρύστη δϑ ἴῃ δϑιηάθιη “ΕἸβοα αρὶϊ ἱτηδρίπθι. » ψ6- 
οοὐξ. --- ΒΊΑΙ ροβί ἃ}105 ται! τοβ ΒΌΟΚἢ.- ΕΔΖ. 60}. 
ἴη.50)". 97. τι. ὅ974. --- 5. 1.Βαςκἢ.- ΕἸΣ. νέον, ΒΡαηοΚ., 
ὅδοοθβ. νέων. --- 8. 3. ΤὨΔΙΡΊΠΟΥ. ἀχειρεχόμῃ, 51Π8 
οδϑδ τηίδανιῦ ΘΔ] ἸΏ 15. 

ΟΟΧΤΥΠΙ.Ραπονηιὶ. υιχίδ, Ουσίσατη γθρογίδτα ᾿ηβονὶ- 
ΡΕομθημ ἤδηο ἴῃ Ὀᾶβὶ βίδίιποθ ρα] ἢ αῚβ Ε{6 015 χᾶρδ- 
ἴαγα, δαϊά. Τιθἰσοπηΐαβ, “ψομν7.. οἷος ϑαυαηίς ἃ. 1880. 
Ρ. ὅθ4, ἀθῃῖπο Δ ϑ]οκορὰβ Μωβ8. ἤλοη. ἃ. 1838, 
Ρ. 296 οὐ οχ 8 Μαγαυπδγαίαβ Ὁ. 162. π46 σϑρϑίι 
ΒΩΟΚΙ. Ὁ». π. 8612. Μαχίχητβ 1116 Αρδυηθηβῖ8, ΠΟῚ 
ἴῃ ΘΙ ΠΕΘΙΒ, 564 ἴῃ ΟΥ̓ΖΙοΘηἶβ ΟἸΥΙΑΡΙΪ5 υἱοδγδί. 
Ῥγοθθαηΐ {ἰςα] τ γϑῦθδ 5ο 115. Ἀγαθῇ τύχῃ. 

ΟΟΧΙΙ͂Χ. « Ογρ»θγιάρ, ῬυῸρ6 ἰθιρ]απι 9 ποΡῖ5. Απδ- 
δΊΥΡΒΟ δχβου]ρία γα] 18 (Λιδύη) ΘΟΓΟ, δι ἱπηρομ θη 8 
Δ᾿ΛύΘΡ 5. Τα] 6.15 (Κυρήνης) ΤρομΐΪ, ααθθ πα 15. ὈΡΔΟΒ 5 
Ἰθοπϑῖη δάβιγρδηίθιη ἰὰρα]αί. » Θ. ΚαιθθΙιβ, αἱ 
Θάϊάϊ ἢ. 842 ἃ. Αἀάοηᾶ. οχ ϑιυδιίηϊο οὐ Ῥογόμουῖο 
 ιϑοουθνῖο5 αὐ ὄγψγοηθ, ἰΔ0. Τ ΧΧΥῚ, 6011. ». 114. --ο 
« ΟΥγθηθ8 δ 1Όγοο ἤραγϑθ ἴῃ ΑἸαρὨϊομὶβ Ομοβὶὶ δπᾶ- 
δίγρίνο ἔαθγθ, φαοή ἀθβουι ρϑιῖ Ραιβαη. Χ, εὅ, 6.» . Κα. 

«ὉΠ, 7κ νας Ομιίηιωνα Γγοία τὸρονῖαπι δα ϊάϊε 
ΤραηΖ. ΟΡ. ἵπδο. 57. Αἀάοπά. ΠΠ, 4829 ". --- 9. 

Ὗ ἦ ἀν ΕΝ ϑὰ ᾿ ΣΤΗ ἀπ δεν ᾿ ΧΕ ἘΡΝῸΝ ᾿ τος Ρ 

1. Τιὰρῖ5. βαβαῖ ΕἸΜΟΝ..... 1Μ|1Ν,, -- Εγαηχί! 
ΒΡ] οπηθηΐδ, -- 5, 2. 81. γδδίμαις, αι θη τ ι5 
Ἰκ4106!. (Εριϑναπιμιαία φγῶσα ὁ ἰαριαϊϑιιΣ. οοπῖο 
ῃ.. 899): ἽΩΝ 

Ῥ]ὸν φίλο[ν - αὐτὰρ ἔπαινοι] ἄμνηϊστοι οἱ ἔσονται. 

ΟΟΠῚ. Αἰλοηῖὶς δὰ στοὰν Ποιχίλην. Ερλθηι. 818 
ἰπά6 α΄. ΚΚαῖ061. Ερίφνυ. φ».. οίο. 927. Βαιργβονιρίαι 
οϑί ὁ δῆμος ἐνίκα. Λούχιος Φλάουιος Φλάμμας Κκυδα 
θηναιεὺς [ἦρχε. --- 8. 8.. « Ἰεροθδίπιν με θέντες, Ο0Ὶ 
τοχιὺ ΝΘαθϑαθυ.» α. Κὶ. ἷ . 

ΟΟΠ]1Π. Αἰἐδλορηὶβ τϑρογῦίαμῃ ἴῃ ΤΔΥΊΟΡΘ ΘἤἴοΒ5ο.. 
γα ΡΙθὰ5. ΘΙΟΉΥΒ11 ἐποαύνὶ δῖα ν. οἱ. Ουμπιᾶηπας 
ἴῃ βαπάογα. 1 Απραϑί. 1862, Ρ». 308. --- 5. 1. Φι 
λόργιε '. 6. ΒΔΟΟΠ6. « αυἱϊ οΡρα ΘΙ ΌΡΑΓΘ διηδί.. 
Ιάϑηι δριποίοη ϑηθῦὶ ἀθαϊὶ ῬμΠοάθιμαβ, . 4η4} 
Ῥαϊαΐ. Χ, 2: Κύπρι φιλόργιε. Βῆμα θ. Βῖο Βυρσροδία 
ὭΟη ΔΙ οϑύ δο ἰμγηηοὶα, ὅδ ραίοίὶ ὁχ Ῥοϊϊποο, ΤΥ 
128: Ἢ θυμέλη εἴτε βῆμά τι οὖσα εἴτε βωμός. 
Ἄηίλοὶ. Ραϊ. ΝἼΙ, ὃ1 : τὰ Βάχχου βήματα. Θυοά 60. 
γΊροθαὺ Φδοορβ. οοαϊς. 16οῖ. ἤματα. --- 8. 3. Οὐτηδ. 
Ὠϊι168. Δ Ι ραίαν ἤὰπο ῬΠεράσαμπι ΖΟ1Π Π] ατὰ θαπη: 
ἀθπὶ 6886 αἱ μο]Ἰοὐρορίπηη απο ἴῃ δ μο]ἶοο θχϑίδέ, 
᾿πδύραχι, Πϑρτίπν Θηΐπη ἴῃ ̓ ηβορ ρύϊομθ ΒΟΙΟ]ΟρῚ οι 
᾿ναῖο ἐθα] δἤήχαχῃ οί, Φαῖδρος Ζωΐλου Παιανιεὺς ἐποίησε 
π- Βιοδώτωρ ἀϑαρρανὶὺ ΟΥρῃ, Η. 723, 23. Βιοδώτορα 
θνητῶν οὐ Φα]18η. Ζὺργρί. (4ηέλ. Ραϊ. ΝῊ, 588) μ᾽: 
βοδίου!β Μυβάοῃ!β ουταθδπηι γοοδὺ βιοδώτορα, μάρτυρα 
μόχθων. ' 

ΟΟΠΠῚ. Αἐλογιῖα, δαἸα 1 αι. ΚΑΙθ6]. π. 931. « μῆλι 
οα σήματα νίχης ῬΗΟ5ΡῸ ἀοπδνθυὶὶ 1}}6 5815 θχρ! ον 
ΠῸΠ απ60. ἴῃ ῥΓοΙηρίι οϑὺ Ἀπόλλων μαλόεις 1,65010- 
ΤαΙΩ, 566] Π1}1] μοο Ργοϊθοίτηιβ, Ὥθαῖ6 ππο ΡΘΡὴ6 η 
απὸὸ Με] θηδὶ Ηθροι!! ΟΥ̓ΘΡΕῚ βοϊδθδηΐ τηϑ]δ. » -- 
Ηξθο ΚΙ 6] 15, ααϊ τηθηλϊηἶββθ ροββοὶ ᾿Ἰπάθονισας 
ἀπ] σον τ μῆλα 6558 ργερπιΐα ἰπ θρῖον. ἀπέλ. Ραϊ. 
407,8... : 

Τέσσαρές εἰσιν ἀγῶνες ἀν᾽ “Ελλάδα, τέσσαρες ἱροὶ. 
Ἄθλα δὲ τῶν, κότινος, ΜΗΛΑ, σέλινα, πίτυς. ἢ 

αποά νϑρεϊς Αὐβοηΐιβ, Εοίοψ. Ρ. 3858 οᾶ. Βίροηί. - 
Φδοορβίαβ οοπία! Μαχ. ΤΥν. δ ίϑ8ορξέ. Ν, 8 οὐ ὙΠ 
ἐς; Ατϑί, ρ. 17, 3. Νοίαπάμτῃ αποαπθ ῬαΘγογατη τ 
“Ἐρυρίο τηδ]ἃ 6558 ργεθιηΐα ἴῃ βομοϊα, Ρ]αί. ζόφῳ. ΥἼ], 
Ρ. 819. Β. ἫΝ ῃ- 

ἕ " 

ΟΟΙΙΝ. Βοριῶ,, ἴῃ ν1}1ὰ ΑἸΔοθνδηάῖηὶ ΕΘΝ ΗΘ ἢ: 
Ἄπη. Τρηϑέϊέ. 1881, ν. 102. --- 8. 1. « Δίχη απ 
βίοάο δ!ίβαιθ ἢ]ϊὰ Φονὶβ θδί, βοὺ ἰθὺ θοπἝαχ 6 
οοριίανὶ νἱἀθύπι. Οἱ. Βόρμοο!. ΟΕ αἷρ. Οοἱ. 1381.. 
λαίφατος Δίχη ξύνεδρος Ζηνὸς ἀρχαίοις νόμοις. » α΄. Κὶ 
-- 5. 11, ἀμείδοντα, τηίδηΐθτη, 1. 6. ἰπαποηΐθιη ρΓῸ 
8118 5666. ἜΝ 

ΟΟΙ). Ἑάϊαϊν Μοπηίοίαϊοοη. ἴπ Πίανρ. 1 αἱ. ». ὦ 
ααϊ οοηβοί ἴῃ ΑΡο Π μ15 τεμένει ἔπῖ586. ΖΕβου]δρΙὶ 
ΘΟ] τὰ ἴῃ αὰο Ηδγου]θ5, δὰ ἀπθ ρου ποὺ {{{π| 
ἀἸοαίαβ δγδί. --- Εχ Μοηϊοία!ο. μαθθηῦ τὰ ΒΡαποΚ. ἀπαΐ 
ΠῚ, Ρ. 188, “Δ 6005. (᾿πίριαάυυ. οὶ. ΠΙ, Ῥ. 1, Ρ. 3960), 
Αρρθϑηα. π. 858, οὐ Βωοκῃ. 6ο»}. πα. 1191 α. δα 
βογιρίαμῃ : Μαχατὰς πόησε. Ποίηάθο͵ ἴῃ ἢπθ δρίρυδ 
τηδῖ]8 Λαφανὴς Λασθένεος Ἀσχλαπιῷ ἀνέθηχε, Μαχατὰι 
ἐπόησε. ἥ 

ΟΟΙΥΙ. Μίββαθηθη Ζρυρίο ἃ ὁ]. νἱν. Μανοὶῥθ 
ἰνδοίαν!δ, ΡΆ]1166 νϑϑθῦ οἱ ϑαϊαϊε ν. ὁ]. Ἑ. ΜΗΠ]6Ρ. 
Ἀου. Αγοῆ. Τ΄. 21, δι. 1814. Ρ. 51 8α. --- 8. 2, Εἰδ' 
ἴπ ΔΡΟΡῚ. Καρποχράτην, διπλοῖς. ΜΙΗΠΘΥῚ δαηὲ ΘΙης 
ἀαίϊοη 68. 

ΟΟΠΥ͂Π. Αραὰ ἴρβαμι Ἱερῶν λόγ. Δ. θαϊι. ὃ. Βία: 



ἀονῖ. ἰ.1, ». δ1ὅ 5ᾳ. Εχρ] τοδὶ ἴρ56 Αὐιβιϊθβ αὰὰ οοοα- 
ΒΙοη6 06 ΘΡΊσ ΔΙ ΠΊδ ΘΟΙΠ ΡΟΒαΘυΪ, ἢ. ὅ 14. «Καὶ τοίνυν 
χαὶ χόρους ἔστησα δημοσίᾳ δέχα τοὺς σύμπαντας, τοὺς 
μὲν παίδων, τοὺς δὲ ἀνδρῶν χ. τ. Δ. « Ἐδόχει χρῆναι 
ἀναθεῖναι τρίποδα ἀργυροῦν, ἅμα μὲν τῷ θεῷ χαριστή- 
ρίον, ἅμα δὲ μνημεῖον τῶν χορῶν οὺς ἐστήσαμεν " καὶ 
ἐμοὶ μὲν παρεσχεύαστο ἐγεγεῖον τοιονδί " Ποιητὴς χ. τ. λ. 
Ἔπειτα δύο τινὰ ἐπὶ τούτοις ἕτερ᾽ ἦν ἔπη, ὧν τὸ μὲν 
τοὔνομα εἶχε τοὐμὸν, τὸ δ᾽ ὅτι προστασίᾳ τοῦ Θεοῦ 
αὖτα ἐγίγνετο, Ἐνίχησε δὲ ὁ Θεός. Ἧ γὰρ ἡμέρᾳ ἔδει 

σθαι τὴν ἀνάθεσιν, ταύτῃ μοι δοχεῖν ἢ μιχρόν τι 
αὐτῆς περὶ τὴν ἕω. ἢ χαὶ ἔτι θᾶττον ἀφιχνεῖται θεῖον 

μα ἔχον οὑτωσί" Οὐχ ἀφανὴς χ. τ. λ. τοῦτό τε 
Ἷ τΥρ ἄφειν ἐδόχουν χαὶ τὸ ἀνάθημα ἀναθήσειν ὡς δὴ Διί.» 
Ὧ06 σϑροι ΦΔ 6005. Αρροηα. πὰ. 801. -- 5. 4, Τὶι- 
ΠΟ δια ΠῚ πητιβ᾽ οἵτὴ θα θιὴ Ρ 1 πη ροϑία ααϊάαγῃ γοοδὶ 

ας δεξιὸν ἡνίοχον. ΒνιηοΚ. Απαΐ. ἀδέσπ. 8938. Ια. 
ἴῃ οδρὶ!. ΠΙ. 

! 

ἢ) 
α΄ 

Ἂρ 

ΟΟΙΠΥΊΠ. Ῥαΐρηιὶ τϑρουίαμι θα Βοββίιβ, 1750)». 
Ῥο. ἱπθεῖ. ἴαδο. ΠΡ. 170-1ὰ, π. 190, ΕΟ. ΒοΡυρηηδηη., 

ἰη. 1800, δἰαᾳαθ ἴπ46 1. ΘΑ ΚΚΘΙ ΙΒ. ἴῃ Ραραο»α 
ΙΧ, π. 485, Ρ. ἀ8.--- «ΕἀοσΘ λα δ ᾿ηΒουρίϊοπο, 
ΩΥῚ5 τα 18, ἀθ᾽ α Ραμα {1556 ΠΊδη:θ Θου τ Ϊδ6 δἰ τὰ 

ἴῃ Ῥαΐχηο ἰηβι]δ. » ἤο88. --- 5. 2. Β ΟΒΒῖτπι5 ἢΪΟ (ΘΟ ΘΠ Β 
ἀηοίδθ ΓΟ Ἶ5. ΠΟΙΏΘΗ, ῬΓΟρομοθαὺ Κυδίππην, 564 
ΒοΡριηδηηΐ ἈΡΟΡΤΆΡΠΟ ΠΟΠΊΘη Ὑ Γᾶ δϑὺ Ἰὴ Υ.. 56- 
Βη 1, αὶ Ἰοροθαὶ Ἀοββίαβ ἣν ἐν Πάτνῳ. -- 5. 8. 
ΟΥἹΡΘΊ αἰ θ5 ΠΥαΤΟΡΠΟΥΙΒ. τηθη πὰ ἰδοὶϊς ῬοΙ- 
Ὑνα5, 6 Αὐεέϊηι. ἡ. 101, 1, δία ἴῃ ἰῃβουρίϊοπ6 

Μιοβῖὰ ἂρ. ΒΘ ΟΚΗ. νο]. Π, Ρ. δθῦ, ἢ. 2885, 1, οϑδί 
ἀπο δτη ΜΑ]ὰ ᾿Βυῆπα ΑὙίθιη! 18 ῬγΓμῖθθ Ὠγάγο- 
ἼΠονα, τελέσασα τὴν ὑδροφορίαν εὐαρέστως τοῖς πολί- 
ταῖς. Οἵ. ἐῤΊτα. τι. 2819, ὃ : ἡ ὑδροφόρος Τρυφῶσα. --- 

αἴιδδ Ρ6} Δ] πὶ ἃς Βδοθυοίθηῃ ᾿ρϑατη ἢθυὶ Ἰϊοοὶ. Υ. 
Υρ. Τρλῖῳ. πὶ: 108 5α4., Ηδο. 3 8ᾳ., Εἰοοίν". 192, 
Ὁ 566. --- 85. ὃτ-θ. τὴ Βοββίδμο ΔΡΟΡῚ.. Βα ρογβϑαηί 
ἰὰπὶ ΠΟΏΠῚ1}186. 56 ηϑιι οα Θη 65. ΡΘ]]α 1286... ἣ πζαῖ]ς 
τιθήνη | Ἔχ [τ]ε[ρ]έίν]ης []6η[ς]. ΝΠ] τα ἴθ 1ἃ- 

διὰ ἰπάϊοδί Βουρτηδπη. --- 5. Ἴ. Ἀοββ. ἀ[μ]αυ- 
Ἰτάτην ; ΘΑ ΚΚΘΙ 5, αὐ ὁχ ΒΟΡΡΊΉΔΠΏΟ, ἀγανοτάτη, 
ἀἀο οἸαιπαϊοαί νϑυβιβ. -- 8. 8. Βοββὶτβ ἰδηύι πη 
θοι. [Β]ένθεσιν... ἕδρανα ῥνομένη; Ἁλίη 5. ἁλία ᾿γῸ 
Ἱ Ροπὶ Γᾶυαπὶ οϑί. --- 8. 9. ῬυἱουῚβ ΒΘ βυ!οῃὶ πϊ- 
ἃριαὰ Ἠοββίαμι, πἰβὶ νίη]ον. Απάδοῖαβ οομῃ]δοὶΐ 

βγρτηδηη. Σχυθίηθεν. --- 5. 10. ἀδϑδαηΐύ ἂρ. δυγηάθιη 
ονἃ ἄδο νϑ θὰ. --- 8. 11. Βοββ. :[τὴ]ν δ᾽ Ἑχάτην 

ν οὐπὴ ἀὈΪ βῖρπο δὰ εΐ. νοσθιη. --- 8. 48. 
. δά πλω[ο]ῦσα πό [ρον ; ϑ'΄ΔΚΚ6Ι15 αἰίθνα ἰγρο- 
Ἰηθηδὰ πλοόσασα, ὈΔΙθΔ1.6. --- 5. 16. Αρυὰ 

 Βοββιυχῃ βυρουθβί ἰδίπτη [ὦ]ς θέμις, ἠγλάϊσεν. ΝΌΡΘΟΥ 
ἰταοίανν αι. 106]. πα. 8712, ποῃη1}}}15 ἰϑίηθη ἀ68ρ6- 

15 ἸοοΪ8. 

 ΟΟΠΙΧ. Εχ Ῥδοίαυαϊι ομ. Ῥοίορ. ἰ. 1, Ρ. 6 οἱ 
Μι. Ναπίαρι. τ. δῦ, ἰγδοίανιε Ἄν ΘΊομθΡ. ϑρίοιϊ. 

Πρῖρν. 1. 11, σϑρϑὺὶ ΒΟΟΚΗ. ἴῃ ον». π. 1167. --- 
8. 1. Βαββὺβ ἔαϊ Ηθνδο] 468. -- Υ8. ἀ. « Θεοὶ 
αχτες παυὰὶ ἀπθϊα ἱπιρογαίί. Βουηδηὶ βαηΐ. ῬΊΌΓΘΒ 
ἴθι οατη ΘΟ ΓΘ ηὔ, ἀποῦιιβ (ον α 556 βιτημὶ 
ρθη θι5 Βαββι8 ΟΠ Β. 18} 15. αὶ; ἴῃ ῬγοΙρία 

65. Μ. Αὐνοὶ απ οἱ 1,. ϑυαπι ἰη 6 }}15]..» Βοκλὴ. Ὑἱὰ. 
Ῥτιῖον". ορίφν". 

ΠΟ ΟΟΙΟ. διίγηορα, 6χ ἃρορτδρῃο απο ἃ Χδμῃίβορα!ο 
Θρύπην πΐδιὶ ΚΘΙ 8, οαϊαϊΐ Β.-Εδηζ. Ὁ}. 

, ἀτῦ8, ἴῃ Αααοηπαῖῖδ γθρϑῦ τ Εραηζ. ΠῚ, Ρ. 1114. αυοὰ 
Δα] αγὴ εἰ 5βίτα!! 6 6χ Δ ΡΠ ΟἸΚΙΪ ΒΟ 615 οὐ 5.15 10511|8 

Ο σοπ͵οφοίν 5 ἀοάογαί. 8. 1. βογιρβουδὶ εὐχλέος ἀνθεῖ. 
8. 8. Ῥιπάνη ΡῬΓΟΡΡ. ΤΩ Ὰ]16}. ΠΟΙ. δἰϊαπαθ ΠΟῚ 
σῃϊίαχτη. Οσοιγεῖ. ἰατηθη ΕἸραπὰβ. ααϊάδηῃ (Ὁ. π- 
5) ἴῃ 1η50)}. ἃρ. Μαγναί. 112, 1; οομ) οι α. Καὶθο- 

Παραδώμια 5απὶ οπιηΐδ ατ1ὲ6 5Δ ΟΣ  ἤοίπαχῃ οοτηϊ δ πέαν, δὲ Ὁ 
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15 Τιτιανὴ. --- 5. 6. ΕὙΔηΖ. ἐλευϑερίην, αιοὰ τ666- 
Ρὶνὶ α. ΚαΙῖρθϑὶ. 

ΟΟἸΧΙ. ΑἸ᾿οαθΙ ΤῊ νγδοῖεδθ. « Τηΐδι" ν88. 1 οἱ 9 δὴηδ- 
ΒἸΥΡ πὶ, αἴ Θαι165 οἰϊαίο οαρδϑιι ἀθχί βου βιιτη ΡΓΟρο- 
γΆ 8, Δ]ίθΡἃ τηδηῖι [ΓΘ ηδ, ΑἸτθΡα Παβίδηη ἰΘΏ6 8, ΘΔ ΠΌΤΩ 
οομϊδηΐθ οδίθυνα,, Θχβοι!ρίιβ δέ, » Βρρον., 4. 
]ρηδί. 1808, ». 183, 0011. ΒΘΠΗΔΟΡΗ͂,, αοοίξ. γοὶ, Αη:. 
1809, ». 2002 844. ιιρδουιρίαμι οί Ὀρφίτῳ καὶ 
Σωσσίῳ Πρίσχῳ ὑπάτοις, εἴδοις νοεμόρίοις. --- ΑΠΠῚ5 
οδϑὺ 149 ροβί Ομ νὶβδί. παί. --- « Ηργοθιὴ ἀθυση θδδὸ 
ἂρ ΤῊΡδοΘΒ ΠῚ ἴῃ ὉΠ τ 5. Βα Ὀἱταπι βαι σαμ]το ἀο- 
οϑηΐ Β1γ2}} 1018. ΔΗΔΡΊΥ ΗΒ δα ΐθο ἰηβου᾽ ρί]0Π68... 
Ὑ οὐδ δ᾽ πλλλη ΘΧΘΙ Ρ] ατὰ ααΐης 5θοα}} ποο πᾶ 6 (θυ. 
αγοϊιόοὶ. 1810, ν. 182; 

Εὔφαμος καὶ τοὶ συν- 
δαμιουργοὶ ἀνέθηχαν 
τῷ Ἥρωι. » 

α. Καὶ. --- 8. 8. σοφοτεχνεὺς Ἰοχίοὶβ ἀδοβί, πἰ ἰπ 
γ8. Βθαιθηίὶ γλυφιχὴ οἱ εὐγραφία. 

ΟΟΙΧΙ. ἙαΙαῖυ ἴῃ ῬΑ δέον. ἰ. ΠῚ (1802) ρΡ. 382, 
ἢ. 2. ν. οἱ. Οὐμηδηῖάθβ, οἷπὶ ποίϊβ. ΘῈ ἰδιηθἱοὶβ 
Βουρίατη οβί ἡ ἐξ Ἀρείον πάγον βουλὴ τὸν χοσμιητὴν 
τὸν ἐπὶ Κλ. Λυσιάδου ἄρχοντος "Ὄνασον Τροφίμον Παλ- 
ληνέα γραμματεύσαντα τοῦ συνεδρίου χ. τ. λ. δὰ απ 
ποίδί φαϊίοι τὸν ἐπώνυμον ἄρχοντα ΟΙ. 1 γβίδάοηη Πὶς 
ῬΥΪη τ ΟΟΟΌΡΡΘΙΘ. 

ΟΟΙΧΙΠΙ-ΟΟΙΧΙΝ. Τὰριάθ5. ΤυΟΡΙ σορϑνιὶ Ποριώ, 
ἴῃ νἷὰ Αρρῖα, ἃ. 1607, πὰπο ἴῃ Μαβθο ΡῈ] οο Ῥδγὶ- 
βῖπο δαβουνδηίαν, ---ὀ Ρ]ασίγηὶ δαϊἀθυιηί, Δ ΟΡ 
πού δι νἱὰ6 ρα ΕἼ ΔηΖ, 00}. ἴη50). φγῶε. ἰ. 1Π, 
Ρ. 916, π. 0280, Ὁ] Θδιάθπι ροθηηδίϊα ὃχ ΔΡΟΡΤΆΡΠΟ 
ΊΒΟΟΙΪΙ ἀ ΔΟΘῸΡ ΒΒ τὴ 6 ἀθβουὶρίο » ΓΘ ΡΘΡΙ65. ΡΥ ΪΤΉτ5 
δαταϊῦ ρυϊὰβ ΕὙ θα. Μουθ]]ὰ5, Ῥᾶνὶβ. 1007, 1η-49, ροβίδ- 
γὶὰβ ϑϑιμπηδβῖιβ, ΡᾶΡῖβ. 1649, 1η-ἀθ, ΒγθαΠΟΚΙΒ. ροβύ 
Δ1105 αἰσασηααθ 4παϊ.11, Ρ». 800 (οἵ, Εφιοπααίέ. ν. 198), 
Φασορβῖαβ Απίριασα. 11, Ρ. ΤΠ, ν». 8606. 4ρροηά. πῃ. δ0 
οὐ ὃϊ, ΠΌρΡΟΥΡΩΘ. ΘΧ ΠΙΔΡΊΩΟΡῚ 115 1μ515 ΤΘρΘΕ 
ΕὙΟΘΗΠΘΡ 15,507}. αἴ Μιιδόο εἰς Πομυνο. Ὁ. 9. 866. 
μη. ἴ-8. Ῥορθίθθ ποῃηθη βθοιηάεθ ἰδητιπ) ᾿ΠΒΟΥΙ Ρί Ομ 
Ργεθροβίσαμ ἸΘρὶαΡ. α. νβ. 8. « γείτονες, ααἷἰὰ Ταῖο- 
ΡῬίαμῃ ἴῃ νἱοϊηϊαίθ Βομηδο. ἰουίΐο Ἰᾶρ] 6 ἃ πρθθ, 
βίϊαμτη δραΐ. » ζαο. --- 8. 12. Τιοοᾶ 6115. οοῃβθογαίδ, 
Γϑοίθ τηοηῦ ΘΙτηδ 515 ἀνειμένα χωρία ΔΡΡΘΙ]ΔΙΙ. --- 
5. 11. « δοϊοιηηΐᾶ γϑῦρθᾶ ἤδθο 'ἴπ ΤΠ ΤΩ ΘηἰΟΥ 
ΘΟΠΒΘΟΡ ίΙοη 6, Π6 615 ἰηἀ6 Ἰαρί θη τηονοροί, οθβρὶ- 
ἴθι νϑ]θροί. » ϑαέρι. δ΄ γα} 685. τ ΓΟ ΟΠ65 θα 6 
ἴῃ 515 τη τη 18. ᾿ηβοριρβονδὶ Ηρθγοάθβ : Εἰχόνας 
γοῦν ἀνετίθει σφῶν θηρώντων τε χαὶ τεθηραχότων, χαὶ θη- 
ρασόντων, τὰς μὲν ἐν δρυμοῖς, τὰς δ᾽ ἐπ᾽ ἀγροῖς, τὰς δὲ 
πρὸς πηγαῖς, τὰς δὲ, ὑπὸ σχιαῖς πλατάνων, οὐχ ἀφανῶς, 
ἀλλὰ ξὺν ἀραῖς τοῦ προχόψοντος ἢ χινήσοντος. ῬΒΙοΒίν. 
ϑορὴ. Π, ἴῃ Ἡογοά.  ίδ. --- 8. 18. Μοιρέων ἀνάγχαι, 
ΡΟθηεθ [αἰδ165, τ]ὰ αἰνὶηδ ν᾽ πτοία ᾿πητ 1558 ; οἵ. ΟΥΡἢ. 
Ἠγηιη. 1, ϑ, χχνιι, 9. Υἱ͵ίδοοηξ. --- 8. 234. Μδυγον. 
ΧΛΩΡΑ ΘΕΟΥ͂ΣΑΝ, οοπ]οϊοθαί Οδβδὰ οι χλωραν- 
θέουσαν, ἀπο γΘΥΡῸ βου ιΐ ΕἾΟ ἤΠΘΡ χλωραθέουσαν. 
-- 8. 38. Ιδρὶβ μαρϑὺ ἔχγενος. Ἑσσαμένοιο ΡΓῸ 
εἱσαμένοιο; οἵ, Τμυογά. ΠῚ, ὅ8. -- 5. 29. 1Δ}]15 : 
ἕστωρ, αποὰ Οδδαιθοπυβ ἀθ οο]υπηηδ ᾿ἰηἰθΡρυίδθδ- 
ἰὰτ; σϑοῖθ νἱ αὶ 58] πηᾶ5108 6586 εἵστωρ ΡΓῸ ἵστωρ. --- 
8. 80. πῃ τηϑηΐθ μαθαϊΐ ροοία αυοὰ ἀθ Εγϑομίῃθο, 
βδοάθιη ἂς Εἰὐϊομιμοηΐο, αἰχὶὶ Ηοχθσιβ. Πϊαα. Β. 
47. -- 5. 84, ῥόμθος ἀλάστωρ, ϑομηρίαθρο Ἱπαϊΐορ, 
μΪ5 γοοῖθιβ βιρῃιβοδίαιν γϑῃθιηθὴ8 οἱ απδδὶ ἃ ΕᾺΡΪ5. 
ἰγητηἶδβδᾶ ἃριίαίο τηθηβ:; οοιηρᾶραὺ ῥόπτρον Δίχης 
(Βαῦῖρ. Ηρ». 1112, αἱ. 1102-8). --- 5. 36. « Τιορθη- 
ἀἰθὰ5 ρΡοθία ἴπ τηϑιηονίδμη ρϑυοοδὺ ροπδᾶμπι ΤΎΟΡδΘ 
ααὶ Οδγουὶβ ΒΔΓ ΠΘΠΊΙ5. ὙἹΟΪΆΓΘ διιϑαβ 510, ἱϑρο- 



ἃ 

8. ἈΝΤΗΟΙΘΘΙΦ σα ΟΣ ἘΝ 
ϑαΐατα. » 2ας. -- 8. 37. Μαγοῦ πδθϑὶ νειὸν 
ῬΙῸ νηόν. --- Υ8. 38. Μάγου Α ΛΓΑΓΘΑΙ, ρτὸ 

αλξασθα:. 3 
β. « Ῥοάϊοαίίο βίαι Β 6616. --- Ηθγοάθβ Αἰ(- 

οὐδ, οοῆδα! Βοιηϑηθβ, ἴῃ τηϑίρ πομπὴ ἀυχονδί 
᾿Απηΐδιη ΒΘ ΡΊΠΔπι, ΒΟΙΌΡΘΩ. ΑΠΗΪ ΑΔ Βγδάμθ, 
αἀαθίὴ δὰ οοηβαϊδίαμη ρΘΡυθηΪθ86 σοηϑίαί 8ΠΠη. Ρ. 
ΟὨγ. 130, Ηδαάγίδῃὶ ἰθιηρουῖθαβ. Εραΐ τ ]}16} δὲ ρ6- 
ποῖ ποθι αΐθ οὐ ἀἰνιδυαγη οορὶδᾶ {Ππ|5{Ὁ18, σα] ρ 06 
απὸ ρΘΠ 5 οὐἱσίπθιη 80 “Ζηθἃ γροίθὈδί, οὐ ργθάϊα 
5815 ἃ ρ]ἃ δὰ νίδχυ Αρρίδγωη, αἱ Ηθγοαΐβ Τ ΟΡ τὴ 
οὐαί, τηδῦῖίο ἴη ἀοίθιαῃ δἰζαϊοναί. υδύπον ἘΘΡΊὰ 
Ἡδγοάὶ Πἰθθγοβ ρϑρογογαΐ (οἵ. νβ8. 1. 56.}, ὈΪΠἃ8 
ἢ]1ὰ5, Ῥδηδίῃθηδιίάθιῃ οἱ ΕἸ ρ᾿πΐοθη, οἱ ἰούϊ θη ἢ] ]ο5, 
ἀαογ τη τπὰ5 Αὐἰουβ, ᾿Π5160}15 βία ρον 5 ραν (ΡὨ]]οβίν. 
ϑορηϊεί. Ἠδτοά. Χ.Ρ. 07 54ᾳ.). ΝΟΒ1}15 μδθο τα] 16} ΘᾺ 
οοἰδν απ Δ πα ᾿ᾶτ Ἰηθηβϑιη ρσυαν δ, Βα 0118 τηονίθ 
Ῥογἰββοῖ, οὐμηαθ θδβθηΐ, αἱ θᾶτη. 581 ΤῊΔΙΙΙ 
ψ ΡθοΡθυ5. δἰοοίδμη ρ6γ 1580. ἀϊοορθηῦ, Ηθγοάθβ ἃ 
Γραΐρθ ἀθίαποίοθ χη] 165 ἴῃ. ἠπάϊοϊατη νοοδίμβ, 568 
ΟΥ̓ μη η15 ΔΟβο  αἰα8 δὶ. ΝΊΒΙΙ δαίθηῃ οὐ ἱδιῦ, 40 Θοη- 
Ταρὶβ τηϑιηουϊδτη οοϊουθί. Τμθαίσαμη οἱ δχβίνιχι 
Αἰμθηβ δοάριη Ἰοὺ αι βθραϊέα οὐαὶ, αὖ ἡρῴου 
Ἰοοὸ δϑϑοῦ; ἰάψυθ ἰδηΐδθ τηδρη ΠΟΘ ἢ ϊ80. 1586. ὑγδαὶί 
Ῥμϊοβίγδίαβ, ορ. εἷΐ. ΑΝ. αὐ' ἴῃ οπηηῖθαβ Βοχηδηὶ 
ΠΩ ΡΘΥΙ ἰθυγὶβ πα] τὰ δαϊ βίπα 6 πδθιθνὶί. Ποῖ άθ 
δὐϊδτη οὐηπμθη 615 οὐπδίαχῃ τα] ΌσΘτη ΕΠ] ΘΒ1Π 6. ἴῃ 
Οογθρὶβ ἐθαρὶο ἀδαϊοανι.. Οὑπὰ δαΐθη ἴῃ ΤΊΙΟΡΙΟ 
510 Βαθογοὺ ἰδ πατη οἱ σθυονὶ ἀθαϊοδίατη οἱ Εἰ διαβίϊηδθ, 
ΒΘ ΡῚ}166 βἰδίπδιαη ἴῃ ποὺ ἴδπο ροϑιϊ, αὐ ἰδηαθδηα 
Βϑροΐϊηδ οἱ. τηδίουιχα Πᾶσατα ἀθαγατη σύνναος ο0]6- 
τοῖαν. Αἀ Βα βἰτα]δοῦΐ ΘΟ ΒΘΟΡ ΟΠ 6. Τηδίγο 80 
Βοιηδηδο ἰην ἰϑηΐαν Ποο ΟΔΥΤΆΪΠ6. » 9066. -- 8. 1. 98- 
6005. ποτί. --- 5. 14, 1ά. “Ἄρπνιαι χλωθῶες, « ῬΆΤΟΞΟ, 

᾿ς 485 ἱτητηδίανα τηουίθ δχϑιϊηχϑυιηῦ Ἰηΐδηΐθβ 1108. » --- 
5. 19. οϑυΐ. αὐ τηδυτηον, ἐπίηρον, ΕἸΟΘΠΠΘΓ. ἐρίηρον. 
-- 8. 30. Βασιλεὺς ὁδὶ Μ. Αὐτοὶ ὰ5 Απίοπίηϊβ. -- 
5. 22. Ταρίίον Ζθρῃυγατα {πι5810 τα] θυθτὰ ἰῃ Ὀθᾶ- 
ἰοῦατη 56465 ἰγδάποθθθ. ΟὈνουβα δία ροθίθθ ἰοοιβ 
Ἡοχμϑεὶ ἴῃ Οα. Δ, ὅ68 βδφῳ. --- 8. 21. να ]ροὸ αἴγλης, 
Ὑιβοοηί. οὐ ΕΟ μον. αὐγῆς. -- 8. 29. Μυϊ]αίαγα 
810 γοϑύϊαϊ ϑδ)τηδβῖαβ δὲ ἱπάθ Βγαηοκ. δία 98ἃ- 
οοθδίαβ : σύμθολον Αὐσονίοισιν ἐϊγενέεσσι γεραιόν. 
ΝΙον ββίγλιιβ δάϊτου ἃρΡ. ὅδοοῦβ. : υἱάσιν Αὐσονίων 
εὐηγενέεσσι γερᾶα. α. Κδῖθ6]. π. 1046 ἃ. ἔμμεναι Αὐ- 
σονίοις εὐ]ηγενέεσσι γέρα[τ]α. ΕἾ ΓΟ ΠΘΡῚ τοβυϊ α ]Ο ἢ Θὰ 
ἀδάϊηηα5. --- 5. 33. οἴηηθ5 Κήρνξ ἀ6 αὰο Φδοοῦ511 πο- 
ἰδτὴ ν᾽ 46, 6Χχ γϑυβίοηθ σ}Π|οὰ ΠΘμ6α. γθροβαίμηιβ Κήϊνξ. 
- Χ8. 84. 544. « ΒΔ] 8511 γΘΡΒΙ Ομ ἢ ΘΟΡΓΟΧΙΐ Ὗ ἸΒοοη- 
ὑπ, 4186 (815 Θγῦ : ὅ1ο οἱ βοπογδίιν, βῖ9 ποχηΐημθ ἀϊ- 
ϑπ5 Βδθϑίαν: {011} ααὶρρα ἀδίαχη ἀουϊηὶ ρδυίθιη 6586 
βϑηδίιβ. {{{Νὅ ο ψαθηααδηὰ Η6}185 μα θὺ ρ6Π6 06 6]0- 
απΐονϑ ρΡΙογϑία : ἢ ἴπηο ΠΠΠὰτὰ Πρτιᾶγα γοοϊίδηΐ ΗΘΡΟαἢ5 
Αἰμθηεθ. --- 8. 2. τον. εἰ δέ τοι, ΕἸΔΕΤΟΙ, 
διηθηάανὶῦ ΟΥ̓] 5. --- 8. 49, Μιβοοηί τϑϑεϊας10 
οβί, οἱ υϑΡὈ15 ἵνα οἱ πάρος εὐρέες ἀγροί « ἱπαϊοδίαν 
1185 ῬΟΒΒΘββΊΟηθβ, (85 ΤΎΙΟΡΙΪ ΠΟΙΏΪη6 ΔρΡΡοΙανογαΐ 
Ηρφγοαθ5, Β6ΡῚ}186 ΟἹ τὰ ἴα 1556. Ι͂ἄθυ δἰῆντηδὺὶ οο] τη πη 
Οδριίο! πα : ἀπηπία Βορία, Ηογοαὶδ το», ἰμηιθη 
αοηλιδ, οἰι7ιι5 ἤδο ργϑωαϊα ῥμογιγέ. ν» Ψ“αο. Ἠϊο οἱ 
διηθηάαία δϑὺ 8" 511 υθύβῖο αὰδ8 δὰ δγδί :... 5815 
θη ρ᾽ατη ργδοίθχιίν" ΔΡΥΪΒ5. --- 8. ὅ8, Βδ]τη8 511 το ῖ- 

510 αυϑιὴ σον χὶύ ὙἸβοοηΐ5 : ἰρθᾶ δἰθηΐτη ΕἸ 5185 
τηοάονδίαν αἴυα ὁΠοΡθδ8. 

ΟΟΙΧΝ. δϑαϊαηιῖηο, ἴθ ὈδΔΒῚ ατδ μβδὰὰ ἀπθ]16 
ἘΠΘαβῖηθ ϑδ᾽δυιϊηθιη ἰγδηβϑὶαία οὐδί. Εχ βοθα β 
Ἐοαγηοην οαϊαϊς ΒΟΘΟΚΗ. ΟὉ7}». ἵπϑον. ον. ἰ. 1, 
Ἀ. 390. : 

ΟΟΙΧΥΙ. Εἰοιιδῖηο. Ἐπκ βοηθαϊβ Οοοῖ ΡΠ Δ} 15 
ϑαϊάϊυ  αΙρο]. Τγαυοίς, Ρ. 78, η. 81. Τγδοίανιι ὟΝ εἱ- 

ομ6ν. ϑρίοϊἑ. Ερίφν. 1. ν. 23. --- 5. 1. Μυα 
ἡγητὴρ Θβδὺ μυσταγωγός. 6. ποχηΐηθ γἱὰθ 8. 
πῃ. 8ὃ8ῦ. Βεκῆ. 

ΟΟΙΧΥΙ. Ερλοορὶ. ἘΔΙαῖυ. ΘΒ ΒΒ ΆΠΠ1ὰ5. Δ πε 
αϑδἰαί. Ῥ. 1, Ρ. 7; δϑὺ οἱ δρυὰ Βυιηοκ. Απηαΐ. 
Ρ. 184, η. 1712, ΖΔ 6005 (Υἱά. “πίριαάυυ. ἰ. Π|, 
Ρ. 385), 4»ρεπά. τι. 800, ΒΩΟΚΙ. ον}. πι. 2967. 
8. 23. « ὑπὸ πτελέῃ 5ε6ρ᾽ι8 τηορίπι! οοπαπηίαν, ἢ 
ἀοσοηύ ΑμίΠΟ]. θρισυδιητηδία.» α. Κα. --- Οἱ, Ηὶ 
Πιαα. 2, 19 56. Ι 

ΟΟΙΧΥΨΗΙ. ΟΕποαπαϊῖβ. Εαϊάθναπι ϑργαί οἱ ΒΟ 
Ρ65, Π, Ρ. 2390, ἴπ46 Β.-ΕὙἂηζ 6(Ὁ}»}. ἢ. ἀϑϑ0 τη. 6 
Αααοηα. ν. 1109, ροβίγσϑιηο ΡῈ. [6085 οἱ δ'ναὰ 
ἀϊπρίοη, [ηδορὶρέξ. γὸ.., οἷος ἢ. 1288, --- βαρ 
Βοῦρα οϑί : Ἀγωνοθετοῦντος Ἰουλίον Λουχίου ἴς 
τιλίον Ἑὐαρέστον, πανηγύρεως ε' [ἀγώνων] Εὐαρεστε 
ἧς αὐτὸς συνεστήσατο ἐξ οἰκεΐων χρημάτων, Πόπλιος 
Σθένιος Φρόντων Οἰνοανδεὺς, υἱὸς Ποπλίον Λιχιννιαι οὔ, : 
στεφθεὶς ἀνδρῶν παγχράτιον χοινὸν Λυχίων. -- 8. 3 
παγχράτιον χοινὸν Λυχίων οδὺ ἀπὰ8 6χ 418 Δ οοχῆ- 
ΤΩΙ ΠΥ Οἰου απ ΘΟΠΟΙΠἾΟ ἰηδβιιτα 5 Πα τβαιθ, αἱ] 
πανηγύρεων ρδγ5 ΘἸδηί. --- Ὑ, 1,6 Β88 οἱ ἡ δαθϊηρίο 
ἐῤῖα. ἢ. 1221. ε ".- 

ΟΟΙΧΧΙΧ. Αροϊοηΐω. Ἑάϊά. Αὐπηά6}}, Πίβοου. ἴηι. 
Αξςῖα νεῖη.ἰ. 11, Ρ. 428 : σρϑιὶ ΒΟΟΚΉ.- ΕὙδηΖ. (΄. ἔηι8ο}. 
φυ. ὃ. ΠΙ, Ρ. ὅ8, π. 3918. Παχηὰβ οχ 1,6 Βδ5 οἱ Ῥγαά- 
αϊπρίοῃ, ]ηϑογὶρέ. φν. δὲ ἰαΐ. ν. ΤΥ ; βοοί. ΙΧ, Ῥιβὶ- 
ἀϊα, Π, ΑΡοΟΙ]ομΐα, π. 1192. ; 

Βαρτα βουρίαμη ἔτους ζμς, απἰθὰβ βιρηδία δῃ- 
πτι5 341 (Οἵ. Β.- ΕἾ 2. Αααοηπάα οἱ εο»»ἱφοηαα). 8. ἵν 
αὶ Ἰαρὶ5 παθοὶ γειοαρότας ΒΩΟΚΙ.- Εἰ δ ηχίτι5. ἸΘρῚ,, 
πα }}} σονγθοίίοηθ γῆς ἀρότας; ἃαὺ ρ.᾽Ὸ (55.118 
Ρτοπαηἐδηάπμ οραὺ γεῖοα, δύ ἰοΠ]Θ πάπα ο, απο 
βο]ϑί, αυοάσπθ ἰθοίτηιβ, Οἷν, Απίρ. ΤΉ 6588]. 60 
Αηίλ. Ραϊΐ. ΤΧ, 28 : Γειαρότης Ἄρχιππος, οἱ ΑὙΟΒΪ 
ἴῃ Δπίν. Ρίαηπμα. ΤΥ, 98 : Ληινόμοι γειαρόται Νεμέης- 
-- 8. 2. « Τοὺς Δοχιμεῖς νἱἀθίι! 6556 14, αποὰ Δο- 
χιμηνούς 501Π1οϑὲ ΘΧχ Τηδυογ6 Ποοίηθηο ἰδοίοϑ, » 
(14. Τλδβαιι". ἰΐγιφ. α». 3. ν. Δοχίμειον, αὐὶ Ἰαιιάαῦαν 
Βίορμδη. ΒγυΖ. : Τὸ ἐθνιχὸν Δοχιμεὺς χατὰ τέχνην, 
χατὰ δὲ τὴν συνήθειαν Δοχιμηνός" ἀφ᾽ οὗ τὰ μάρμαρα 
οὕτω φασί). 5. 1. Β.-ΕἾΖ. ἐγρυσὼω ρΓῸ ἐχρύσω 6Χ 
ΑγΡαη 4611} ΔρορΡΔΡΠο. --- 8. 9. οοπ]οϊοθαὶ ΑὙπη: 
ἀ6}}. ἵδρυσας ; αὶ ὁχ πονοὸ ΔΡΟΡΥΆΡΒΟ οορίλι8 ἸδρΊ αν 
χύδηνας. Τρόχμοις, 56 η5 ΘΔ] αἴ ΤΤΟΟΙΩΪ. δ 

ΟΟΙΧΧ. Τραϊ δι (ΟπΖϑ} ἰββα) ἰῇ ΘΟΘΤΩΘ 
Αὐτηθηϊοσιτη ; δαϊά, Ῥοοοοκ. ]ηϑογὶρέξ. απΐ. 1, ἃ, 
Ρ- 17, . 1; φαοα δχθιρίαμ ἰδηΐανῖξ Π,Θίρο πη. .}0 
αἴο5 ϑαυ. 1820, 7]. Ρ. 399. Εχ μὶβ Δ 6! οἶκον. 8: 
ἘΕρῖφν». οαϊῖ. «10... Ρ. 210. ΒΘΟΚΗ. π. 2990. --᾿ 
{γ685 ΥΘΥΒ 5 ̓ϑοὶταν" ἴῃ ἰἰα]ο : Ἀγωνοθετούντων.͵ 
ἀναθέντων τοὺς ἀνδριάντας Μ. Δὐρ. Συμμάχον Κυανίου. 
χαὶ Μ. Αὐρ. Ἑρμείον. --- 8. 3. ΡὑγῸ ἀταρδέος, αἰιοὰ 88 
Ἰορθηάιμη οϑί, ἰδρὶ8 ΒΆθθυ6 υἱάθίυν ἀταρόές, 8 

ΑΤΑΡΒΕς. 

ΟΟΙΧΧΙ. Μδρον ΕἸρΊη. Ψιβοοπί. π. 0. ϑυηορβ.. 
Μιιδ. Βγρῖέ. τι. 191: 16 085, Αἐξίψιιο, Ῥ. 1, πι. 391: 6Χχ 
ΒΟΒΘαΪβ ἃ ΒΟΒΒ10 ΤῊΪ5515. δα ΒΟΟΚΙ. 60»}». ὑ. 
πῃ. ἀθῶ: γτϑρϑίπῦ ὁχ ἰαρῖάθ Νόνίοη, 4πὸ. 6». 17 
Βρὶέ. Μιιδ. τι. τιι. ΙΔ Ὀ1015 βαυλψιΐα, βαμέ Πδθο : Κατὰ 
τὸ ἐπερώτημα τῶν συνεδρίων " ἱερέως... Ἀγαθόποδο 
Φλνέως. « Τιτα] 15 βἰαύπιδθ Βα Ὀβου ᾿ρύα5 τηϊηἰδίνὶ “βοῦς 
1Δρ11 ἰδβάϊβουῖ, ααἱ οἴη, ααδπίαχα τυἱάθο, ϑααῖίαι 
ἀὰχ ἔπογδύ οὐ ΔΥΌΠΟἢ ΘΡΟΠΥΙΏΙΒ : 568 ἔπτη ααθτὴ βἰδ- 
ἰὰδ ἀφάϊοαγοίαν, ἰδοά τον. [αϊτ... 5υποάνια. παῦᾶ, 
ραν οΟΠΟΙ αχη βδοθυἀοίαμῃ οϑί, ἱερὰ γερουσία. » 
Βωκῆ. ἡ 



Ο ΥΥ ΡΣ ΧΕ 
ΣῊ  πΜ  ὙΣ Ἡϑδ ΟὰΝ ἊΝ 

᾿. “5 Ζ ) 

ΘΟΙΧΧΊΙ. « Ιῃ ποὶϊβ ὅ. Β. Ζοποθϑίιὶ ἐγ Μοίοαρφνὶ 
γἱ]. ν. 30. » δ». « Ηθγιηδο Ἰῃηβοα!ρίαση ἔα.» ψαο. 
ἰἸάουο ροβὶ Ζοποθθίίαπη Δ πο ΚΙ τηληη. 5 εἰδ7ι 
αὐλν. υονι εἰογὶ Ηθνοιαγορεῖδολιοη Επίαἀοοϊιηφοη, 11, 
θά; Βυιποῖ, Απαΐ. 1Π, Ρ. 188, πα. 161, Φδοο08. 
{πϊριααει. ΠῚ, τ, Ρ. 380), “ρροπά. τ. 118, ΒΩοκΚΕ- 
ΔΖ. (΄. ἴΉ.80}. 4». τι. 6180, -- 5. 2. ΒΩΟΚΙ-ΕἾ. 

υς. -- 8. ὃ. ἡμᾶς, Μιιδαϑ Ραυΐδ. 

ΧΧΊΠΠ. Ιῃ τοῦθ ἴῃ Βυϊἰαπηϊδτη δ᾽] αίο, 
ἱποουίαχμη. Ῥοβὶ δ|108 δά θυ ἰἰάθυῃ μος Γρᾶρτηθη- 

ἰπ Οὐ». ἵηι50)". φ». ὃς ΤΥ, ραγί. 1. Ρ. 1ὅ, π. 6884 {᾿ 
αἰὐαν ῬΥΪΔΥΩ5, οὰ [8 βίαια ὈΔ81 ΠΟ Θρὶρυδηη- 
ἰηβιίγιιοίοθ ἱτηροβὶία οὐαὶ. ἘΠῚ ο]ονίααν 18, 56 
Ροϑβὶ Ἡθοίουβ ποθι ρδίνοθ ἀϑίθη θη δ ρΆγΘτα 
, Νοῖὶ δηΐμ βίγαϊαρϑυηδίϊβ, αὰὸ ΑΘΒΠΠ165 Ῥαυὶ- 
ΠΥ Ραροὶ τῆϑῆῖ ΡΘΡΙ, ἀοίου ἰορθθαίαν Ῥυϊᾶ- 
Ῥιοίν5 ΕΥ̓, 10 : ἰὰπὶ αἰροαιθ δχϑροϊία βου οὶ 

ϑἰϑηΐθ ῬΥΪΔΤΩΒ ἰθτηρ 8. πδοίτβ. Τάδοαση δα Α6Ἐ1]}- 
ΒΆρον Ῥοϊνγχϑπδᾶ οπὴ τηδη αι} γηἱ1..» 50}}0]. 

. δος. 88 : λέγεται γὰρ κληθῆναι αὐτὸν πρὸς τοῦ 
οὐ ὡς φίλον καὶ φονευθῆναι πρὸς Ἀλεξάνδρου διὰ 

υς. Τιοίζ. Ροβέπμοηι. 881. παραιφασίῃσι Πριάμου. 
οἷν πᾶπο ἑὰθα]δτὰ ΤυΘΟΡΏνροι, 211. 

ΧΧΙΥ. Αἐδοηὶδ. Ἐπ Βοῃθα 5. ΕὈΠρυ οη, δα]. 
θΘΟΚἢ, ΟὉ»}. ἰ. 1, π. 510. ϑαργαβουιρίατη δϑὲὶ Φιλα- 
λφεια. Ἀγαθῇ τύχῃ. ῬΒΙΠΔάΘΙρΡΗΪα, ϑϑρίϊηο ϑθνθυῸ 

δραπίθ, ἰπδεϊεαϊα ἴῃς ΠΟΠΟΡΘ ΠῚ ΟΔΡΔΟΔ1186 οὐ θές 
ιδέλφων 5απὶ, οὐ τηδηβουπηῦ οἰΐδτη ροβὺ ϑϑυθυὶ ΟὈ]-- 

(πὶ. --- 5. 1. Ἰαρὶβ. Βᾶ 6 "6 νἱάθία» ΜΑΧΕΝΟ- 

ΜΕΝΟΓΕΝΗΜ. « Μδαιϊξοβίο ρυϊταστη ἀθβιρπδίαν 
ῬΟΠΟη ΘΡΟΠΥΤητ5. ΜΆΡΟΘΙ 5. Θοϑηγθίθβ. ροίθβί ἰάθυὴ 
586 ααὶ π. 34ὅ ἐγχωμιόγραφος 6Θϑἰ, ἀπδησαδιη ΠοΟ ἰπ- 
δυίατη. 56 Αϑβοϊθρίδαθβ οὐ Μαδχίμλιβ ἀθθθηὶ ἰάθη 
δου ααἱ ἢ. 240. Εἰ Μαχίτηθβ αὐϊάθιῃ ἢ. 245, 

Ὁ]. ΠῚ, νβ8. ὅ. νἱοῖζ Ὑ πάλην, ᾿ἴθη 60]. 11], νβ. 22, 
Αἰμϑηϑοὶβ; αὐ πὶ ᾿θ᾽άθη ἴῃ ῬΒΙΠΔαΘΙ ΡΒ ΟΥ τα 
ΟΡ θιι5, ἀΌΟΡΆΤη που Ϊπδ ΡΟΥΘ τιιπί, ἐπϑυϊΐ ροϑὲ Υ 
ἣν βουιρίαϑ Αβοϊθρίδαθβ νϑρὸ ᾿θί θη 60]. Π], 
8 νἱοίον οϑί ἃ πάλην, οἱ ροίαϊί δἰϊαπη ἴῃ ῬὨΪἃ- 

ΡΒίοΡαπι τϑοόθηϑιι ΘΟ θπὶ ἰο60 Ροβὶ(ιι8 6556. δ 
ἴτὰ ἰδτὴ δοοαραίθ οοηνθηϊδπΐ, πο αἰ 110 {{ὐα] τ 

πο δα δοβάθιῃ ᾿πᾶοβ γοίουυθ ἀθ ααῖθιβ ἢ. 24, 
ἀἴαιθ ΡΟ ΓΟ τὴν πυμάτην τάξιν τῆς πάλης 6588 {Ππ| 
᾿ πάλην, οὐ τὴν πρώτην παίδων τάξιν 6556 {114 ἃ πά- 

Οοίθυαμα μος [ἴα ἰπ 6}} 106 τὴν πρώτην τάξιν, ἣ ἐστιν 
τάξις τῶν παίδων. 'ΓΘνίϊὰ οϑὲ ἠιθέων ἐφήδων χρατερῶν, 
0 οοηγθηϊΐ ἰῃ ΘΡΉΘΡΟΒ 605 αὐἱ εἰς ἄνδρας ἐγγε- 
χμμένοι ἀἰοσαμίιν:; οὐ οπὶ π. 34 νἱνῖ ἀθβιηΐ, αὶ 
2391 γϑοθηβθηί, ΠΟῸΒ ΘΡΗΘΌΟΒ 5506. θυ 05. Ραΐο 

5886. ἴρ505 ΥἱΓῸ5, αὐ πάλην Ιάθῃη 510 αποὰ ἄνδρας 
πάλην. ΤΟΥ ΪΟ ΙοοῸὺ ἴῃ πο. ΘριρΡδιηχηδίθ. ποιηϊηδίμ8 

Ὁ νἱοίον ἢ πάλην : 564 Ποῦ ἰδίου. ρϑυλν. Οο- 
γναὺ 1ὰ ἃ φωνή... Εαϊν 416 αὐἱάάδτῃ : Μοαϊὶ δαΐθμι 
1η15. υἱοίονθιι ρΡΟοΙηηαυὶί ΡΡδΘΟΟ 8. νοχ... Ἦρε 
πυμάτην τάξιν πάλης ρᾶ]ο0 Ὀγανὶα5 ἀϊοίαμη ΡΓῸ 
: ἦρε τὸ ἄθλον χατὰ τὴν πυμ. τάξ. πάλης. ῬΡΙΤΩὶ 
ἢΪ5 υἱοίου δὲ δἰ! οία θα ρϑυίαβ οἱ ργοθδίαβ; πἴηο 
Ἰ ον 5 νἱοίον 6δὸ ἀἰρῃιβ ἠϊοϊίαν. Πανάξιος ὧν 
ἰῃοουίαμι οϑί, Υἱχ ἰἈΠῚΘ ἢ ΓΘΡΡΘΡΘΡῚΒ τη 6} 15.» 

βέλη. Ταρὶδ : ΤΟΥΔΕΤΑ" 'ΓΑΞΊΡΕΟΟ. 

ΟΟΙΧΧΥ. Αρυὰ τόμον. Τλοβαιῖ. απέϊφ. 0). 
ΤΥ, ρ. 718, Φοδῃη. Μρϑιγῦβ. 6 ροριι[ϊ8 Αἐξῖο., 

οίδαι, ποί. α., ΡΥΪὰ5. ἀἰϊβίϊομοη δα θα, ἰοίατη 
 Θρίσταγημηδ ἀθαϊὶ ατνυΐον. : 1550}. ν. 317. ϑαρνᾶ 
 ΒΟΡΙρίυ) χοσμητεύοντος ΠΠλουτάρχου ᾿Ἀχαρνέως, οἱ ἴῃ 

Π6 : ἀγωνοθετήσας ᾿Ἀδριχνείων, « Ηἷπο δρρδΓοὶ 
Εἰ διαη νἱοῖββ ἰπ πα ]5 Δ0 Ηδάνδηο Αἰμθη]5 

ἰϊαι15.» 9αο. 8. 1. ΙαρὶΒ ΑΧΗΡΙΓΤΟΟΚ. 

φ΄ 

ρπΠοΠρρὈάὋΦΠΚΙΤΈΟ τυ ν ἀΑΡΌΤ ΓΙ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 8 
α. Καὶ. Ἀχ[ώ]ριστος. Κ8. 3. Ἰαρὶβ Βαθϑὶ εὐπωρίδης 
τγ8]6, δ « Ηθβυομίιβ Εὐπηρίδαι ρνὸ Εὐπυρίδαι, αἱ οδὲ 
ἃραα Βίθρμδῃ., δῆμος Λεοντίδος φυλῆς, οἱ ἀριιὰ ΕἸ γπιοὶ. 
ΔιοίουΘ, 810 Δρρϑι]αιὶ, αἰΐ ἰδίθ, ὅτι ἐν ᾿Αθήναις πρῶ- 
τον τὸ πὺρ εὑρῆσθαί φασι χατὰ τὸν δήμον τοῦτον, 
ἐχλάμψεως γενομένης. » Ἡθῖιγ5. --- 8. 8. νὰ]ρ. ἐφή- 
όοις, Βιιβρ᾽οαίαν ΟΑΒΔ ΟΠ ἐκ βρεφέων ἀέθλοισιν ἐπ. 
καὶ ἐφ᾽ ἥδης, ππργοραπίθ ϑαϊπιδβίο, ἐμ .52]. Βρανέϊαη. 
ποί. Ῥ. ὅ0 Β. Ὁ, --- ϑαθίον βου!ρίαση θδὺ Ἀγωνοθε- 
τήσας Ἀδριανείων. --- Σεθήρεια --- Ἀντώνεια --- Ἂντι- 
νόεια --- Κομμόδεια. 

ΟΟΙΧΧΥΙ. Εχ τρᾶρηον. Οχοη. ρ. 111. φαϊαϊέ 
ΒΦΟΚΙ. 60». π. ἀθῦ, ροβὲ Βγαποκ, 4παὶ. 1ΠΠ1,». 381.. 
ἢ. 612, οἱ Φδοοῦ5. Αμίη. Ραϊ.- Αρροπά. πα. 14 (Οἵ, 
δ᾽ δάση Απὶριαάυυ. τ. ΠΙ, Ῥ. Π, ν. 305. « ΕρΡ᾿ρναγητηδ, 
ἢοο ποι ἃ οχηηὶ ρᾶγίθ γϑοίθ ἰῃἰθ]] δοίη οϑί. Ετο- 
ὑπ8. 60 ΟΘΙΘὈναίθ" ΑἸΠΘηἸ θη 815 (Κεχρ. σοφ. ἔρν.) αυἱϊ 
ΟΘΡΘΙΒ. οἱ ῬΡΟβθυρίηδθ ΠΙΘΡΟρ μα πίθβ, ΕἸθαβίηθ ρῥαίᾶ, 
Γαϊτ, Ηπ 5. βίαίαδηη ἀουαὶ ρου ΟἸθδ 5. ἢ] : πἷσ 
ἰδυηθ ΠΟ ΕἸ] ΘΆΒΙ Πἰτ5. ΒΙΘΥΟΡμδηΐθβ (αἰΐ, 564 1,6Ρ- 
ΠδΘΊΙΒ : ἤδτὴ [θυ ηεθ ααοαιθ Ποιηθίνϊα τηνι να [1556 
πούπχα ϑϑὲ. Ἰϑὶθαν ΟἸθαάδβ αἰοϊταν ραν ρμαΐίνὶ ηυιλιι8 
λοηοροιι προορίδ5θ, Ὠϊουορῃδηίίδτη. 1,6) 76 Ογ Δι 
αὐαπέογιηι. ΟἸοδάδυη [θυ π. Ὠΐθυορη. [586 ἀοσοὶ 
Ερίρνυ. 4ηέλ. Ραϊ. ΙΧ, 688. {π46 5ἴτηι! ραίοὶ ΟἸθᾶ- 
ἀλη 6886 Αγρίναπι, ἰὰ ααοα ἴρβᾶ ποιηϊηΐβ σαί]0 ταὶ 
βίδίιχη βιιρροββοραί. Αὐ ραίθυ δῦ Αἰ μθηϊθηβὶβ, απρ09 
Αἰ οἱ Βἰθρορημδηΐθθ οὰπη ΓΘ Πδοὶβ ΘΟΠ μα ὈΪο 7πποίϊ 
δρδηΐ. πᾶ Εὔροί! ΠῚ πὰ μα ἀπ 16 ὁχ ἀυρῖνᾶ πιᾶ- 
ἰγθ ΟΥἵτ8, ΓΘ ΠΈΘΟΥ πὰ ΠΙΘΡΟΡ δ ηΐθβ οοηβυϊ ταί δϑῖ. 
Δόμοις δαΐοτη Η]11 ἀοτηιιβ βρη βοδίαν, ααϊ ἑὰτι ΑἸΠ6- 
Ὠἷβ ΒΑΘ ΘΡΙἐ ἀΟ λιτὰ Πθοθ558 οϑὲ. ΝΘΙηΡ6 γούϊηθ δύ 15 
Αἰοδτῃ οἰν᾿ἰαίθιη. Εγούϊιτα ραΐο ἀδίαποίαμη 6886.» 
Βοκλ. --- 8. 8. ᾧ ρϑῃμάθνγθ 80 ἔδεχτο ογοαθυδαί Π6- 
Βδαπὸ (4πέλ. Ῥαΐ. ἰταάᾷ. ἤν. 1. Π, Ρ. 238), αὐ ἴῃ Ηο- 
τηϑνὶ Πϊαα. Β, 1806 : Δέξχτο οἱ σχήπτρον, « 1] ἃ τοι 
αἷὁ ἐμ 16 βοθρίγ. » 

ΟΟΙΧΧΥΙ͂Ι. Αἰδορῖς. 1.6 ΒΒ 1, 180: 6δχ τη] ] ο γ8 
ΚΟΘΙΘΡῚ Δρορυᾶρμο 1 ΘλθΘΡρ ον Πθρηι. ΧΙ, 13 54. 
((ο»». ἴπιϑο. Αἐῖς. ΠΙ|, 1260) αἱ 5ῖ. γϑϑιϊπαί : Κ 8. 1. 
χήρυχα. --- 8. 2. τιμῶσα, τὸν. --- 5. 8. χαὶ τῷ. -- 
8. ἀ. δοάϑιῃ τηοῦο. --- 5. ὃ. γνώμη στρ]ατηγοῦ. -- 
5. 8. « Μαίγοβ. Απραβίουαμη ἀπ] πίθον ἱπία]}, βοὰ 
οἵ. βιρ:}. Καίσαρος ἰφθίμοιο. π. 3θ4, ν. ὅ6. Εδιιβιῖπἃ 
ἀἰοιίαχ, ΔΤ Θ]11 τηδίθυ, Οθυουὶβ βρθοῖθ ἱπάπία, πΘα 16 
ἘΠΆΤῚ [1586 ἴῃ Οογ ΡΒ βορὰ τ] ρὶοπθιηαπιθ δάϑβοὶ- 
ἰαγὰ ποίαχῃ 6βί.» ἃ. Καϊδοϊ ᾿. 886 ἃ, Αἀάοπά. 

ΘΟΙΧΧΥΠΙΙ. ϑραγίω. --- ἙάΙάϊς Ἀοββ. Κθίβοη ἴηι 
Ῥοϊοροηηθβ. Ρ. 38, ἱπάθ Ῥ. Βοιοανί. 1580). 47". δὲ 
ἰαΐ., οἰοἶ ρᾶγι. ἢ, ἢ. 162 ἀ. Ν᾽ δγβίθιι8 Βιργβουιρίαμ 
αϑὺ : [Ἢ πόλις] τὴν σεμνοτάτην καὶ φιλοσοφωτάτην 
χαὶ εὐγενεστάτην Ἡ ράχλειαν Τισαμενοῦ παρὰ τῇ ἁγιω- 
τάτῃ Ὀρθίᾳ Ἀρτέμιδι ἱδρύσατο, ἀρετῆς πάσης χαὶ σω- 
φροσύνης χαὶ εὐσεύείας ἕνεκα, προσδεξαμένου τὸ ἀνάλωμα 
τοῦ προσφιλεστάτον ἀνδρὸς αὐτῆς Μαρ. Αὐρ. Εὐτυχια- 
νοῦ τοῦ (Εὐτυχιανοῦ). πὰ ἀδαϊοαίϊοπθ. ρ᾽θυδαιθ δὰ 
ῥοῖὴ ΡΟΥΓΠπϑηϊϊα ἀοοθιηιν. 6 οθίθυὶβ υἱὰ, συ. οἹ]. 
ΕὈποδείὶ Ἰχου] θη Ἰββίπηδβ ποίδβ. ΜΑΡ ρΡϑΘ ποτα ἰ θ115 
Μδνο. Αὐγοὶ. βα 18 ἀρραγοὶ {Πὰ] τ ΠΟ 6588 Μ. Αα- 
ΓΘ] ΤΘΡΊΉΟ ῬΡΙΌΓΘΙΏ. --- Οτιδίπον ὉΠ ΙΤΩΙ νϑυϑ8. δὰ 
ἀϊνίηδπι δαχηϊάσπι ΟΥΙρΊηθη βρθοῖδηΐ, ααἱ 5686 
Ῥῆωρο οΥὐἵΐοβ. οοπίθηἀοραπί, δὲ δὰ δἰβηιίαίθα οὐτα 
ΗθυΔ 0] 1415 ααἱ μδο οἰϊᾶπὶ δοἐαίθ στα} ΒΡ υυδηΐ. 

ΟΟΙΧΧΙΧ. Δορηφ. Ἑκιά. Οοηχίαβ οὐ ΜΙΟΒδ6|15, 
Απηαί. [ιδέϊέ. Αγολφοῖ., 1861, ν». 31, ἀπά Εδοις Κτῖ. 
[πϑογῖρίξ. ον. δὲ ἰαΐ. γνδομοῖϊ. οῖο. Μόραν. οἱ Ρέϊο- 
Ροπη. ἢ, 1426. Τὰ ρυϊοναπι δῖ. ΔρΡΟθΤ ΡΟ οοἵο γ Ρβ118 
παθοϑὶ {τέ ] 5, 56α ποὴ ἰδ ἐραμβουρίοβ αὖ ρΡΟΡΔΌΙ ΟΡ 



δύ ἀντβοιόσμε θηπρα Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ ὉΠ Ν 

τοδί! ροββθηΐ, Πδαιθ {065 ἰδηΐαμη ῬΡΙΠΊο5. ἀ6α 1 
Ἐσποατνί; 4]105 τδρϑίϊτητβ ὁχ α΄. δῖ 6110. Βάχχος ΠΟῚ 
ἀδὶ τηοᾶο πουιθῃ δϑί 564 οὐ 1π| {1801 (56Π0}. ΑὙἸβίορἢ. 
Ἐφιιέ. ν. 108) δαὺ οἰΐατι βδοθυάοβ Βδοομὶ (Π ΘΒΥ0}., 
Βάκχος). Του πο ααοίδηπὶβ δὰ Ἰδσατη ΑἸογοη απ ὁ6- 
Ἰοογαδίαι ἴῃ Ποποόγθῖι ΒΘΟΟΙΙ οὰπὶ ΤΥ ΒΘ Γ 115 [δ δι5 
165... (ν. Θονμβαρᾶί. Ογθομίβομο Μψέμοὶ. 8 448, οἱ 
8 ἀδ4, δ). « Θαοθιι5 παταϊ 15 σοηβθορδίδ, δύ βίααδ, 
απὸ. οα]ίπ οογηχηι πὶ ΘΟΠΒοοΙ δ ηΐαν ἴῃ ΓΘ ΡΏ860 ᾿π00. 
Ἐντὸς δὲ τοῦ ἄλσους ἀγάλματα ἔστι μὲν Δήμητρος 
Προσύμνης, ἔστι δὲ Διονύσου καὶ Δήμητρος χαθήμενον 
ἄγαλμα οὐ μέγα (Ραυ8., 1, 37, 1)...» ἔσιιο. --- 8. ὃ. 
ὁμώνυμον πατρί. Οἵ. Θρίρν. ἃ ν. 6]. Οὐτηδηπάθ οαϊ- 
ἵππι, αποα γϑρϑίϊπλι8 ᾿ῃ δ 5. }|0 96 Ὃ προγόνοις, 
Ἰηῦν. ἢ. 388 οὐ 46 οαλίπ οογμ ΠΊτ1 ΟΘΡΘΡῚΒ. οὐ ῬΡΟΒΘΙ- 
Ῥίηδθ ἃρια Τϑυπέθοβ, Δηοῦς χαὶ Κούρης, ΒΡ}. π. 276. 

ΟΟΙΧΧΧ. Ονψνογῖς. « Εἰχ βοθαῖβ Ῥγόχϑηὶ ΘΡα 180 
ἴὰπο ΤΥΙΡΟΙ Βα ἰδ με15 (1827) (»}. ἴη80)". φ»". ὅ118,.» 
ἰη46 α. Καϊθδὶ, ἢ. 878. « Ἐρ᾿σγαιητηδ να θίαν βὰὈ- 
βογιρίσμη [αἶ586. τη] 16 18. βίαίπθθ, αᾶτη ἴρδβἃ Πδηἃ 
οὐχ ρδίν8, ον]5 βδοογάοίθ, βδοῦὰ ἰδοϊθηΐθηι ΘΟηΒΡ1- 
οαΐα βιαδτη ἰδοοῦαὶ βδοθράοίθῃι. --- 8. 1. ΕἼδηΖ. 
αἱρεῖ, Καῖ 91, ἀγρεῖ οὉ Βϑοαιθηΐθηι νοσθὰ ἀγροτέρη. 
ΕὙΔΏΖ. τόξοις. 

ΟΟΙΧΧΧΙ. Ἐάιάϊὶ αναίου. Πρβορὶρέξ. "Ὁ. σσοχχχ, ὃ, 
1π46 ατοίϊαβ ἴῃ Εἰον. αν». Μαηέ. ἐογέ. ἡ. 398, οὕτὴ 
"Θυβίοηθ τηθίρὶοᾶ. --- 8. 2. τεχνῖται. ΨΙάΘ 515. δὴ 
ἔαθνὶ Ω. Φυ1]15 ΜΙΙοίὰβ λϊδέγῖο, οὐτὴ ἤοο 56η8., 
5606 γψοσδθα]αμη τεχνίτης, αὐ) ἐϊ[6α;, ἀϑανραίαχῃ 5ὶὑ πὶ 
ΘΆ}11ο6 αγ ἐϊδέο. Οἵ, Αἰμθη. ΧΙΝ, υ. 615, Β, ἀ6 1.. Αἢϊ- 
οἷο : Μεταπεμψάμενος τοὺς ἐκ τῆς “Ἑλλάδος ἐπιφα- 
γεστάτους τεχνίτας, χαὶ σκηνὴν χατασχενάσας μεγίστην 
ἐν τῷ χίρχῳ, πρώτους εἰσῆγεν αὐλητὰς ἅμα πάντας, 
Ροβί αἴιο8 ὀρχησταὶ δύο εἰσήγοντο... χαὶ πύχται τέσσα- 
ρες ἀνέδησαν ἐπὶ τὴν σχηνὴν μετὰ σαλπιγχτῶν καὶ 
βυχανιστῶν χ. τ. δ. -- Ουἰάδιη ἃὐἤσαχη ὁΟ]]Θρ]ο 
δι βουιρίιιβ οδὺ ΜΙ]θίαβ. 

ΟΟΙΧΧΧΙΙ. Ἑαϊαϊὶ ν. οἱ. Ουμμδηπᾶθβ. Ῥληϊβίον. 
{, ΠΙ. (1862) ν. 277, η. 1). δια θδουιρία, βαπύ ποιηΐηἃ 
ΔΡΟΠΟΗΐ158, ΟὙΤΩΠἈΒΙΔΡΟΠΟΥ ΠῚ, ΔΡΟΠΟΙΠΘίδ τ, δίς, 
-- 8. 8. νϑρθὶβ Οἰνέως ἐπώνυμον 5Ιρη Ποίαν ἢ] 1πι5 
Μδοδροὶ ρα ΘΙΌΤ πὶ τη δρΡαίον 6586 {105 (ΕἸ 614 15. 

ΟΟΙΧΧΧΙΠΙ. α. Ηπηο ἐἰϊα]αγη ἀδηλιβ οχ Ρ-ι- 
βίον, ἰ. ΠΙ (1862), Ρ-. ἐθά 564. ἴῃ απὸ φαϊάϊὲ ν. 
ἀοοῖ. Ουμηδηῖθθ, οατῃ βοαιθηΐθ ᾿ῃβορὶρίϊομθ, δὰ 
Θαμ ἀ6 πὶ ΥἹΡᾺ ΠῚ ΒΔΟΡ ΠῚ ΡΘΡ ΙΠΘηί6. --- 8. 8 ἀντίδοσιν 
ΒΌΡΡ]. χατὰ οἱ οἵ, ΒοΙΘπηθιῃ ἴῃ ᾿Ἰηβοριρίς. 1. [ογταπ- 
Ἰαπὶ ᾿ἑατγοροίϊιι ἀοοορὶέ ᾿οϑδέϊἠβ διιῖ5, οἷο., ρογοορίο 
ἑατινοδοίϊο, 6 ρογοορέϊς ἑαι"οδοϊῖδ ΝῚ γάτα οοηβί!- 
ἰαϊΐ οὐ σοηβθοραυῖ, οδίο. ἤθθο οὐηηϊᾶ 80. αὐ ας ΡΠ. --- 
β. 6 ΡΥΪΠῚΪ νϑυβι8 βϑηίθηΐδ Ῥδιβαη. ΨΙΊ, 20, 1 
δάϊνο ᾿αθοῦ ν. ο]. Οὐχηδηιθβ, ὑὉ] Ἰοσιίαν : Τὸ δὲ 
ὄρος τὸ Κρόνιον... ἐπὶ δὲ τοῦ ὄρους τῇ κορυφῇ θύουσιν 
οἱ Ρασίλαι χαλούμενοι τῷ Κρόνῳ χατὰ ἰσημερίαν τὴν 
ἐν τῷ ἦρι Ἐλαφίῳ μηνὶ παρὰ Ἠλείοις. Οὕοιη Ἰοοατα 
γαϊηἰπη6. Δ ΤΘὴὴ ρϑυηθυθ ΔΡΟΙ ρον, ααὶρρθ ἀθ αὰἃ 
Ἰοϑϑηάαμι ραΐο Βασιλῆς ΡΓῸ βασιλᾶν αποὰ ἀφαϊ! Οὰ- 
τηδηῖι 68, οἱ ἱερὸς ΡΓῸ ἱερᾶς. Βασιλὴ 5. ρΡοίϊι5 Βασίλη 
ῬΘΙ 50 ΠΑ] ΡἤΘη ὉΓῸ Βασίλεια, οϑὲ Ζονὶβ ἢ]ϊα, αἱ 
ἰοβίαϊαν ΕἸ ΡΠΡΟΏ 5, ἀρὰ βομο]αβδί. Αὐἰβίορῃ. ἴῃ 
Αυ. ν. 18, 544. αὐδὸ 68 απ δ ἱτηπιου δ]  αύθυη 
Ρουθ πθηΐ Δαπιϊπιβίραί; 564. τη 6115. Πῖς ἔδοὶν ἰρβ1π5 
ΑὙἸΒίορηδη8 Ἰοοιβ : ἐὰν μὴ παραδιδῷ Τὸ σχῆπτρον ὁ 
Ζεὺς τοῖσιν ὄρνισιν πάλιν, Καὶ τὴν Βασίλειάν σο! γυναῖχ᾽ 
ἔχειν διδῷ, --- Τίς ἐστιν ἡ Βασίλεια ; χαλλίστη χόρη, 
“ὝἭπερ χεραμεύει (4). ταμιεύει) τὸν χεραυνὸν τοῦ Διός, 
Καὶ τἄλλα ἁπαξάπαντα, τὴν εὐδουλίχν, Τὴν εὐνο- 
μίαν χ. τ. λ. Νοίδπαμπιῃ ααοακδ δϑὺ Βασίλειαν Δ] ΘΓ δια 

6886 ΒΠθξθ ΒΟΙΌΡΘΙΏ, ΡΓῸ αι ΔΟΟΙΡῚ ροίαῖι. γΙὰ. 
46 Βαβιϊθὰ (θα ΠΙοάοΡαΒ5 50. ΠῚ, 7. 

ΘΟ ΧΧΧΙΓΥ. Οἰμγηιρίω. Ἐάϊᾷ. ΑΝ. ΤΙ ΘΗΡΘΥΡΟΙ 
οιοίοφ. Ζοϊέιηφ. 1810, Ὁ. 161. ἢ. 19. - 8.1. 
πος ΓΆΡ ΙΠΙ αἰ] θη. ΡΓ. ΠΟΙΉΘη, ΠΟ ἰδηηθῃ ἴ 
ΟΟσαΡγΙῦ ἴῃ 5680]. Ηομ. 14. Σ, 486. -- ἽἼἽππ 
ἵππω χέλητι. ἶ - 

5. 2. Ἰαρὶβ ΞΥΝΚΛΗΤΙΚΙΝΝ. 

ΟΟΙΧΧΧΥ. Ιῃ Ἰαρίάθ αἰῆχο ρδυϊϑιὶ ἴῃ νἱὰ 
Νουα-Οαρια δὰ νοίθγθηι ἀποῖΐ. Εαϊατα ἴῃ Θὰ 
ΤΙηβονἱρέξ. ». δ, τορϑιϊθιηί Βυαποῖς. 4παΐ. ΠῚ, 
ῃ. 106, Φ42005. Αἀρέλμοί. 1105. {. ΤΥ, Ρ». 180 (Υ̓ 
γιαάυυ. {. Π1, ρᾶνί. 1. Ὁ. 380, ΒΟΟΚΉ.- ΕΔ ἢ. 
ῃ. 8710. ΟΥγεθοὶβ νϑυβιθ δαἀἀιίαση δέ αἰβίιοῃι 
Ιαἰἱπατη 6χ απο αὶ βἰηὺ 111 σύνναοι θεοὶ ἰη 6 Πρ Ίται 

Φυβιίεο, ΝΝΘΙΊΘΒΙ, Εἰδ δ, αυδτη γογϑυδί δύΆη,. 
Νυχήϊηδ βδηοίδ ΘΟ] Θη5; ΟΔΙΏΙΩΔΙΙΙΒ ρΟΒαΪ. 

ΘΟΟΙΧΧΧΥΙ. Γαοάϊορω αὐ Τἡγοῖηι. ἘΔΙάϊΕ Τ' 
δια. Νοίϊέ. ΚΠ Θοοίο5. Αϑἴω, ». 2, οἱ ἴπ46 Β.- 
Οο»»}. ἴηδς. φ»"». τι. 3948, : 

ΟΟΙΧΧΧΥΤΙΙ. σαΐαηφ. 6ὁ}}. ἵη.580)". φγ". τι. Ὁ 791. - 
8. 1. εὐσεδέων; 46 νἱ»}5 515 80. ΟΕ ΘΠ Β65 ΘΟΠ ον 
Ῥαυβ. Χ, 28, ἀ : Περὶ πλείστου γὰρ δὴ ἐποιοῦντο οἱ πάϊ ἴ 
γονέας, ὥσπερ ἔστιν ἄλλοις τε τεχμήρασθαι καὶ ἐν Κατάν 
τοῖς χαλονυμένοις Εὐσεθέσιν χ. τ. δ. ; ουἱ διἀδησιβ ποι 
ΠΡΡῚ 126 φειμραίο ΝῚ : "Ἔνθα χαὶ τὸ τῶν Εὐσεδῶν γένο 
ἐξόχως ἐτίμησε τὸ Δαιμόνιον, ὅϑνον. Ζἤια, ν. 6.2. 
56 ν6Γ6 Οθβ56}6 ἀομη5 οὐ πιρᾶ Ρίογμηι; βο] π. Ὗ, 1 
Ηογατ (Ατηρ ηομιὶ οὐ Απδρὶ) τηϑιμουίδτα ἰΐὰ ΡΟΒί 
γΙὰ5. τηπηθγαία οϑί, πὖ ΒΘρα ον Ἰοο8. ΠΟΙΏΪΏΔΙ 
Οδιηριιβ Ρίογιηι. , 

ΟΟΙΧΧΧΥΠΙ. ϑρα»ίῳ, Ἰαχία ἐποαίνιμη, Εἰς Εοα 
τηοηΐ. (0). ἴηι580)". 4». 1391. 8. 8 βιιρουδϑδὲ ἰδηίπῃ 

ΕἸΓΑΛΥΚΟΥΡΓ. Ἴ ὝΙΝ 

ΘΟΙΧΧΧΙΧ. Τλοϑῖς. ἘδΙαῖὶ α΄. ΚΑΙ 6]. Πθνηι. 
ἀϑΆ,, ἀοῖπας Ερίρν». φ». ὁ ἴαρ. οοπί. 890. Β ὈΞΟΡῚ] 
ἀἰβίϊομο οϑὺ Ψ (ηφίσματι) β(ουλῆς) δ(ἡμον), δὲ ἴῃ ἀοΧΈΡΣ 
6] αβάθχῃ Ἰδύθυ 8 ρᾶγίθ : Τὸν γλυχύτατοίν μα μόνο. 
Φλ(άονιον) Φιλ[εἴνον] Μόνδωνος [διὸν) Φλί(αουία) Ἐὔπρε 
ξι[ς θυ]γάτηρ Ψ. β. [δ]. « διαίπδηη ΠΟῸΠῚ ἀθορον! Βὲ 
πδίαβ ΡΟΡυΪαβααθ ροημθπηάδιηατθδ τηδηάδν! ΕΠΙΡΥ 
Π]Ϊ2. » ---ἶ 5. 1. « ῬΏΠηὰ5 ΜομάΟἢ]15 δὲ ραΐθν οἵ. 
ογδί. » α. Κ᾿. --- Οἵ᾿ Κοιμιμη, γέ. Βωοΐ. π. 1 
Ρ. 8ὃ οἱ η. χχχιν, Ρ. 196. ς 

ΟΟΧΟ. ϑιυ γαρσιιδῖδ, ἰὴ Ὀδ51 ἰῃ Μιβθο ῬαὈ]16ο.. 
ταῦ], δὲ ροβὶ οθίθῃυοβ ΒΩοκΠ ι5- ΕΔ ἢΖ. Ο΄. 1550)". δῊ 
ῃ. ϑέ08. Βα ργαβουιρίαμη δϑί Ἰα 115 θυ 15 : Ρϑ᾽}ΘΉ: 
Ἐοριαηῖιβ, ραίρ»οηι ρο ιεὶ Βυγαριβαηΐ. -- 8. 3. 
ΟΚΟΥ 5 ποίαν ὙΊΒοοηί οοη] οί αΡ τη χαὶ ἔδραχεν ε 
ὥρην. (Οἵ. Απέλοϊ. Ράϊ. Ὑ 189). -- δ. 3. οἵ ἄρ 
βαηὐ βοηδίτβ ορυϊτηδίθβ, (Ὁ] 580 δὺ ῬΡΟΡαΪ ποτηΐπδ 
ἰπδ πὶ ΘΥΘΧΘΙΘ. ῬΟΡΘΠΏΔΙ Πη6 Βαβρισδίαν Υ ἰβοοηΐ 
δυπηάριη 6586, 4] ἃἅπη. 9523 5 Τυθθοπίδπο Θἃ 
ἱπηρϑνδίοι" ορθᾶίτιβ ἀἱοῖ ταν (Ααν. Ὑιοίον. Ερίξ. 80). 

ΟΟΧΟΙ. Ηδρηιίοηρ. Ἐκ βομθαϊβ Εσασιπομι! δα 
ΒΩΟΚΙ. 60». 5,50». 1.1, υἱς 1312, -- « ἘΡΙργδτηπ 
ὧὯ(θ οδηίορβ Ἡθυτϊοπίθηβὶ ΟΘΙΘΌΡῚ αἱ Ὀγϑοίους 
Ἰπμάοβ Ιβίῃγηΐα οἱ Ῥγίμία δίαπθ, αὐ ορίπον, ΟἸΎ τι 
υἱοογαί. » ϑοχάθοϊ πη γϑῦβιιβ παρϑὺ 05 Γριιβίρα γϑδί 
ἔπθΡθ ἰθηίανι ΒΟΟΚΗῖαΒβ. Εχ α΄. ΚΙ Ό6 110 ΒΡ Ί θαι 
ἄδτηυβ. Θυδίαου ροβίγθιηοβ δαϊάϊὶ δβοοῦβ. 4 
Ραϊαΐ. ἰ.ὄ 1Π, ». 968. -- 5. ἀ. τριτάτην ΔΌΒΟΙα 
οϑί, ἐθγέϊο. Οογοηᾶ δὶ ἄθοιβ ρῃ στη ΜΒ15, ἃ 
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0. Του το ραυθη τι. --- 8. ὅ, Βασιλεῖς. '᾿ΤΊα]Ὲ5 
ὁ εοἰα 8 ᾿ρηροναίογηνε : Ἰγυῖοα ἀποαθ ροθβὶβ, πὶ 

οοπϊοα, ἀρὰ Θνέθοοβ ἰὰπὶ πθαϊαυδηι ἃ ᾿πι 8 Ρὰ- 
᾿ϊοἷβ δα αἰαθαί. --- 8. θ. θεοῖς τἰπἃ 5.180, τπιῦ 5:06. 

ΟΟΌΧΟΙΙ. Τίοοοὺ νοίθυὶβ ΟΔ}}18ὁ6. ορρ αὶ, σαὶ ΠΟΠΊΘὴ 
ταϑῖο νοοοπίίονιιμι. Εα4. ν. οἱ. ἘἈθπίθυιβ, δίαη. 
ἶφν. . 139: Ηθνζορ.. ααἰα Ναγϑονι. ἀρρ. ορῖφ». 
ν ἀλά, οἱ α. Καϊρθοὶ. Ερῖρν. φ»". 6 ἰαρ. εοπίὶ. τ. 86. Τὴ 
Ἰΐορο ἰδ ρ᾽αἷβ Ἰαΐθρθ Ἰθρῖσαν : 

Ι 15 [ουίππδο πθοίου τηθη(ἰβαιθ χη ρΊ βίου 
ἃν σδααθὈϊ, ἀαατὰ ἀθαϊν οἱ νοἱαί. 

ἔδυ εοἰαίθ, ἰθϑίθ ϑηΐθρο, ϑοχίπβ Αρδιηθὰ ἴῃ 
ἀπ ῬΡοΐδοίανιιβ, οὐδοα!αθη. οοπβαμιθναΐ ἀθ 1{1- 
ϑναίασθ., ὉΡῚ Βα]νὰ8Β 60 ρδυυθηϊβϑδαί, Β6]Ὸ 
ΘΟΠΒΕ ᾺΘΥΘ 1 15508. 

 ΘΌΧΟΠΙ. Ποριά ἴῃ ἐοαθ5. Ψαιοαπ15, ἴῃ θ881 ΤῸΡ- 
αἰηὶ οἰοσδη 5, Η ΘΓ ΟΙ]18 ΡαΘΡῚ Θχτινίδτη ᾿ΘΟμὶβ ᾿πάπ{ὶ 
ἰιτὰ οἴανα, ἴθ τηδηὰ βἰἰβίνα. Εατάθυθ σλα}}, Εἰ, Τ081- 
15 ἴθ ἤπαφα. Ρ. θ1, Ῥιρθῖαβ 'ὰ. Ηθρομίο Ῥγοαϊοῖο 
. 11 αταΐον. Ρ. χων, 1, Μανίου. Τλθϑ, [Π1507}". Ὁ. τ,Χν 
᾿ς Βναποῖς. ἀπαΐϊ. ἰ. 1Π, ». 131, αν. 180, 2846008. 

πΐηι. 1]. ΠΙ, Ῥ. 1, ». 390.) ἴῃ 4ρροηπά. π. 198, 
ῃ.-Εσδηζ. (ον. ἃ. ὅϑϑάν, δ ΠΟΒ 'ρ81 ἴῃ Ὀ]18- 

, (6 Ρροαϊοο Οοῖο, δἰο. (1897) Ρ. 87. --- ΡΙΡΆΪ 
οἷο: 

ΟΠ τι5 δαί θιιβ ῬΌΘ αι τὴθ ἀἰβοῖίθ : ἘΘΠΙχ 
Βοτοαίθαπι βίβινατα οΟ]]οοαΐ ὁχ ῬΡΟάΙοΟ. 

ο..- 

ς ΟΘΟΧΟΙ͂Ν. Αἰἐποηῖς, ἴῃ ρᾶνθίθ οσοι θη 8}: Ῥαγίμθηο- 
εἶδ. Γπιθάονβ, Βιείίοί. αὐ όοὶι., 1812, ». 251: α΄. Καῖ 6}. 
πρίν. φν. θές, ν. 38θ4, π. 882. --- « Ιἀδίαν 1μοίὰ8 
»] οὐϊηὶ [556 ἐθα 815.» α. Κὶ. -- 8. 1. « μετάρσιον 
ὕμνον ποβοῖο οαγηιῖγα ᾿μοΡρυθίου ἂἃπ ρλϊοδορἠίανι, 

ἀδπΐααθ αθοίαηιαίίογιθ5. » Ἡαηιοιυϊέξ. 

ΟΟΧΟΥ. Οονίμεμὶ ργορα Τπποηΐβ ἐθάρυη. ΟΥὐγίδοιιβ. 
[π ὕαβὶ νϑπαίογσυση ἔριν. Εαϊί. ἴῃ 00). ἴγι50)". 4}. 
1106: ἀρὰ 6. Καῖ 8}. ἐῤία. π. 88. « Ὑϑηδίογϑβ 1}}} 

66 565) σοΡίδιηΐηθ γα] μονα ίϊ ΤΊΡΟΡΒἾτηΟ τηραϊΐοο, ααὶ 
χηραϊοαίαβ Γαϑγαΐ, ρου αἰϊαβ τοίου αηΐ. » 

ΟὍΧΟΥ͂Ι. Αἐπογιὶς ἴῃ ἃγοθ. ἘδΙαϊς α. ΚΑΙΡ6]1ι5, 
οἷ». 4». 6 ἰαρ. οοηίοεί, τ. 886. --- 8. 1. Βαρρ!οθαὶ 
«πόλων ὙΝ ΠΔΙΟΥ 2. --- 5. 8. « Θθηδυῖβ. 80 ρᾶ- 

5. ΠΟΙηΐη6 ἱποὶρίθηβ, » Ἀλεξιμώρον 6Χ. ΡῈ. ΡΙῸ 
λεξιμόρον φιιὶ πιογέοηι αὐον εξ (αἱ ᾿ἐγχεσίμιωρος ᾿ΓῸ 
χεσίμορος ψμὶ παδέα ηιογέθηι αἰ ον, ΜΑΥΟΪ5. Θρ (8 6- 
ἢ), 5ῖνθ φιὶ ἐηβαηῖαηι αἩιουθέ. 

ΟΧΟΥΤΙ. Ερλοοὶ. Ἑαϊά. 5. Τ΄. Μνοοά. Πίβοουογο5 
 αΐ Ερλοδιιδ, Ἰηβοῦιρί. Ρ. 12, ἢ. 11. ϑαργνα βογιρίαχῃ 

δϑί... Βουλὴ... τῶν μαθηϊτῶν.}] Τί Φλ. ὙΨιχλῆς Τι[α- 
νός)" Ῥόδιος... Τ. ᾧλ. Πλαιχιανὸς Ἐφέσιος: Ρόδιος 

ἴσχο-" Τ. Κλ. Καλλίξενος Κιλόιανός" “ἹἹεραπολίτης 
Ἢ Κ) . Σάλδιος" Αὐρ. Ἄτταλος Φωχαεύς" Νειχαεὺς Αἰλ. 
 Αυχεῖνος. Λει. Μάρχελλος Ἀγχυρανός: Ἀντιοχεὺς 
Μεττιανός" Κόλων Καύνιος. -- 5. 3. Απαγοο]]άξο, 

 Απάτοοϊο ααἱ ΕΡμδδὶ οομαϊίοῦ (586. ουθάθθδίαν, 
ἔπ. ΧΙ, 1, 8. --- Βορμιδία αὐάδηι ϑούθυιιβ ΠΟΤΏΪΠΘ, 

Ἐρ651 Βα ίανὶ, ΔΙααδμο οαϊῃ οοπίθγηρύαπ ΔΡ. 
 Ποβιναίαμηι, ϑορλιῖεέ. υἱέ. Π|, 38, σον. 

ΟΟΧΟΥΊΠ. δέώοηο. οαϊὰ. ΝΥ δα αϊπρίοπαβ ΠΙ,π.1806 ἃ 
Πϑηδημβ, Ἡϊϑϑίοη ἰδ Ρἠόηϊοῖο, Ρ. 311 5ᾳ. Ἀδϑβίϊ- 
Ῥαηὶ νυν. οἱ. Ερσρου οὐ Μ|Π6Ρ. -- 8. 1. θᾶρηθν. 
στέες ἐν σταδίοισιν. --- 8. ὃ. Φορωνίδος ἐκ Νεμεαίας ; 
ΒηΔΠτ5 ἔχθορε (ργο ἐξέθορε) γαίας, Θηιοιῖί, Ἰοτα6- 
οἃ ἰονηδ. -- 8. 9. υἱχ 1ηἰ6]}1ρὶ ροίοβί, οοη] οἷ 
ΒηΔΏὰ5 [Σίδ]ωνος, οἱ ν8. 11, μεγαλύνεται ὑμετέρα 

ον 

ΠΤ ΠῚ ΟΝ ΑΡΌΤῚ ἈΝΝΟΤΑΊΤΙΟ, 81 

χϑών. -- 8. 12, ζευχτοῖς... ὄχεσιν, αἱ ἀρυὰ ΡΙι- 
ἰὰνομαη, Ἠογαί. ἡ. 2378 "», 380 ο, οἱ Εὐπιδίαι ἢ. αὐ 
Πιαα. Ἐ. ἀ8θ. Τὴῃ δοάθυη τυ νο Ἰορὶίαν : Σιδωνίων 
ἡ πόλις Διότιμον Διονυσίου διχαστήν, νιχήσαντα Νέμεχ 
ἅρματι. Τιμόχα[ρι!ς ᾿Ελενθερναῖος ἐποίησε. 

ΟΟΧΟΙ͂Χ. Ογσϊοὶ ἃ. 1111 γϑρϑυίαμῃ δαϊὰ. Μαυαιανά- 
ἰπ8, γε. ν. 102: ἀοίπάο Βωοκῃ. Οον». π. 3071. 
« ΝΕβίουρθιη, αἀ6 1) ΡΘΡΘΡ ἸὩτιπ {τ|1556 ἀοοοὺ ν, θ, πὸῃ 
ἀϊνθυβση ραϊο ἃ0 Νοβίουθ Παργαπάθηβὶ Γγοίο, αὶ, 
δ 14 ἰοδίθ, ἱπηρουδηίθ ΑἸθχαπάρο βθυθρο υἱχὶξ : 
ναϊο σθΡῖθ ἐθίδιϊ οἱ 1ἰθΡὲθ {Π{1}} σοπνθηϊαηὶ οὐ οἂν- 
ΤΩ] 18 1Π40]65. ΕἸ βάθη βιιρθυδιηΐ Γραρτηθηία 4. .ῚΧ, 
.129, 3604, 537. » 6. Κἰ. 

ΟΟΟ. ἢοριῶ, ἴῃ τηϊβθὺὸ [δου μθηβὶ ; ΟΡ ΙΤΉΙ5 
φαϊάϊυ α΄. ΚΑΙ Π 6]; Κργγ»"". φ»". ὁ ἴαρ. οοηΐ. νιν 918. --- ΟΥ̓, 
ἰηΐν. ἢ, σσον, Ἀντόλιος... Ἑλλάδος ἀνθύπατος. 

ΟΟΟΙ. ϑαραϊΐδιι5. ἘΔ] ἀοναηΐ 1.6 Βδ5 οἱ ΝΥ δααϊηρίοῃ, 
Ὑ, 6029, ἱπᾶ6 6. Καϊθοὶῖαβ, Ερίψνν. φν., οἷς. 908. 
« γάϊα ἱπὰθ Ὁ ΤΥ βόθοῦϊο δχϑαηίθ οοηβα]ανὶ ρ6}- 
τη ἶβδἃ, θϑί, ἤθατιθ ΠΟῸ ἰθηιροῦθ ὑἰψα]πι5 ἀπ Ἰαπο}. » τς 
8. 2. 1,6 Βὰἃβ οἱ Ν᾽ ἀἀα!ηρί, δούμασιν ρου! δώμασιν. 
- 8. ἀ. 6α. Καῖθ6ὶ, αὖ ΤιΘθᾶβῖιβ, τορήσας αποά αὐἱὰ 
βρη δορὶ διὰ βα018 νἱᾶθο; Ἰορὶ πορίσας; νἱά 6515 ἰδ- 
τ 6 ἢ ΤΠ 6ΌΔ 511 ἱπίθυ "ἰδ ΟΠ θΊὴ : « 1,65 ἀθχ ἀθυ 6185 
ΥΟΥΒ ΒΙῊ Πθηὐ ΡΟ ΔὈ]θτη θη αα᾿ ΟΠ Ο] 5, Θῃ ὀἸθναμὶ 
ἀ65 τϑηρᾶνίβ ἀοηΐ 165 Το πα δί! ἢ 5 ὀἰαϊθηῦ ἀΔη8 16 ΤΌ, 
διύαῖς ραγδηΐ 1ἃ Ἰἰθοτὁ 4685 παθιδηβ. σοηΐΡ6 165 δἱ- 
ἴδαιθβ ἀὰὰ ἀθΠ0}8... οἱ 165. σοῃβίνποιοηβ αἰ ΑΘ ΠΟΙ 5 
ἔαγθηῦ ὅ8η8 ἀοιιίθ γηοϊϊνόθβ ρδ}" ἢν αβίοη ἀ65 Ὀδν- 
ὈΔΡ65 ααἱ, 505 16 γὸρῃ ἀθ αϊόγίθη, γανδρὸγθηΐ 
᾿Αβῖθ δὺ Ὀγὰ!δνθηΐ 16 ἰθηρὶθ α ρμὸβθ. » --- Ἔλευθε- 
ρίης (ᾳαποὰ δρια 1,6 Βᾶ5. βουϊρίιππι οϑύ ἐλευθερίης) τέ- 
μενος, α. Καῖθ6 110 πάϊς, « ἰονίαββθ ἰθρ] απ θδί ΠῚ 
τὸ χοινὸν τῆς Ἀσίας οΟἸΘΟγαΥοίαν. » ϑδιυδάθο ἰδιηθῃ 
αὐ οοηΐογαία" ΡΙπάδυαβ ἃρ. ΡΙαἰδυομαη, 716- 
ηιϊδέ. ὙΠ|, παῖδες ᾿Αθηναίων ἐόδάλοντο φαεννὰν χρηπῖδα 
ἐλευθερίας. 

ΟΟΟΠ. Μιβομὶ, πὰης ΝΘΔΡΟΙΙ ἴθ Μιβθο. (Ὁ»»}. 
50}. φ»". δ19.. Ῥνοβουιρίαμι οϑύ Ἰαΐηθ : 60 ΤηΔΡΟ 
οὐ Εδίο θομο Ὑ ](6 15) Υ 4] 65, ν(1}) ρ(θυ ἔθου 1551Π1118), 
Ρνεοίδοίτιβ οἰαββϑὶβ ΜΙΒθη(θ 518) Ρ(126) γν(1οί 1015) αον- 
ἀἴδηεθ νοίαχῃ ἰροϊί, 

ΟΟΟΙΠ. ἡοδοη Ονγοίοηβίμηι; δαϊῖ. ἴῃ Ψοιμνηπαΐ οΥ 
Ρλϊίοί. ιϑ85Ὅ, 11, 106, π. 8. -- 5. 1. « Ρδυδβ. "1, 260, 
9. Ἔχ δὲ τοῦ παρὰ Κυρηναίοις τὸ ἐν Λεδήνῃ τῇ Κρητῶν 
ἐστιν ᾿Ασχληπιεῖον. Οποά δοχηηΐα ἀδαϊοαῖ, Ρ6 1 80- 
πἴστῃ ΠΙοάοτι5 ν᾽ θέαν οοα]οσιχ νδ]θίπἤθχὴ τϑρᾶ- 
γᾶν 1586..» α. Κ΄. 

ΟΟΟῸΙν. ΡῬτορο Αβοαρημηι θυσηδηΐοθ. (0). ἵη80}. 
φ». πὶ. 6810. α. Καὶθ6]., πα. 840. --κ|]ῇ, Ηοναΐ. Ερέδέ.1], 
2... 187, 

σΟσν. Αἰἐδπογῖς. ἘΔ. ΚόοΘΏ]ον., Πρυηώ ΤΥ, 192: 
ἴηάο α. Καὶθε]. ἃ. 903. --- Απδίο!αση ΚΟ] υπ5. Ρὰ- 
ἰαὺ οοηδιίθχη ἃ. ἀξθ 6586. 

ΟΟΟΥΙ. Αἰἐδμοηῖς. Ἑάϊάϊς Ῥόοσοοκ. 7180). Απηέ. 

ῬΡ.1, ο. ὃ, 3. 4, Ρ. 85. Τιίαλτ5. τη] δία οχϑίδί ἴῃ. 

Βοῃ6415 Εὐοαγτμομπιὶ. ΒΘρϑυ ΒΘΟΚΙ. Οο»Ρ. π. 30. 

Ιη ἰοχία « ποία, αἰΐ, ρ]θμθ βουὶρία με Ἀρείας τε ἕκατι 

χαὶ ἀρετῆς; » αοα 58606 ἢϊ. -- Υ8. 23. Ἐουντηοηί. 

Ποντωνιανόν. -- δι ίοι βουϊρίαμη οϑὺ : ᾿Επὶ ἱερέως 

Αὐρ. Πολλίωνος) Μελιτέως. « Βίρηθτη) 5 σμ! ἤσαν υἱάθ- 
ἴα} ρδίρὶβ ποιηθη ἰάθη 6556 ἃ0 ἢ]1]. » Βολῆ. 

ΟΟΟΥΠ. Βοροολαί ϑανέρογηι, ΠοάϊΘ Βγθῖκθ. 
Εχ Δροφσᾶρμο 800 νυ. ὁ]. Νν δαάϊηρίοῃ. [πϑορρίξ. γ6- 



88 ἈΝΤΗΟΘΙΠΘΘΙ κα απ ΟΕ. ἣν 
οἰμοῖ]., οἷο. ϑυγῖθ, π. 3414. --- β, 1. ἀμφὼ νἱάθίαν 
6588 ΡΓῸ ἀμφότερον. -- 8. 6,  δααϊηρί. ἀνεγίρας. 
- 8. 7. 1ὰρ15 διόσι. 

ΟΟΟΥΠΙ. Αηιγῶ. Ἐκ Δρόορυῦᾶρῇῃο 50 δ δααϊηρίομ, 
150)». 4». οἱ ἰαέ. οἴο., τι. 2082. Ὑ Ρβ5. ὮΪ ἄπο βαηὶ 
θυ ᾿1άθη δίαιθ ν88. ᾿ οἱ ὅ. τὰ] ΡΡΕΘΟΘ θη 15. : 6Χ 
δοάθῃ ἰοηίθ ἴδοι! ἤϊπιχῖββθ οὐθάδβ, δα 0 “ΔΗ Ι  ΌΪΟΥΘ 
Ροθϑίδ απἱ ονίδ5856 βου ρβογδῦ : 

Εἴθε σε καὶ χρυσέοις ἐν ἀγάλμασιν ὧδε δυναίμην 
ἀνστῆσαι....... , πεποθημένον Ἑλλάδι χῦδος. 

Οοηΐ, 6. Καθ Ιπι5 4ηέλι. Ρίαη. ὟΝ, 88 : 

ἔπρεπε μὴν χρυσέῳ ἐν ἀγάλματι μὴ δ᾽ ἑνὶ χαλχῷ 
τοῦτον τοῖς ἄλλοις εἴχελον ἕστάμεναι. 

« ΤΊθΘΡΙα5 ΜΑΓΟΘΙ ΠΩ ρδίου ΗΠ] πιδνο νυ] ἀθίαν 1556.» 

ΟΟΟΙΧ. «Αιορῖς. ἘΠΙάΙῸ ἴῃ Ρλὶϊδέο». ὑ. ΤΥ (1863), 
Ρ. 93, η. 8, ν. οἱ. 5... 4. Ουμηδηϊάθβ ααἱὶ ἤδη ἴη- 
ΒΟΡΙρΡΟ Ομ θῖὴ δὰ Μδοραοηΐοα ἰθηροῦᾶ, 6Χχ {ΡΤ ΤΩ 
Του τη, ῬΘΡ 6.6 ΔΙ Ρύαν. --- 55. 1-2, Ἰαρὶβ Βαθοὶ 
Ἔρμεῖ, Νίχει. -- 8. 8. 1 νᾶ86 ρὶοίο αἀποὰ τα] 
ἀοβονιρβθριηΐ, ψϑρ δε πι6 ΠΡ ΘΡΡΙπ6 ν. ἀοοί 55. ΕἸ. 
Γοπονιηδϑηΐ ἴῃ Πίοίϊογι. εἷος Αηέϊφῳ. 9}. δὲ γοηι. 
ἰαβοῖο. ἀ, ρ. θ2ῦ, ἢρ. 10ὅ, αὐτὶ. Βαρσελιιδ, γϑρυθθβθη- 
ταϊαν ΨΊοιουία Ῥίοηγβο πάρεδρος, απ886 ἰρΙροάθιῃ οδμο- 
ΤρΡΊοα. οχουηδί, ἀαγτ δἰίογα ἱοίονϊα, οἱ θὰ ἀποαι8 
δἸαία ἰδα γὴ βδορβοῖα δαάποῖί, 6 (1185 παρέδροις Υ 
α. θ᾽ Αγηδυᾷ ἀἰββουία ομθχη. 

ΟΟΟΧ. « Τλορὼ ἴῃ φγοιηοηίουῖο ὮὨ. ϑίθρμῃδηϊ 
οχίγα τηοϑηΐᾶ ΟΡΡΙαΙ, ἴῃ 56}1ἃ βΒᾶχο ἱποῖβᾶ; ρᾶ8 ὦ 
δὲ ΘΡΙβυδυωπηδ 15. ὁ γ88. 1-3. ἰὴ βαρουίου ρᾶγρίθ 
561120 βουῖρίϊ βαηΐ, για ἰηἶρα. » Βοζλ. Βαϊαϊὶ 
Βωοκμῖαβ ((ο»». Ααἀαορά. τ. 3θῦ ".}) ὁχ βομιϑάϊβ Ῥγο- 
ΚΟΒΟΩΪ οὐ ἀθυπαρὰβ οἱ Βοββϑίαβ {{2η1. 1γιδιε γι 
ηιαγῖ8 Ζ Ἐφ. τ. 1, ν». 61. -- « Νοθβδθ δϑί βίαϊπια Ἡθοδίθθ 
10 Ἰοοο Ῥοβίίδ, [θυ ΡΓΟΡΘ ααδμηὶ βἰσπηα] 56}] τὴ ἰβίδηῃ 
Ἰαρίἄθδηι ἴθοὶν Αὐ θυ ουιβ... δαμῦ ρούϊα5. ἄπο δρὶ- 
ΘΡδιημηδίδ, γὙ6] σου ΐθ πηπτ Θχ ἀπδθι8 ῬΔΡΓ 5. ΠΘῺ 
ΘΟὨΪ] 1 ΠΟΓ15 Θοπηροδβίίαμῃ. » Βωοκῆ. --- 8. 1. νἱά. ποη- 
1.118, ἢ} 806. 686 Πουηϊηδ 1 ΡΕΪΠΊΟ ΟΡρμῖο. Ὠγτηη. : 
Εἰνοδίην Ἑχάτην χλήζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν, κ. τ. λ. 

ΟΟΟΧΙ. Ι΄ ἰπβαϊα ΡαγῸ τϑρουύαμη δαϊαϊὶ ν. οἱ. 
ΟἸγταρα8 ἴῃ Ἀθηναίῳ, Ρ. 230, πὸ ἢ, αἱ οχἰβιϊτηδὶ 
γ8. 2. Μυρσινέαν ΠΟΙΊΘΗ 6586 ἀοριΐ ἰηβυΐορ, ποίδέαιιθ 
Ὠδαα Ῥγοσα] ἃ Βονίο δὶ γορορία ϑϑί ἤδθοὸ Ἰηβουίρίϊο, 
ΡδΡ νι 6586 νἱοιτη Μυρσίνην ΔΡρΘΙ]Ιδίατα. Ῥαγθηΐατα 
ΝΙΊΘΘΒ. 6586. νἱἀδηΐαι" ποιηϊηᾶ Παπιανὸς οὐ Μυρσινέα. 
-π-- Δορποφόρης ΠΟ ἴῃ ἸΘχίοὶβ ἰηγθηϊίαν. α. Καὶθ6- 

1105. ἢ. 828 ἃ. δορποφόρον. 

ΟΟΟΧΠ. Ιῃ Ἰοοο ἀϊοίο ἢηροιία, ποὰ Ῥγοοὰ ἃ 
ϑραγία. Εχ Δρορυρῃο Βαον δ δάϊαϊι Εἰπαβίν αι 465, 
πἀη46 Εποδγί. 1.50)». 4»". οἕ ἰαΐ., οἴο. 1 ραγῖ. ἢ. 1623 ς. 
-- 8. 1. Ὀρθία θεὰ 65 Οὐ μὰ Αὐίθπιῖβ. -- Βοαγὸς 
οϑύ ΘΡΘΘΙΒ. ῬΌΘΡΟΡ. ἀποίον Ὧρ. ϑρδρίδῃοβ.. Ηε- 
5.0}. βουάγορ᾽ ἀγελάρχης, ὁ τῆς ἀγέλης ἄρχων 
παῖς. Λάχωνες. 6 5015 σγΘρΊθι5 βούαις 5. ἀγέλαις, 
ΘοΡαχηαιιθ ἀποίθιι8, βουαγοῖς 5. βοαγοῖς νἱά. ΒΩΟΚΙ. 
Ο. ἴη80». 97. ἴοτη. 1, Β. 612, τό. ἢ. 1426 ἢ : προσ- 
δεξαμένου τὸ ἀνάλωμα τοῦ ἀξιολογωτάτου βοαγοῦ αὖ- 

“τοῦ. Οἵ, πη. 1241, 34... 1850, 14; 1158, 9. Ὑἱά. δὶ 
- Εοπὺοατγί. ἐῤΊτα. π᾿. 108, Ὁ, οί. -- Υ 5. 2. μῶαν, ἸδΔοο- 
Πΐθθ ΡΙῸ μῶσαν, μοῦσαν, [ογδίίδηῃ ἰάθτη ἃς βοῦαν; 
βοῦα Θῃΐτη ν᾽ ἀϑίπιν" [οἴη 6588 ΡΘΡ ΒΥΠΟΟΡΘῺ 6 βουσόα. 
(Βίσιη. Μ. ρ. 208, 1). Οἵ, Ηδβυοι. 8. νυ. μούσαξ, ὁ 
ὑπὸ τοῦ βοαγοῦ τρεφόμενος. --- 8. 8. ΠΘΧΔΙΠΘΙΡ Βρᾶ- 
ὑπατὴ νομὴ, αἱ ΠῸΝ ἰμβοι!ρίαβ. δύ πθαὰθ δὐϊδια 

[δούπβ ῬΡορίθν Π} 5 σΘΠΘΕ 15 αἰ Πα] αίθι., 
ὙΘΓΒῚ15 ρΆΓ 65. ΠΌΠΉΘΙῸ, ἰσάριθμα ἔπη, ἰΐὰ, ΠΟΙΏΪ ΠΩ 
απϊὰ 51 ΠΤ ΘΡΌΡΙΠΙ 1} {6 015. ΒΙ ΠΡῚ 8 ῬΘΡΡΕΘΒΘΙ 
ὑὰ}, ΒΤ ΔΩ [δοῖδ8, Θδίθηι [ἢ 51 Πρ} }5 γΘΡΒ} 
μῖο, 2180 --- βψλ'. 

ΟΟΟΧΗΙΙ. Φαχία γυάθγὰ 4 γ͵αβδῖ, ποά. Εναὶ 
ϑργαίί, οὐ ΕῸΡΡ. Π, Ρ. 382, Βνδηζ. 60». 
ἢ. 6841, ἢ, Αααοηά. Ρ. 1189. ΕΡΔΏΖΙΪ βαηΐ, 
τηθηΐδ, απὲ6 γθοθρὶύ ΔΝ δαα!ηρίοη, ]ηδογρέξ. τὶ 
-τ 8. 1. εἰρήνης ἄρξ. Οἵ, 1,6 Βᾶ8. οἱ Ὑγοδατηρι 
Νοί. ἀθ ]Ρθηαῦ ὉΠ : « Τ ϊόπαγηιθ ὀϊαὶϊν οἷα 
τη δ᾽ Θ 11 ΄ὰ Ραΐὶχ δὲ 1 οράρθ ρα ῖο. Ο᾽δέαϊ! ὰ 
τ 1558 106 (6 ΡΟ]ΙΟΘ οἵἱ οἰἤοἰον ἀθ ραΐχ, δοϊητηθ 
ἀἴβοηβ, ρΙαἰὸΐ αα απ 1006 46 ραΐχ. » --- 8. ὦ 
νων ; ψγοοδθι]ιπι μ0Ὸ 5 σηϊβοδί Ἰδοιηαβ., τηομτὶ 
οδντίαίοβ, δὲ ἰη6 ἐου ἢ 5. ΑἸγϑαχη, απ0 5ΘΏ8ιι ὦ 

πἀδαρρδίπση δϑί. Το] ριὶ βισηὺ Ὑϑυβ5 ἴῃ Ὀᾶδὶ ΡΓῸ 
τη δΡ ΠῚ δα ῖιϑθ ἀποίτιτη δὶ τοοθρίδου] απ Β[ίὰ, 
{γᾺ 1106 αύτι:" ἀΡΌΒ. τηθ ἃ. « ΙΠ(6]ΠρῸ : τεέγα 
αΥ̓ΑΥ ρῬοϑιεήξ, κί 7αηὶ ἤιυῖιδ ϑιιρο»ϑέαφγιαγίθ5 
μηαίαβ διεῖ8 αιῖς δμὐβμπαογοί; ἃὐὸθ θηΐτας 
Ἰοθο ΘοΘΡοΘΠ 15. πού θυ ἰηβουν απ » 
ῃ. 808, ατἰὶ 181} ἀθβιἀθυδηάαμ ἱηαϊοδί,, 

»:- 

ΟΟΟΧΙΨ. Ιὰ ἀρρθρ Οὐηδη, γϑίορο Ῥλίϊρρορο, 
ΕΔΙάΘΡ  σκον, ϑγ 1. ορῖφν. πα. 98,0. 135, φαϊι. αἱ 
Ενδηζ. 607}. δἷο., π. 4638, δίᾳμθ οχ ἃ ΕΡΆΡΙΙΟ Ἂς 
Ἦ Ὁ]. νααάϊηρίοη. Γπδορίμέϊ. γ66., οἴο. ΞΥΓΙΘ, ἢ. 
- 8. 1. Ἰδοῖι5 (λίμνη) 4] Ὠΐο πλθιηουϑ αι}, Τὴ ' 
οβδὺ σϑοθρίδοι!παμη. {πχία νϑίθυβ ΠΡΌ. ταᾶδΡα, 
Δάμο ἈΒβουυδηΐα" θ᾽ αν 1165 δα τιδθ, Ρ6 1 ΒΘ 6 Τὴ 
Ἰθοΐεθ. 

ΟΟΟΧΥ. Αρυὰ Απανοβρῃίηροιι. αι ΕΤΔΙ 
218 Ροϑὺ Τιϑίροπη. (θοιοῖ ε65 Ἰπιδονῖρέ. (. 1.0 
54. ἢ. ὈΧΙΠ) ; 607}. ἴη150}. αν. τ, ΠῚ, ν. 1188, η. 47 
- 8. 1. Το σοηη. αἱ ἰορὶ πάντων σφίγξ, Η χαὶ ; 
Ραίαΐ Θχ 1556 Ὑϑυβιτη, ΘΌΤΩα.6 ΡΥΪπηαπα, αι 6 ΧΡ] 
οαίαν πάντων. --- 8. 3. ἰάθη. φγοροϑιῖ χῶμα χὰ 
ἀγνοέεις ὕψος θ᾽ ὅπερ ἔπ. τ. -- 8. 3. [,ᾺΡ15 6Χ ἅ}6 

σΡΆΡΒΟ ΒΆΡΘΓ6 νἱἀθίαν ΗΦΑΓΜ ΑΤΟΟ. Τιρομὴ 
φάσματος εὐεργοῖο. --- 85. ἀ-ὅ, « Βϑοίο Ἰορὶι Πρίρο 1 
ααἱϊ θεόπνουν τηοποί ΟΕ βιϊαπθπὰ απἰἀαταγη ΒΟΏΔΓΘ., 
Ρν. --- 8. θ. Πιϑίσομῃ... χεὲν τὸ θέαμά τις ἀτρεχέως " 

νοήσει. -- Υ5. 7. ἄρορν», ΤΝΟΧΕΊΙΤΕΙΗΟΤΟΕ τ 
ΟΝΛΜΟΝΉΓΛΟΙΟΝ ΔΕ. ἃ Ηθρβιερϑιϊπᾶ ϑί ὑσὶ ἼΧ, 
ΖΕ ργρίὶ » ἔν. --- Υ. 8. Ἰοσὰβ ρᾶπο, αἱ μρλφυβις 

Ρδραίαβ, ααἱ ἰΐὰ 86 μαροῦ : ΚΕΙΝΕΤΟΑΝ 

ΛΕΙ ΑἸΟΜΕΔΟΟΙΓΌ. -- κ5.9. εἰο Ἰοφῖς Τιούτομμ. : 
ῬΓῸ ἀπιὼν ΒΩΟΚΗ. Σαραπίων. --- ΝΌΡΘΙ ΠοΟ 6 
γϑρϑίῖι ΘΟ. ΚΚαῖθ6]. Ερίφν. φρ. 6 Ἰαρίαϊδιδ ΘΟῊ 
Ρ. 428, π. 1010, 4αὶ 50 τηοάο ἴθι ἀιθιηαθ ὙΘΥ Βα 
ἀὐδοίαν!, βίο ἀἁ 8. 1. Ἥδε χυρεῖ πάντων σφίγξις χ 
ΣῊΝ Ὁ} τΐ αὶ Ἰαδῖβ86. νἱἀθίαν Ῥορίδ ογρηγζμγη 65: δέ (4 
ἐγὼ οἱ βρθοΐασιζιηι αἰυϊηιηι. » τ--- 8. 3. (ἀ6 ΕἾδὴ 
γϑϑυϊςαὐοπθ απιδγα ΤΘΟΘΡΙ Πη115); « δῖ δἰ τὰ 40 οἱ 
Ῥὺ5 Υἱχ Ὀ61η6 ᾿πίθι" 86 Ἰδάρ σιν κὸν κοῦ » 1088 [εἶ] νοέεις 
ἰσὺ σο]φ[ῶ]ς. --- 8. 1. « Ὄψιν ἔχει, τϑοίθ ΕΎΔΏΖ. τ 
ἀθίαν ΒΟΡΙΡΒΙΒΒ6Ι το!ψυα 675. βιρρ!θιηθηΐδ, μον 
ΘΟΠ] Θοθρδ πη ΟἸΐτη ὄψιν ἔχει [τ]τέξρν]9[1|0 Ἡρηκι δυο τς 
- 8. 9. Σαραπίων τοορριὶ α. ΚΚΔ10 6]. ᾿ 

ἊΣ 

ΟΟΟΧΥῚΙ. Ζογαυῶ. Ἐς οχ ἈΡΟΡΤΔΡΒΟ ΓΙ 
γν. ο]. νυν δαηιηρίοη. 1]1ηϑογρίέξ. γϑομθῖϊ. οἷο. ΘΥΣΙ 
οἷο. π. 3484. 6 δον Ἱελείῳ νἱὰ, Ῥαυβδη. ὙΠ|, 48,8 
Ῥίπάαν. Οἱ. ΧΠῚ, 164 (ΒΩοΚΚΏ. οαῖν. 118), Ρῳέλ. Ὶ, 18 
(ΒΩοΚΙ. οι. 617) ,6ίο. ΑΔ Πρυ 5 ΡΡΘ116}. αγθοἠίϑοῦι 
Ἡγίλοϊ. ». 114, -- ὁ 8. 8.. ΟΘαγ585. Η, 84 564: 



ἢ ὌΧΥΙΙ. Αἀ βοϊοαεύοιν του ρ᾽απι; ϑαοηθ 
ἃ Βονυίαμ, ἴῃ Του β ἰθιαρ}} υἀθρῖθιβ, α. Καὶ- 

ἡ. Ἑαϊαὶν ἀθ Βδαίου. Κογασο οἷο. Αἰ]ὰβ, (8. 57, 
" Ὅπη, ἤθυμο αγο]ιόοί. 89 ἀπ. ᾿. 18, ΕἾΔΏΖ. Ὅον. 

ν αν. τ. ἀ80 οἱ Αὐὐάοηά. ν. ᾿41ὃ, γ. ὁ]. ΝΝν ά- 
Ἰρί 0. ΘΧ 51.1.0 5105 ἈΡΟΡΤΆΡΠΟ, Μογψαρο, οἷο, 1η.58- 
μέί. γεὺ., θίο. Ὡ. ᾿δδδ, ϑυνῖὶθ. Ῥουιηθὺ υἱτα]ὰ5 δὰ 

θ᾽. δα 5 οὐ οῖαπι Φονὶβ ΑἸ ομβ οαραΐ Ἰπλϊδ- 
᾿ Ῥγεοβουὶρίθμι μα 6. ἰαρὶ5 Μ. Ὀχτάουιος Ἴλα- 

δ λόμέμενος ἀνέθηχα ὑπὲρ σωτηρίας Κ...... ου Εὐτύ- 
ς χαὶ τέχνων. 6 βΟΚΙΑΡΙ Δ, ποιΐηθ οοΟη]θοουιηΐ 

ὙΕΙ Κοίντον. --- γ55. 1-3. ὅποὺ ρθὰ6 οαγθηΐς; 
5616. ΠΟΥ βιιβίθπἰα νυ! Ροίθναπὶ δαάϊία αἰν1- 

γο06 ἴλαθι.» ἃ. Καὶ. --- 8. θ. ομμίδβὶί, αἰ ν᾽ ἀοίαν, 
Ἰοῖάδ γοοθιι ατιὰ ΟΠ Θὰ τα} μιοχαχηδίοι, [ογίαϑ8θ 
τέ Βἶνα πιστοῖσι; α. ΚΚαῖθ6}. εἰς ὑγίην. 

τἀ το, α΄ δ ὩΣ νον 

ΚΥΤΠ. Εαϊα. Ομδμα θυ. Πιδογὶρέξ. ν. 18... 128, 
κ. Απαΐ. ἰ. ΠΙ, ». 81, π. Τῦ0, 9 Δ60}5. ἐ. ΤΥ, 

389 (Οἵ. Απῖριασά. ἰ. ΠΙ, Ῥ. Π, ». 8356), 4πέλ. Ραίΐ. 
Θη6.νι. 310. Ῥοδί Ἀ1108, Βώοκη. Ο. ἕμβῶν. 4». πὰ. 401, 
ἔς Ἰηβουϊρίϊο, αἰΐ, ϑϑύ ααϊάθυη 5ΘρΌ]ΟΡ 15; ὭΟῈ 
ἤδη ἀπο ὨΙΘΤΟρΡμδηΐοο ἱπηαρίηθπη Δρροβί(διη 

. ΝΌΡΘΥ ἀδαϊὶ δὲ πης αταίαπι 5ι. Α. Οὐπηᾶ- 
65. Ἅττ. ἐπιγ. ἐπιτύμό. Ρ. 399, η. 8004. -- ΚΒ. 1. 
᾿Ἰαρί4ο ναι. οτος; ρϑδεϊται! ΒΟΡΟΚΉΐτΒ Ζαχόροιο. -- 
8. ἡ « ὃς Βιοβιζιαπι ΕἸΘαβίηθιι. Ρϑίθηίίαμα ἱπαροία 
ς : Τπϑγαπί, ορίπον, αοἰμὶ ααὶϊ οἶροα δηη. 3609 

᾿ δὰ ΟἸπθῖὴ ναβίανουιηΐ, ἀθίηθ ἃ Ποχῖρρο 
Θηϊθηβὶ [αδὶ, ΕΡῚ ΡΆ ΠῚ, Αρδνηδῃΐδτα, Βωοίϊδηι ρ6᾽- 
ται] βυιί. » Βοκλ. Νιά. 864. θρίξ. 

ΟΧΊΧ. Εαϊαϊι Ῥοδοοκ. Ἰηϑογρέξ. αηέϊῳ. Ὁ. ὅ9, 
; θ0, ἀθὶπαθ Αραίοοίίς ᾿πβουα ΒΡ πο Κὶὰ8. Ὁ. 1Π|, 
31}, πῃ. δά, οὐ “Δ00085. 4ρροπα. Αγ}. Ραί. ἃ. ́ λ41. 

᾿᾿Δηἰπιαάά. ι. Π|, ῬὈ.11, Ρ. 191). ΕΧΒ Βα ἰδ πιά θυα 
ῬΝ . Οὐ. 1.1, π. 380. Ε]ΘΡ18 ρΡϑοβουὶρίαπη μοῸ 

Ἢ "πὰ τὸ ἐπερώτημα τῆς ἐξ ΓΑρείου πάγου βουλῆς 
τῆς βουλῆς τῶν ΨΝ χαὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων, 

τὸν ν ἄρξαντα τὴν τοῦ βασιλέως ἐν θεσμοθέταις ἀρχήν, χαὶ 
ξαντα τὴν ἐπώνυμον ἀρχήν, καὶ πανηγυριαρχήσαντα 
ιὶ ἀγωνοθετήσαντα τῶν μεγάλων Παναθηναίων, οἴχοθεν 
ρέα παναγῆ, Πό. Ἕρέν. Δέξιππον Πτολεμαίου Ἕρ- 

ν, τὸν ῥήτορα χαὶ συγγοαφέα, ἀρετῆς ἕνεχα οἱ παῖδες. 
Ἡδυθημΐ Ποχῖρρὶ Ιβίου!οἱ ΠΌΡοΡ πὰ δχοουρίδ 

ἃ Ῥμοίϊαμη ΒΌΡΟΡΘβ86. ποίαμη δὶ; ογαϊ δαίθυῃ 
βθοῖ!ο ΠΠ0, ΑΓΡΘΙ πο οὐ ῬΡΟΡῸ ΠΏΡΡ., ̓ οἴγοδ ὅπη. 570. 

56. οτη Αἰ ΘηἸθηβῖ θ.15, ἀαογμ) ἀπχ ἔτι, αοίποβ 
ἔν, οἶνοαῦ ἃηη. 309 (Ἴ 6 006}}. ῬΟ]]. Θαἰίίογι. 18). » 

ΟΧΧ. οηιῶ. Τιία!8. οϑὲ ἃπηΐ Ρ. ον. 299, 
ἼΒῚ5 τηὰ 1} α16 37, ααἱ ἀἴ65, αὐ τποπιῖί ον βίπαβ, 
ῬΕΪΤΔΒ τη Θη515 Πρ ΡΟ ῬΠδντηα. Βα Ια 1 ατΡαΐοι. 
56{12}"., Θίο. ἢ. τχχχν, ὃ. [η46 Βναποῖκ. Απαί. 1Π, 

188, Ὁ. 189, δάροῦβ. (ἀπὼνιααά. γ0]. ΠῚ, Ῥ.1,Ρ. 397), 
Ἀρρεηπα. τ. 350, Ηἰον. Βοβοῖ. οιἵιπὶ γευβίοηθ ΟὙΟΩΙ, 

ἰογίίος. αγῶο. Μαγιίΐδ5. ἐθ)., ΒΟΚΗ.-ΕΎδηΖ. 60}. 
Θίο. --- 8. 1. νηὸν, ΤΩ ΟΏΟΒΥ]}]. --- 8. 3. βολαῖς, 

(6 τὰ 15 ̓π 6! ρθη άπαι, ὀχ ρ! ]οαΐαᾳιιθ ὙἸβοοπίαβ (ΠΠπ|8. 
Ρῖο- Οἴθηι., ἰ. ΝῚ, Ῥ. 35) 46 δαναρίἀ νδαϊδίο : 8111 11- 

᾽ Ἰατορρυθιδμίαν, -- Υ8. ὃ. καὶ δύο. « [π|6]]Π]ρθ πὶ 
Ὁ 11 χ θδίάθιη σϑηίθ, αἱ ἐθαἰ ον απ τη Π 6 16 ἢ 
ἀδη αν ρ ἀ15 ἰθιαρ]ο ἔαρ  δαίαν. » ψας. --- 800-. 
' ἰρύπμι ς δὲ Πρὸς Καλανδῶν] Ἀπριλίων, Φαρμουθὶ ἃ 
πάτων τῶν χυρίων ἡμῶν. Διοχλητιανοῦ Σεό(αστοῦ) τὸ ζ 
τὶ Μαξιμιανοῦ Σεδ(αστοῦ) τὸ ς, τόπος ἐδόθη] ὑπὸ Βα- 

ἴου χωμ...... αντος ὑπατιχοῦ ἱερέων ναῶν. 

ΟΟΟΧΧΙ. Θογέψηο. Ἐχ Θναΐθοτο 9. ΜΧΟΥ͂Ι, 
Ῥαηοἷς, Ποοέξ. ν. 281, π. νοχπο, δδοοῦ5. (Ἀηηιαάυυ. 
ΤΠ ῬῸ ΤΙ, νυ. 200), Δρροπά. π. 119, ΒΩΟΚΉ. 

". Ὡ. 2089, Ὠϊαϊας δ᾽ υβάθμι οοίαι 5 ἃ ἢ. 2088, αθὶ 

ΠΝ ὍΑΡΟΤῚ ΑΝΝΟΤΑΊΙΟ. 89. 

οὐ δ] αβάθῃιν γε Ἰηθη 10 οϑί. -- « Μδιυοθ πη 
αἰδοβϑύο "ΘΠ ΡΡῸ ῬΡθθίον 6 βίαίδ ΠοποΡαΐ βθηδίι8 ΘῸΡ- 
ἐγηΐαβ.» -- « Ἑσπερίης (γ5. 1) οδῇ Κρήτης, Ογνοία Θῃΐϊτη 
Ἡδβρουὶ ἢΠϊἰὰ (Μϑανβ. Ονϑέ. 1, 3)...» Βωοξδῆ. -- 8, ὃς 
αναΐθν., Βγάποῖς, οἱ οοἱὶ. Μάρχελλον, ὁ θρασὺς μάρψε 
μόρος ταμίην. --- 8. 8. δηΐθἃ Ἰορθθαίαν Κυχλάδων 
γῆς. - 8. θ. Ρυΐονοβ, βουλὴ καὶ Πύρρον θῆχεν : ατο- 
{18 δια Πύρρου, αὶ ἰδηλθη ἴῃ οΘίθυ 8. γϑίθνθιῃ Ονὰ- 
6} ΒΟΥ ρα Ρ 8 πὶ Βθου 5 65., « ΘῈ 15 116 ῬΥΨΡΒτΙΒ [πον], 
δὲ δὴ δυ}ι8 ποι ηῖβ ὑυβᾶ πη, δι ΐ 5. ΘΥΩΤΙ ΠῚ πλδ- 
Εἰδινγαύαγ, δι ρυεοβι ἄθήὴ παραθυῖῦ Ονθίοθ ἀρ 8. ὅον- 
ὑγηδ, 1 το ρουίαβ ᾿ἰςϑυδίτιβ ἷο [Δ ρΡ18, ᾿θπορο. » 8», Ὁ 

ΟΟΟΧΧΙΠ. Ηγνρωρῖθ. Ἑδίαση 'π Μουσείῳ χαὶ Βι- 
ὀλιοθήχῃ ϑηηγνπεο 187, Ρ. 1144 ἀπ 6 σϑρϑί Ο.. ΚΚαὶ- 
θ6]. ΕΡΊΟΥΥ. φν., οἷο, Αἀάϑῃηὰ. πη. 908 ἃ. --- 8. ὃ. 
χραίσμησιν γοβίϊαϊ οαἀϊίον οἱ βαθβουὶρία, ααδοὸ βαπῦ, 
προνοησαμένον τί ἧς ἀνχστάσεως) ᾿Ἀπολλωνίον ἀρχιμάγον. 

ΟΟΟΧΧΊΠΙΠ. 1,6 Βὰἃ8 οἱ ΝΝνΝ αάιπρίοῃ, 1 η8ογἱρί!. 0}. 
οἰ ἰαΐ., οἴο. ρῬᾶνί. Ψ, Αςῖο Μῖη. βθοῖ. 1, 1οηῖθ, ΠῚ 
Εγμέδ»θ5, τι. ὅδ. Ν' Θυ Ἰβίσα]6 δύ ἤὰπὸ {ἐπ α]υ τι ᾿ηβονὶ- 
Ρύαπι 586. θ881 βίαϊιθθ ἃ Ζοβιιηϊοηθ θυθοίοθ ἢ Βο- 
ΠΟΘΙ ΟδΡΡὶ ραίν 8, ΘΧχ βθηδίιβ Αἰ Π ΠῚ 6515 ἀθογοΐο, 
ΕΡυ γῖβ, ἴῃ τ 06 ΙΟΠΪ86, ατι26, αἴ τηϑτηονί Ῥδιιβδ  ἰδ8 
(για, ἀ, ὅ), δαβϑηϊθηίθ ποβίρο θρὶσυδιητηδίθ, Αἰη6- 
πἰθηβίθση ουδὺ οο]οπΐα. ϑρυα ἰηβουὶρίθθ βαμπί, 508᾽ 
πιβιιαΐδ ἰοστηα]α Ἀγαθῇ Τύχῃ ἸΏ} 018165 Π{{6νὸ Ψ,. Β. Α. 
αα] 5 ΒΘ ΗΠ ΔΥΣῚ [Δ0116 οὐ δβ, απο βεθρ6 ἢἰ, ψήφῳ 
5. Ψηφίσματι βουλῆς ᾿Αθηναίων ; ποίδησαϊη οϑὲ Ερυ- 
ἐΠΡ15 ἔα 1556, ἰθβίδηίθ Ῥαιβδηΐὰ (γι, ὅ, 4), Μίπθυνεοθ 
ῬοΙ δ 4185. ἰθιηρ!] μὰ. οὐ β'τα] Δ ΟΡ Τη. 66 ᾿η516}}18 
ἕαϊε ΕΡΥ μδθ ἀΡ08, αἴιθθ 5606 ἃριια νϑίθυθβ βουιρίο- 
Τ65 ἰαπάδίαν. Μιὰ. Ἡργοάϊ. 1, 112, οίο.; ΗΟοΉ16}᾽. 
υἱέα, 18: ΟἸο. ἦγ) ΚδΥ ΘΉ1, διοῦ, 1ι, Ϊν.  ἐἷ 19: ΡΙη. ΧΧΧΙ, 
2, 10: Αἰμθη. ΠΙ, 1120, ΥἹ, 259 "Ὁ. ΥἹΙ], 820 6. Αὐητῃ. 
Μᾶγοοὶ]. ΧΧΧΙ, γῥ. 4θ5, 1η-ἀ, 1030. --- 8. 1. Ενγ- 
μγαδ, ΘΡΟΠυτηι5 ΕἸ ὙΠ ΡΔΡΌΤΩ ὨΘΙΌΒ, ἤ] 15 οραΐ ἈΠὰ- 
ἀδταδηίηὶ ααἱ ουτη πὖ ΘΟρ οΙΩΏθτη 510] ἀρ θτὰ ἴῃ 
Αϑβία οοπάδρθί, δχοϊίαν. (10. 510. , 88, 8; οἵι 
ἐδία. Ἴ9, 1). --- 5. 23. ον ἃ 5016 βἱουίδμι Ευγ μνὶβ 
ΟὈΥΘηΪ5856 ἀἰσαίαν τὰ ΠῸΠ 88 015 δρρᾶγοί; [ουίδβ856 
ΔἸΙα ἃ σοτηγηθηθ [α11, απο ΠΟΒ ἐαρτ, Βᾶπο ὉΡΌΘΙΩ 
πίον οὐ Εν θδτῃ ἸΠΒΌ]ΆτΩ ὉὈῚ ογϑηΐ ὅ501185 ὈΟΥ͂ΘΒ 
(Αρο!οά. Βέὲδί. 1, 6.). --- 8. ὃ. α. Καὶ. στῆσε, ααϊ 
ν. 564. ΒΟΥ Γρ510 ἀγαλλόμενον, βϑυνδίο γοσᾶθα!ο ἔνδον: 
-- 8. ἃ. ργὸ ἔνδον αποά ᾿δρὶ8 Βά ΘΓ υἱἀθίαν, Ἰ6ρῚ 
εἶδεν: ΒΆΡΡΙΘΥΙ ἀταλλόμενον, πο ἀταλλόμενος αιιοά 
αὐϊὰ ν6}1Ὁ ποη νἱάθο. --- 8. Ζωσιμίων πιιδαπδηῃ δά πιο 
ΤΘΡΘΓ ΤΩ ΥἹΡῚ ΠΟΙΏΘΗ. 

ΟΟΟΧΧΙΝ. Εαιάς αταΐοσιβ αονίσημθ ΤΘΡΘῚ- 
ἴατη, ΜΧΟΥΠῚ, 6. [πὰθΘ Βρυποκ. [θοίέ. Ῥ. 280, 
δρὶρ. ΌΟΧΠΡ,, δοοῦβ. ΠΙ, 281, (Απϊηιααάυυ. ἰ. 1], 
Ρ.- 20) οἱ ΒΑΡΚΗ. (ον. ἰ. 1, Ρ». 491, , 2092, ὅ. 
-- 5. 1. 5ἐ1π|8 ΤΆ ἸΒβίσηὶ ΡΥ ϑοίθοι ἢ ΠΟΙΏΘἢ ΠΟΙ Βουγἃ- 
ἰὰπὶ οδϑί. --- 8. 2. πόλιν, ΘΟΥΥΠ6ΠῚ. --- 8. 8. ῬΓῸ 
Δίχης βου ῖθι χριτὴς ΒΩΟΚΏ..: --α ν5. 4. ἀδικοῦσι, τηθ- 
1π1ὶ8 σοηρ πθηΐθ πϊΡΟ 16 ΠΝ Βουρίαγοθ νϑϑὶϊρβ. ---- 
8. 6. « ΕὙδαιθηβ ἃραὰ ΠῸ5 ροθίδβ οἱ βορῃϊδβίαβ 
ΘΟγρΡδι10, » (7 00}}8) 4118 γἸ Ιου] τα τη ρη]]οαπιθῃ- 
ἰἰᾶτὰ τϑάοὶ θὲ απὰ ατἰΐαν 1 Πεέϊηιό ἴὰ ἈΔοΙῊ]ὶ ΠΟΒΕΡΙ 
μι{ἰφαίογ δι 111, ὃ : « (6 501611} ἀἰὁααϊι ὁ ααὶ π᾿ Θβϑὺ 1ἃ- 
τη 18 [61]. » 

ΟΟΟΧΧΥ. [πη ἰπβαϊα Ραρο. Ἑάϊάϊν ΟἸγταρίβ. ἴῃ 
Ἀθηναίῳ, 1870, Ρ. 231,.. 8: [αἱΐ οὐ ἴῃ ἢθο τη πτηθηΐο 
ΘΙΡὮΠΙ ἤσατα, παηο, αἱ βαροιδβί, γαϊὰθ ταυἰ]αΐδ. --- 
ΝΊΒΙ ἀ6 ἰθροῦα σορίαχη. 

ΟΟΟΧΧΥΙ. βοριώ. Εὐδηζ. 60». ἵἴπβο»". “ν. ὅϑ0. 
α. Καίθθ (α. 816). απ βαρριθιηθηία. ῬΡΘΘΒουῚ ρα 
Ἰὰρ185 μαθϑὶ : 



90. ΑΝΤΠΟΙΘΟΙκ ἀπο 
Ἑρμῆς. --- Ἰλιοῦ γϑρουΐον δίαιθ 5θυγη 015 ἀδίον 

ἰηἴα5 (516) ρα ]θοβύγαγη ρΡοία]1ὺ ΟΥ]] ΘΠ. 

οὐ βιθβουιρίαμι : 

ΤηίοΡΡΓ 5. αἰνιιπι 626}1 θυ ΡΈθ 16 τηθϑίου 
Βου ποθὴ ἀοοαὶ χοῦ] 685 δίαιθ ρ]εοβίγδτη. 
ΒΝ Βατι6 (θυ 88 

Φονὶβ παηίϊιβ. οὖ ΡΥ ΘΟΌχΩ ΤΩ] 1βί6}. 

ΟΟΟΧΧΥΤΙ. Ιῃ Ραγρο. Ἐχ βομρᾶϊβ ΕἸγτηοΗΐΪ 
οαϊάτ ΒΟΟΚἢ. (΄. ἔηβον. σφ». ἰ. ἩΙ, Ρ. 818, π. 2988,2 : 
« ΤΙα]8 ῬΡΟΒογρίηδο ἀἰοαίαβ, αποά ρϑίθί οχ νυ ]5 
Διὸς τέχος. Εδοο5. ἴουὶ ῬΥΟΒΟΡ πα ΠῚ ΤαΪηπ5. αΔΙῺ 
τηδίου. » Π6 ουἱίαᾳ Οϑυουὶβ οἱ ῬΡΌβευΡΊηθθ ΡΆΡΙΟ νἱὰθ 
δᾷ π. 3384 Οὐ». ἵη80». 9». --- 8. Ἴ. Ἐουγτηοηίὶ 

ἅρορν. ΣΤΟΙΕΑΝ ΞΥδΟΙΣΣΙΝ. Ριὸ οὐδοῖσιν,. 
τη 615. ΟΡΙΠΟΙ, ΒΟΡῚθὰ 5 θυέεσσιν, υἱοέϊηιϊδ8, ν6] στορέ- 
σαντο θύοισιν. -- 5. 11 ἰτοβαὰθ βθαιθηίθ ϑαϊαϊὺ 
ὅδοοῦβ. Απέῃ. Ραϊ. ἰ. Π1. ν». 988. 

ΟΟΟΧΧΎΥΠΙ. δίρμορω. Ἐδιαϊ ροβὶ Ηδιμηϊοπτηι (ἢ6- 
86α)οἾ.. ἴῃ. 45. Μίῃμ. Νο]. Π, ἡ. ὅ8.). Εὐδηζ. (0}}. 
π. ἀιῦϑ, δίαιιθ οχ υ. ο]. 5'411015 Δροθυδρῇο νυ. οἹ], 
ΝΥ δααϊπρίοη, Κογαρθο, οἰο. Τπϑορρίξ.}»66.. οἷο. Ὡ. 1813. 

-- 5. 8. δ]ῖς. ΕΥ̓ΛΑΜΟΙΟ. «ΚΝ εἰοκϑγὰβ δῆπο- 
ἰαΐ νοοὺθ θεσμὸς ἢ. 1. Ἰηἰ6 Προ ηάπτη 6586 τηρογδίος- 
ΤῸ 1, Ὀ]αγἃ ΘΟΠΡΘΡΘὴ5 46 νοῦ στήλη αἴιὸθ Ποο Ἰο0Ὸ 
οὐ Τθοθηῃ(ουθ ἔθνῸ δ᾽ρηϊῆοαί βίδίαδμι (Οἵ. Ζοορα 126 
Οδοϊ. ν. ὅ11: ἡ. ὁ, 6]ο0855. νϑίξ, δὲ δαϊά, 5, ν.). ἴον 
Ῥγοίθγθα τ]ὰ ἃ]1ὰ Θχθιηρὶᾶ. » 8.-.γαηξ. --- Ιῃ 
58}1015 ΔΡΟΡῪ. βιιηῦ {γ685 οὔιοθβ ααϊθιιδ ἀΡ οι αν ἢν ]- 
ΒΔ ηδ, ἐδίδ8, ααδπαιαγη 181} 1ἡ ὑϊα!]ο 1άἀθπὶ ἀοοθδίύ. 

ΟΟΟΧΧΙΧ. Μογαγῖδ γορϑυίατη ἤδης ᾿πβονιρί. ργοία 
50. ΤΆνΙοΟΥν. αα Ποριοκίποηθηι ἰ. Π, ν. 908, ἀπᾶθ 
ΒυθηΟ 5 ἴῃ ΝΟΙ5 ἴῃ Τπθορπϊάθῃ, (ν. 101) Ρ. 290, 
δδοοθδβίιβ ἴῃ Π Ραγαϊΐρ. ν. 110, 54. ἡ. 20 οἱ 4ρροπα. 
ἢ. 103, ΒΩΟΚΗ. Οο»»}. ἴγι8ον)". φγ". τι. 1080 : ῬᾺ. [6 Β88. 
Τηξογῖρέξ. »οο. Μόραυα. π. ὅ9. « Ρ]αἰδγομαβ, Εν 
ΠΠ5., ΘΘΠΘΥῚΒ. ΠΟΙ ΑΘ. οὐ {πιϑι1{18 οΟἸατιιβ, βίαια, ΟὉ 
Ῥϑηθῆοιίδ Π68010 αἴθ ἃ ΜΘρΆΓΘηΒ τι5 ΟΥμδίι5, ΔΙ η 8 
ΠΟ ΠΟίμ5 δϑί. » Χα0. Ια. 56ᾳ4ᾳ. ἀπὸ θρὶ βυδιηχηδίδ. 
-- 8. 7. Ἀλχαθέου, ΤΆΥ]., τη8]6; οφογγοχιύ ΒυιηοΙ. 
-- « ΑἸοδίμοιιβ ἃ ΜορδυθηΒι 15 ῬΓῸ ἀΡΌ15 ΘΟΠ αἰ ἴΟΥΘ 
Βα θΘΡαίαν. ΤΏΘορΉ. ν. 151. » 1ὰ. 

ΟΟΟΧΧΧ, Αἰλοριῖς. Ἑ᾿ίαπι ἴῃ Ἔφημ. Ἄρχ. ἢ. 2577, 
φϑρϑίν ΡΗ. 1,6 Βὰ5, οψαφο, οἷο. ]ηϑογρέέ. Μόρα- 
γΙά6, Ρ. 81, 9. Ζῦᾳψιδ!}5 γα Ρ] αὐδυομαβ Βορ ἰδία ρΓεο- 
ἔθου Ἠδγοιλ!. νὰ. ᾿Ώ μᾶς ᾿ρβ8 5.}}105.. πη. 829 οὐ 381. 

ΟΟΟΧΧΧΙ. Αἐπογιῖς ἴῃ οοοϊἀϑηίδ!} τὸ ῬΩ ΟῚ 65, 
ΘᾺ) 5. ἔροη5. γϑοθηζίουα ἐρίαίθ ἐθαϊβοαία; δχ βοι θα β 
Εδαν 6111 Κὐ Β] ουἰδη 15, δα! ΒΟΟΚΙ. ὁ». ἵηβον. φν. ΟἹ, 
ἢ. 8918», ]Ἱύγηα γοοθ οὐΐβϑα, δαϊαϊὺ χ 8110 Εδανο- 
Ἰᾶπο ΔΡΟΡΡΆΡΠο Βοϊββοηδά. ἴῃ Μααΐηι. Ραμα. Μ6- 
ἑαγιον}ὴ. Ρ. θῦ8, ΡῊ. 1,6 Βᾶ5, ἤοψαφο, οἰο., Ἰηϑορἱρέέ. 
Μόραμαεβ, Ρ. 87, 89, --- Οἵ, 6ο»}. πα. 1080 Βῖο Βαρν. 
929 ὉὈΪ Ιάθηὴ δβί, ορίποι;, Ρ]αίδγομιβ. 85. 1 οἱ 3 
ταμίην 1ὰ νϑυ θη 5:6 06 τηθίδ ρου ο6 ἀϑαρρδίαν. Οἱ, 
ΡΙηα. Ιβὲ. ΟἹ, (ΚΝ), 84. (81) Φυλαχίδᾳ γὰρ ἦλθον,ὦ Μοῖσα, 
ταμίας Πυθέα τε χώμων... Ο]. ΧΗ], 9 (1) : ταμίαι: ἀν- 
ὃράσι πλούτου, Απέλ. Ραϊΐ. ΝῚ, 42, ἃ : Σύ μοι βιότον 
τῶν ἀγαθῶν ταμίας, οἷο. 

ΟΟΟΧΧΧΊΙ͂Ι. Αἰἐδμορῖδ, ἴῃ τηαβϑο. ΕαΙαῖ α΄. ΚΑΙ θ6 115, 
Ἐρῖρν». φγ". 6 ἰαρ. οοηπῖ. Ρ. 811, πι. 912. 81 σϑοίθ συϑϑίϊ- 
ὑαιῦ ποτηθη Ἕρχούλιον, ἀ ΙΓ ΔΡῚ ποααὶϊ ααϊῃ 510 γι 1116 
Ἰάργῃ δἰχαθ ἴῃ δηϊθοθάθηϊ δὲ βοαπθηὶ {{8}15. 

ΟΟΟΧΧΧΠΙ. Μοσαγῖδ. Ἐκ ΒΟ 6415 ΕἸ στ οἰ Δ 15 ϑαϊ- 

ες ἌΕΟΧ Ἂ ΡΒ ᾿ ἐ τερον κα 

αἴξ Οβδῆη. ϑ'γιἰ. 1, 19, οἱ ἴηθ Βωοκῃ, ΟονρΡ. ἴῃ 
φ». 101, πα. 1081. ΡΗ. 6 Βᾶβ, Ῥοψαῃθ, οἷο 
ΡΙά6, π. 00. --- ηρουϑηίθ Τηθοάοβίο ᾿πηϊο 
θούιβ ΠΙΥΡΙΘΘ ἔα ΗΘΡΟΆΠ] 5, ἃπηη. ἀ08-4 1 
[6 Βἃβ οἱ δνααϊηρίοη. ἐῤῖία. ν. 31. 

ΘΟΟΧΧΧΙΨ. “Εφίνα. ἘαΙαΙΕΙΚ 61]. Πλοίνι. ἈΓ 
Ρ. ὅ02: ἀφθα! οἱ 1.6 Βδ8. 71πη8ογρέξ. ον». δὲ ἰαΐ., 
Ρ. Π, Μέραν!α, οὐ Ῥόϊορ. ἢ. θ1. « Οὐρποίηθη Ρ 
ΡῬΒονίαβ, γϑρ ββίγωθση, ἔν 1... ΑΙ Αὐνϊδηῖὶ 
τήϑοῦ (ΟΓ6}1. πα. 1186) ααἱ Βοχηθθ ργροίθοίαβ. 
δ ηπ. ὃθά: δ ἀπθηὴ θυ Ἰβ: 1118. δύ ἤππὸ ΡΘΡΕΝ 
ἀἰύα! απ. ὐγτατλ 1 ΒΟΥ ρίΟυ 8. ραίθυ ἔαϊ. » 

ΟΟΟΧΧΧΌΥ. Ἑπιάϊυ Τδοουϑῖαβ ροβὲ Βαμα] 
ἴοφ. Ι͂᾿80». Ρ. ὅ8, π. ἀ8, οὐ ΒΡαποΚ, 4παΐ. ΠῚ, 
ῃ. 610, ΔοοΡ5. ἀπέλοἰὶ. Ραὶ. 4ρρ. π. 118. Βθρε 
ΒΩοΚΗ. 6». {. 1, π. 878. « Εδὲ Αἐλοηῖς ἴῃ Ὁ 
ἰπηἀα, ατιὸθ ΒΔΟΡΆ ΤΙ τηθηβδην Βαδέϊηθὲ ἴῃ ΘοοΙ δία 
ΤΠθοδονΐ, ΡΓῸρΡΘ τηοπδβίθυ τὴ ΟΡ οἰ που χα, 
6α; Οπαηπαί. --- 8. ἃς « 5} πηρογδίουθ Τμθοῦ 
δη. Ομν. 380. » Ολαπαϊί. παλτῷ 

ΟΟΟΧΧΧΎΥΙ. Ἑαϊαὶϊὶ ΒΙομανα. Ομ μα 6. 118. 
απΐ. ν. 80, ἴπ46 ΒΡΌΠΟΚ. Ποοέέ. Ρ. 387, ΘΡ. σοο ΙΧ, 
δ 6005. (Υ. 4ηίηιαάυυ. νοὶ]. ΠΙ, Ῥ. Τ|, μ. 16), 
»οπά. τι. 399, ΒΩοκῃ. Οο»». 1181. Τηΐο ρος 
Το τοηῖβ τϑρουΐαμη. --- 8. 1, Πιτθεῖδαι, Τ' 
Ριέέμοα Ονϊὰ. Μοίαηι. ΧΥ͂, ν. 390. ὰρὶβ : ΗΕΞΗΙ 
Βυναμοῖκ. ἐξήγειοες, Ομδηα]. ἐξεσάωσεν, 78 0005. ἠέξ' 
-- 5. 8. Ομδμαϊδν, χτεάτιστον αποὰ δα ἄργυ 
τοίογρρδί. ᾿ ἪΝ 

ΘΟΟΧΧΧΎΙΙ. ϑρα» ἕω. ἘΠ αῖΕ 1,6 Βα, βου. αγο]ιό 
18έλ, ν. 118, ἴπάθ δχ βοηθαϊβ ΕἸ μΠ ΒΟΘοΙ 
Οο»». πα. 1409; τορρίϊθυιιηΐ [6 ΒὰΒ οἱ Ῥ. Ἐοπσᾶ 
1η86. φ». δέ ἰαΐέ.. οἷς. ρανί. 11, Μόραν. δ ῬΦΙΟΡΟΥ 
πῃ. 181. δαρβουρίατη οδῦ Δημητρίου τοῦ ΔημητΑ 
γλυφή. ᾿ΦΗ 

ΟΟΟΧΧΧΎΗΙ. Βοείγ»α. ἸθααϊΕ ρμοβὲ ἃ1105 ἹΚΊΡΟΒΝ 
Ο. ὥιβον. ον. ἵ. ΤΥ, Ὁ. 311, π. 8006. « ΨισΠαχη ἴπ86 
Ῥίαχῃ [1556 ἀρρᾶγοί θαβὶ βίαϊαδο, αὐϊδθ ἃ ΒΒ Οϑ ΓΘ ΠΟΥ 
οἰνιἰαΐθ ροβὶία ποραΐ ἴθ ΠΟμΟΡΘὰ ΘΔΌΪΩΙ ἀποῖδι ὦ 
πο αἰνθυββ ὈΡ(ἃ5586 [αἰΐ Δ 6ὸ ἀπθίῃ ἃ Οὐηβίδῃ 
πη ρορᾶίουθ Οὐ θη {15 ΘΟΡ115. ργεθίθοίαση 6. ] πὴ Δὰν 
515 Ῥϑυβᾶβ θ61 Μοβοροίδιηϊοο οὐδδ δατη ΒΕ! 
πδΡρΡδύ ΑἸητἸδητ5. ΜΔΙΟΘ]]ϊ5 ΧΥ͂ΠΙ, ὅ ὁηῳ-. ΧΙΧ, 
ϑ'δηθ δ Ῥυορίθ οὐπόθτη ἴῃ Θδρ᾽ (Θ᾽ ὙΘΡΒΙΒ. ὈΡΙΟῚ 
δρριοίδηη ΟἿ ΙΒ 18 15 Τϑι ρον θα5. {Ἰ ιθππ5. τ{{π| 
οἱ βόθοῦο ροβὺ Ομ γβί. ΤΥ τηα]ίο τϑοθῃ ορθτὴ αἴ 
ὯΤῚΒ ΘΘΏΒΘΔΙΩῈΒ ΠΏΡΘαΙ νϑυβϑαθτη ΠοηΪ 85.» ΕἾ". -- 8. 
1Δ015 παρϑὺ ἀνθ᾽ εὐεργεσίης, ν᾽ {10 6 ργτᾶνα Ῥγοπαη 8 ἢ 
οοπϑιιθίπϊηθ. οὐἵο. --- Κ. δασϊηρίοη. 150} 
γ0. ϑγγῖθ, ἢ, 1912, , ἥν. 

ΟΟΟΧΧΧΙΧ. Πορι. ἙΝΙαΙΕ Βαϊπηδβῖπβ αὐ 5 
Ηϊβδί. Ατιφ. ὑ. 1, ν». 808, οἱ ροβὺ πη Δ} τα] 1 
αὰο5 Βιυιιμοκίαβ ἀπαί. ἰ. ΠῚ, ἡ. 189, η. 191, 
Αηί]. Τάρβ. {. 1, ρ. 151 (14. Δπριαάυυ. ἴ. 
ῬΟΙ, Ρ». 400), 4ρροηά. . 166, οὐ ΕρδηζΖ. Οον}.τι. 0013. 
-- Οὗ 56ᾳ. ὀρίρν. 811. Μητέρι τὴ πάντων. --- 5ὰ 
ΒουΙρίαπι οϑί Μητρὶ θεῶν. ἽΝ » δ 

ΟΟΌΧΙ,. ποριώς, ἴῃ 646 Ὠἰνὶ ΝΙοοΙαὶ, ἴῃ Δ] οΟδν 
ἴῃ ἃ οΡΆΠΑΙ ἴῃ ἀπᾶ5 ραρίθβ. ἤββἃ, πηᾶθ 4650 11) 
διηθίπιβ, [Ὁ ΧΙΧ νὸ. Βοϊββδαγάμϑ ἰ. ΠΙ, Απέϊηᾳ. Ὁ 
ἰ. Κι, Ρ. 88 84.. αναυίΐίον, ρ. χχνῖπ, 1, οἷο Β6 
Βυγτήδηη. ἴῃ Απέλοϊ. ἰαί. 1, ». 833, δὶ 5Βου 
ααϊ] 46 Δα ΡΟ ΒΟ] Ϊο οὐ οὐ ο]1ὸ ἐρδαϊἀογταπὲ, ἀΠΙ σϑηΐ 
ῬΘοΘηβθηίαν (Ο, ἀη 4816, Π 586γ)ξ. (6 Ογαριῖ. Ὁ. 18 
1571 5αᾳ. οἱ 180). Ῥοβί ατῃ τηα]ίοβ οἀϊάθγαηὶ Βεαμ ΚΙ 

Ἢ 

μπ 
Ὡ. 

ων 



ΓΝ τὰ ΡΥ γι Ἶ λιὸ 
{ ΩΣ ΕΣ ἤν ἕ 

᾿ς Ὁ. 189, π. 190, Φδοοθδιιβ ΓΝ, 150, ἡ. 190 (Ὁοηι- 
οηΐ, Π|Ι, ρανί. 1, Ρ. 398 5ᾳᾳ.), ΒΩ ΚΙ -ΕἾς. Θ012 ".Ψ 
. « ἴῃ ἃγᾶ, οἷἱϊ μὲθο ἰπβοῦὶρία, σοηβριοἰναν. ΟΥθ616 
ὙΡΙα, οατη ἰγτωρᾶπο, ἃ Ἰϑοηἶιι8 νϑοίδ ; δι θέπ5. ἰδὰ- 
5: ἴῃ βἰηἰβίρο ἰαίθυθ Αἰἰβ απ ταϊίνα, ἀθχίρα ἤβία- 
δὲ ογοίαϊδ, βἰηἰβίνα ρϑάσμι ἰθῆθηβ. Α ἰθ"0Ὸ ᾿ρ5118 

Ἢ Ρἴπιβ οἱ 8} δὰ ἃγίθβ, βιθία8 ἀθίμἀθ ἰδίιιιϑ 
οΥβίπι. » “Ζασοῦς. Αἰὐοὶδαϊςαν. πος ορὶρυδιητηα Ῥ6- 
σπΐο ἈΡΟ]]οάονο δχ ᾿πβορὶρ ϊοπὶβ δποίον ἰαΐθ, ἴῃ αὰδ 
πἸαποία ἄπο ἢτοο ποιηΐηδ Θχ ἢ σθηὐαν οὐ} αβάδχηῃ ᾿άθυα 
ΠῚ ΤαΙητ5. ΟὈ  μΘηἰἷ8 : Ροέγογῖμα Αροϊίοαϊογι8 
δ, μορεϊ οι; ἠια7ον" αὖ υἷν. 860». {αὸ. ραΐίθ7" 860}. 

υἱοὶ Μιν ἑαϊονοϊίο οὐἱοδοίίοψιθ ρμογοθρίο, 
ἀναηὶ αἰϊοαυϊέ. --- 8. 1. Ἡδρὶαβ Ιοροθαὶ Μητέρι 

πάντων θνητῶν τε θεῶν τε γενέθλῳ. -- 8. 3. Ἰάθῃι 
ἐ Αἰεβ οαση 5016, φαδρυορίθι ἀἰοὶ αν" ΟΥ̓ΑῚ Π ἢ 6586 
68. -- 5. 8. ϑερμερώτερα Ἰοροθαΐ ϑοδ] ρον ἴῃ 
ἢ δὰ αταίΐοθναμι, οἰδπιἸοδπίθ ν δὰ ; 564 τηδη ] θϑίο 

ἰδϑὲ ΙαρὶΒ ΘΕΜΕΡΙΩΜΤΕΡΑ, ἃ θέμερος αποά 
πα Ηδβυοῖι. οϑὲ βέθαιος, εὐσταθής. --- 8. θ. « 18 
58 ΟΡ 5 τηδίνῖβ ἀθᾶχῃ ἰηϊἰαΐπ8 ἤδη ο ἃγρδπὶ οχϑίσιχιί, 

Ἀρο!οάονιβ παποιραθαΐαν, Οαοά ποχήθὴ ἀπάτα γ6}- 
15 ΠΟῚ οδροιοί, ρορϑίδ 1ἃ οἰγουμηβουρδιί ἔχων ἐπίχλην 
πόλλωνος δῶρον, ρΙδηθ υὐ Ηϑνηοάονιπι Μοθαρϑι, 

Απίλ. ραϊ. ΤΥ 1 τά, ὑμνοθέταν ἙἝἭ μοῦ δῶρον ἀειδόμενον 
δὲ Πιοβοονίάθιῃ ἰδία. ν. 24. ὃς Διὸς ἐκ χούρων ἔσχεν 

μίην.» Ψαοοῦξ. 
“-" 

ὌΧΙ. « Απιυϊοίμη ΖΕ ρνρίϊδοῦγη (6. ΤΌΘ ἀ9 
ἰΘ ἀθ φυθῃοιὶ! ο; Βθνουβ. ἀθὰχ αἀἰνίητόβ 551568: 
1η6. ἃ ἰδέθ 46 σρθῃοι!} 6, ̓᾿δΔαΐνΡα, ἃ ἰδία αἰ ἐρουυϊθυ) 
Π|α1 Θανάπον ΜΠ Κίηβοη, αηηθ75 απαὶ (τπιδἐοΉ15, δῖα. 
ἸΥ, ρ. 2332,» ἔν». Βδροιϊουηΐ Πιοἰροηηῖιβ, βθομοὶί 
5. ἱμδορὶρίϊοηϑ, δίς. {. 1, Ρ. 818 (Οἵ. ἰὰ0. ΧΥ͂, πη. 83) 
ἘΥΔΗΖίιβ, (Ὁ. ἵη,80)». ον. ὑ. Π|, Ρ». 457, π. 911. 

ᾧ Οοτηροβί τη ἴῃ ΒΡ ΘΟ θ τὴ ΒΥ ΠΟΥ  ἰβιὴϊ οηοϑίϊοὶ. » ΕἾ. 
-ΥΆ. 1, σουιοχὶὺ Ο᾽. 8108]. μία τῶν βία, ὰπᾶ' ΘΟΓΆΙΩ 

“π᾿ 

ΟΟΟΧΙΠΙ. Ραπία. Ἐπ ἀἰνουβὶβ Ἀροργδρηΐβ θά 
Υ. οἱ. Μι αἀααϊηρίοη. [»ηϑογῖρίξ. γ66. Α516, ϑυγίθ, οἷο. 
τς 1891. --- δι οὐΐδτῃ ἴῃ 60}. ἴΉ50). 4». τι. 4538 ὁ., 
ἴῃ Αααοηα. ν. 1119. --- τὰ. ᾿πὔν. π. 848 : Τήνδε θεὰν 
νέθηχε. --- 8. 8. Ἑρμαίου κ. τ. λ. ΒΌΡΡΙ. ΒΔ1116, 

ΘΟΙΠαΐο ἙἭ,ρμόπαν, Ηγροΐη. Αδέροη. 11, 238, ΕὙΔΗΖ. 
"Ἑρμογόνου. 

 ΟΟΟΧΠΗ͂Ι. ἕω βαγοῶ ΡΗϊρρῖ, ἴὰ Ῥάμθο 5110 66 1118 
ΨῸΡῚ ᾿ποῖδα. Εα14. Δ θ!οκον. ἍΠπ6. ἤλθη. ρλϊίοβ. ἃ. 1, 
ΐ 882, υ. 39Ὁ οἱ ΒΩοκΙ.- ΕὙΔηΖ. οχ 50 ῃ 6415 ϑϑοϑίζϑηϊ,. 
ΟΟ. ἤχδον.. χ»". ἵ. ΠΙ,0. 344, πο ἀδϑδ: ν. ο]. ΝΥ ααϊηρίοῃ. 
᾿ ς αἰνθυβὶ5 ΔΡΟΡΤΔΡΗΪβ, ἤογψαφο, οἷο. 171807. γ66., δίς. 

. 1892. Δ ΘΙΟΚΘΓΟ ποθὴ Διόπαν οἴ Διονύσῳ οἵ 
Δι Βάχχῳ οομηροπθηάυχῃ γἱἀθέυν, « π6ο τη8]6 Θοη]}}- 
οἷν ῬΔΩΙ τῷ φιλενήχῳ ἀδαηι ΕΘΠΟ ἔαΐβ8θ ἀθαϊοαίδγη, 
Γ Ἰοσαηβ Δηΐλοϊ. ΥἹ, 81, Ρίαρμά. ΤΨ, 188-156. » 

Εν. - 5. 2. οοΥγοχὶῦ Ἰᾳθὴ ΡΓῸ γόνοις γόνος 
σα ἴπ Ια ρ[ 46 6558 ν᾽ θέτη" 6χ Δρορ ΡΠ 5 αἰ τ15 πιϑ15 
ΒΔ ΠΠἸοὰ5 Θά ϊίον. --- « Μἱοίον ΕοΠτι5 ᾿τηδρίη θυ Ὡγγα- 
ἃ Ῥᾶπο διηδίςθ 510 460 ἀθαϊοαΐ, » α. Κὶ. 

ΟΟΌΧΤΗΨ. διανηιὶς Γι ν οἶτθ. ΟὉ»}}. ἴγι80»". φν". 1260 6; 
Καῖ 6]. Ερὲφ»»". φ». ὁ ἰαρ. οογὶ. 919. --- Ταϊδηι8 
ἰθΘ παίιβ ἴῃ ργονϊ ποῖα Τινοῖα (Υ. Οοά. ΤἼοοά. ΓΝ, 
. 9: Οἵ, ΟἸαπάϊδη. 1 πε γι.1, 332) σοη 58} [αὶ ἃπη. 

ἢν, ἢ. 391. Ε]αβάθυῃ Υἱνὶ {ἰςα]Πατὰ ὀχμϊθϑὺ 6». 
.« ἀ816; Τατιανὸς ἡγεμὼν τῆς Θηδαΐδος ἱστορήσας 
μασεν τὸ θαῦμα ξυνὸν τῶν σοφῶν Αἰγυπτίων. --- Β 65- 
ἔδυ {ἰ{ἀἠῸ πὰ ΕἸΡΔΠΖίτι5. --- 5. 1. 1ρῖ5 παθοί 

ΝΟΟ, Ταϊϊαπὶ ποιμθὰ ἰηνθηϊ Ο. ϑβϑθοκίαβ. 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΓΙ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 94 
-- 8. 6, Εὐδηζ. δέ τ' πράττων. -- 5. 12, β'ϑηἰοηιία 
Ἡοχηθιῖοα, 1|.ὄ Καὶ 212 : 

μέγα χέν οἱ ὑπουράνιον χλέος εἴη 
πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους. 

ΟΟΟΧΙΝ. ποηιῶ. Ἑάιάϊ Ογμίον. ὙΤλοϑαλι". 
Ρ-ΟΟΟΧΟΙΧ, ἀηἀθ Γοροίϊθραηί ἰηΐθι" ἃ]ῖοβ Βυαποῖς, ἀπαί. 
ΠῚ, ν. 330,1. 403, “Δ οοῦ5. (Κ΄. ἀπριαάυυ. νοὶ. 1Π|, Ῥ.Ὲ}, 
Ρ- 102), Ραγ"αἰΐρ. 11, 31, ». 118, Δρροηά. τι. 318, ΚΝ εἱ- 
οΚον. ϑυ ον. ἔρίφν. ». 210, πα. 166 φἀ. αἰΐ. οἱ ΕὙδηΖ. 
Οὐ». τι. 0232. --ὐϑ. 1. 51. τοβιϊϊαθθαὶ σδβαῦθοηαΒβ : 
Ἰταλίης ἄρχοντα ἀγάχλυτον ἀνστήσαντο, ΒυιΠΟοΙκ. οἵ 
Ηδρθηθυοι. : Τιμῆς ἄρχοντος λογίον χάριν ἐστήσαντο, 
ΘΙ οκθυιβ οατὴ αγοίϊο : Αἰμιλίης ἄρχοντα σοφώτατοι 
ἐστήσαντο. --- 5. 3. Η. Βοβοβίιβ αὐ Αγέλμοὶ. Ἡαγιέϊ85. 
1Π, Ρ. 18ὅ, βασιλεῖς. --- ΕἸΡΙρ,)δγηγηαιὶ ουθθοο ργθ- 
ΒΟΥΙρύμπ5. ϑϑὺ τἰὐα] 8 Ἰα πὰ. Ὠΐοοα : « Ογοηΐο Εβθ Ϊο 
Υ, Ον, ὁοηβα] }} “ἜΙ]1δθ, δα αἰΐα, ρνϑοαϊοἴεθ. ρρουϊποῖδο 
οοηὐαϊα νἱρ]]δηὐ1ο. οὐ Ππιβύλεϊεθ. 6] 5. οἰΐατη Βδνθηηδ- 
ἰθηδίαχη οἰνγιζαίθ, ααθθ δηΐθα, Ῥίοθηϊ οαραΐ ργουϊποῖδο 
ν᾽ ἀθθδίι", νἱοδυῖο [{81186,. τι ροίοθβίαβ βιργδάϊοίο 
ΥἱΡΟ ΟὟ ἰθβύϊηοηϊπμη δηΐθδοιϊ ΠΟΠΟΥΪΒ οδὲ δαίνὶ- 
θαία, ροϑύϊοπθ βθηδίιβ. οοπίθιη ρ] ίϊοπθ υἱΐθο δία 
Θ]οατθηἐΐδθ. 6Γπ8 ΔῸ ᾿πν]οὐ 1885. ρυἸ ποῖ ρὶθτι5 οϑὶ ἀρ] αία. » 
Ἐπ ἢοο βιθβονιρίπτη οϑὺ : « ᾿)ϑαϊοδία Ν' ἰάτπι πουϑιὴ- 
Ὀνὶβ 05. ΕἸ. ΜΆΠΠ1Ὸ0 ΤΠϑοάονο Υ. Ο. » -- (Αππὸ 
ὕτθ. οοπάϊίεο 1182, ροβί Ομ ῖβι. 999). 

ΟΟΟΧΙΕΥΙ. ποριώ, ἴῃ ἰδ θα]. τηδυυορθα ἀπηη. 1.693 
γϑρουίδ, ἴῃ ἴουο ΤΡΊΑ] Δ ΠῚ 1π6. ρα ϊηδ8 οοββα. « ΟἸδα- 
αἴδηὶ βιδύπδη μϊο ΡΟηΘη 65 ἴῃ ἀΠῸ βἰτηὰ] ὙἸΡΡΊ μὴ 
οὐ Ηουηθρπ ροβιθνιηΐί. » ψαο. 

ΕαΙαϊὺ ατναίθυιιβ, Ρ. σσσχοις ᾿η 46 σηθ]τὶ ᾿πίοθυ' (108 
ΒΡαποΚ. Απαΐ.. 11, Ρ. 2715, ἢ. ὅ89, 9}Δ20005. Απίλ. 
11ρ5. ὑ. 1ΥὕἸὈ{ς Ρ. 241 (γιὰ. Απὶριααά. ἰ. ΠΙ, Ῥ. Π, 
Ρ- 193), οἱ 4ρρεοπά. π. 18. ΕΡρΙρυδιλγηδιϊ ρυεθοο 58- 
ῬΥΔΒΟΥρία5. δύ {{}π|8 Ἰδ 1 ηπ|8. Ὠ]066 : « ΟἹ]. ΟἸδιά δ ηο 
Υγ. Ο. {πἰραπο οἱ ποίδυϊο, 1η 61" οδοίθυδϑ ἱηρϑηΐθβ 
δὺΐθ8 Ῥ ΕΘΡΊΟΥΙΟΒΙΒΒΙη0 ροθίδυαιμι, ᾿ἰοοί δα τηθιηο- 
Τίδτη. 56 Πρ 1 6 ΡΠ Δγη ΟΔΡΤΉΙη8, Δ Θοάθιῃ βοριρία βυίῆ- 
οἷδηΐύ, δἰζδυηθη ἰθβ 01} ογδίϊα ΟὉ Ππ 4101} 51 βάθια 
ὨΏ. ΝΝ. Αγοδάϊιβ οὐ Ηοπου8, [6] 1 οἰββίτηὶ δὸ ἀοοί 5- 
511 Πηρουδίουθβ, βϑηδίαᾳ ρϑίθηΐθ, βἰδίσδυη ἴῃ [ὉΓῸ 
αἶνὶ ΤΊΔΊΔΠΙ ΘΥΙΘῚ ΘΟΙ]ΟοΔΡΙ 46 ̓ ββϑυπιηΐ. » --- 8. 3. 
βασιλεῖς, Γορ68, βιη Αγοδάϊιβ δῦ ἨΟΠΟΥ 5. ΠΡΟ Γἃ- 
ἴοΓ68. 

ΟΟΟΧΤΨΊΙΙ. [ἢ ᾿ηβ]ὰ Ραγο τθρουίαχῃ, ἰῃ θαϑβὶ απ βίη 
ἄἀσθῖο ουθοίδ ἔπογαὺ Ιεθ βίαια, δα τα ν. ὁ]. ΟἸντη- 
Ρίαβ ( Ἀθηναίου 1870, Ρ. 8, π. 3) 4ὰὶ ποίαί ον δ πὴ 
Δημοχύδης 5.0} ὈΔγὰ ΘΟΥΡΘρίϑηι) 6586 Θοηΐ ἃ, ἈΒ11Π}. --- 
8. ἀ. οοηΐονί Ιάθ ΤΉΘΟΡΏΙαΙ5. ἀἰβίίομοη 758-9 : 
Ζεὺς μὲν χ. τ. λ. 

ΟΟΟΧΙΥΠΙ. ΒΌΟΚΗ. Οο». πα. 1064. Μοφαρὶδ ἴῃ Ῥα 51 
βίαύιιοθ τη τ } 16 015 βίοϊα ἀθη δα ἰπάπιῖοθ, βὶπθ οδρὶίθ, 
ααδηὶ δυηϊὺ ΒΊΟΗ. Δ ουβ Ιου. Εαϊά. νἰβοοηίαβ οημηι. 
ααὐὖ. ν». 1581. Ῥγείογθα ἀθαϊὺ ὙΠ]οϊβομιβ 4 οἰ. Αοαα. 
Ιηϑογὶρέ. τ. ΧΩΝΤΙ, Ρ. 994, Φ860008. Δπέλοϊὶ. Ῥαϊαέ. 
ἰ. ΠΙ. Ααάἀοηα. Ρ. χοιν. --- 8. 3. 46 Πίδηεθ ΟΡ ΠΟ βῖδο 
οαἱία Ἡδνοαί. νἱὰ. Ν, 87. -- 8. ἀ. « Ἐυχτιμένου 
ΠΟΙΠΊΘΗ ΡΓΌΡΙ". 6556 Ραῖο ρϑίριβ, αἱ σθηθΡο 5} Α8- 
οΟἸοριάθβ; θἴϑὶ ὕ68 δϑὺ διυιθὶριδ. » -- 5. θ. Ηρορία- 
γτηθίθυ « ΡοΡΡογδμ, αἷΐ Φ86005., δα αϊία νόοοθ θεαίνη. 
Ηδιὰ ρδυοδ διιηΐ ἴῃ ἰπβοῦιρίί. δχϑι ρ]α μπι}1π5 τηοαϊ 
ἰῃη6 "ΡΟΙ Δ ἸΟ τ τη πὶ ΘΟΥΓ ΤΩ ΡΘῊ 1 γὴ, ατιδθ ΠΘ0 ἃ 
Ρορίϊβ ργοΐβοίᾳ νἱἀθηΐαν, ἢθο ἃ ααδαραίαυ 8, 568 ἃ} 
115, ααἱ 1185 ἰηβοριρίς. ἐδοϊθηδα5 οαρανθυαηΐ, ρου βρὶ- 
ουἱαίβ Ρ] θυ πηαῖι6 οδιιβᾶ. » --- ΟἿ, δά πα. ὁ». 94. 
« οο Ιοοο τὴδε 6] ϊοῖο, οἱ ἸΙθρὸ ἱερῇδα, αὐ ἃρ. Ρὶπά. 
Ρυέμ. ΤᾺ κ3ῦ, ὑπερῆδα. Ὀρθωσίην ὑγῚΒΒΥ} }  Ὀτιμ 6ϑί, 
οοηίΡδοίο ίη, αὐ ραβϑίχῃ ἴῃ Ἰδρίάσσι {ἰ{π118..» Βαοληι. 



αν , 

92 ἈΝΤΗΟΘΙΘΘΙΚ ἀμ πο 
ΘΡΙΒΙ τ 1]}1π8. νἹἀϑίτι" ροθίδηι ᾿ἰσθητα πβαμη, αἴιδ6 ἴῃ 
ὁϑύδίθ 1η ἤτηδ ο ΡΓΌΡΓΡ. ΠΟΙη. ΠΟῚ οδρογοὶ ὙΘΥβι8,. 
Βα ΡΣ 5016 0αί, βϑθουπάδιῃ ὀρθωσίην 5.8 Όάτὰ. αἱ 
ἀδοίγ!αβ ἤογϑί, ΘΟΡΡ ρα 1586. 

ΟΟΟΧΙΙΧ, Ὀιρίσομοη Μρϑαϊοϊδηὶ ἴῃ τηιιδθοὸ Τυϊνα]- 
ἰἰᾶπο. Μογητηβθῃ, (Ὁ}}. ἴη,380). ἰαΐ. Ν', 8130. Ο. Καὶθεὶ, 
ἐδια. ἡ. ΧΧχιν : « Απηο ροϑί Ομχιδϑίαμι ἢ. ὅ9ῦ. » 5 Ὁ 
ὙΘΙΒΙ 5 ΘΊΣΘΟΙΒ ἸΘΡΊ Τα : 

ΕἸ. ΤὨΘοαο(Γ 5) ΒἸ]ΟΧϑητ5 ϑοίθυιοιβ ΕἸ]ΟΧΘητ5 
ὙΙΡ 11]. σογη. ἄομη. 6Χ τη ρΊβι", Ρ6" ΤἈΡδοῖα 
δὖ σοῦβα! ογάϊη. 

ΟΟΟΙ.. ΒΙρίσομοι οουηρϑηαΐθηβθ. Εχ Θουῖο Μοτχητη- 
56η, ἐδῖΊα. 8120 δάη.; 6. Καὶθ6)]. ἐῤία. 

ΟΟΟΙῚ. Αρὴηγοαϊδίαο ΟδΥῖδο, 67}. ἴγι5ο»". φν. 2851, 
α. Καὶθ6!. ρῖφνν. φΥ. δ ἰαρ. σοί. 889. Αηΐ}. Ραϊ. ΥΧ, 
04. Ῥοβίθυτιβ θα ῃὶ θα1ὺ ἐθινδβίϊ μοι; ρΥΪα5. δαΐθηι 6Χ 
ἩθΟΚΘΡΟ θαϊίαχτῃ θϑὺ ἴῃ αἰ ]οηΐβ ΠΙἀοἴθοθ ποίῖβ. « Α8- 
οἸθρ᾽οαούπμ γθοίθ [ροϑὲ ΒΡ ΠΟ ΚίαγΩ] “Δ οο βία [4 ηέλι. 
ΡῬαΐ. ΤΧ, 104] 1η16]}}10 10 Θαχη, ααϊ ᾿ηΐθ ῬΊΡΟΟΙ ἀἸβοὶ- 
ῬΆΪΟΒ Οἰάυα 5} Απδβίδβιο Πῖσορο (491-818). Ναϊο 6 
ΑἸΘχδ μα ητ15. ̓ π ρ ΡΊ Ἷ8. οοαἰύ ΑΡΠΡΟα Ἰβἰθπβία πὶ ὉΓ- 
Ῥθῖῃ, βία 15. ΡΠ γ 510 ]5. ργεθοῖριιθ ἀθάϊτιβ. Οἵ, ϑα1486 
ΘΧ Ῥδμηᾶβο10 Αβοϊθριοαοίὶ ἀϊβοῖρι!ο ὀχοουρία. » -- 
8. 8..ὄ « ξυνὸς θόλος ν]α οί ἐρἀἸβοίππι αποάάδτῃ ΔὉ 
Αβοϊθρίοαοίο ἀϑὶ μα] οο ἀθβιϊπδίαμ, ἴῃ οὐ]τι5 νἱοἱ- 
ῃἷᾶὰ 6105 βίδίιδ ροβὶία ογραί. εἶχ δία ἤθοο δα Γ6πὶ 
Ταοπιηΐ : πολλὰ συνεισήνεγχεν εἰς τὰ ἱερὰ, τῆς οἰχείας 
φύσεως ἔχγονα μηχανήματα, ἀγάλματά τε διαχοσμῶν 
χαὶ ὕμνους προστιθεὶς ἔστιν οἷς. » 

ΟΟΟΙΠΙ. Αρυὰ Οβάγοη. 81, Ρ. 110. Ποάϊὶ Ρίοοο- 
1ὰ8. 6 οοα. ΕἸογθηΐ. 8, 9]. 84, ρ. 149, ϑιῳρί. ἃ 
ἐΑηΐμοί. Ρ. 197 56. --- 5. 1. οοα. ΕἾον. πυραμίδων, 
ΤῊΔ]6. --- 5. ὅ. ἀθ Βοο Αρο])οηϊαἷβ ἰθιιρ]ο, ααϑὸ τηᾶ- 
ἰθ" οὐαὶ Αἰ8}1 οὐ Εὐπτηθηΐβ, να. Απέν. Ραϊαΐ. Ὁϊά. 
{..1, οἂρ. ΠΙ, οἱ Απποίδιϊοποιη. --- Τὴ δαϊὶ. Ῥαδυ 8. 
1047, αὐἱηΐτ5 δύ χαὶ τύμδος κ. τ. λ. αἰαᾳαθ ροβί 56ρ- 
ὑἰπατγη, βθχίθη ποβίμιπη, τῆς Ἀρτέμιδος χ. τ. λ., Ἰ16ρὶ- 
ἰῸ} τὸν ὅνπερ ἐξήγ. ἀπά6 σομβϑαπθγθίαν Δ 0 ΑΥΡ θυ ἰβὶδ, 
ΜδαβΟΙΪ οοηΐαρο, Πίϑηδο ΕρΡμθδίθθ ἰθιαρ] πὶ ἔμιῖ586 
Ὁομα απ δῦ ἰηδίδιιΡα τη, απο ππιβαπδτη ΔΠ10ὶ [6 ο]- 

ΟΤῆι5. Οδίθνη ἢ1Ὸ γθυβὰβ 6 Πίδηθθ θη ρ]ο ἀθθβί 
οοά. ΕἾΟΥ. --- 55. 106-11, π}}1ἃ 8118 δϑί, ααδτῃ ααϊ θυ 
ΠΟΥΘΡΙΠητι5, ἀ6 ΜΥΡοΟυ τὴ {πθδίγο χηθηΐϊο, ἄθαιθ δἦ15- 
ἀθηη ΘΧβοίαϊο ἃ ΑΥὙΔΡ15 ραίγαίο. 6 αὐ Μγυὶβ νἱά. 
δύνα. ΧΙΥ, οἂρ. 8, Ρ. 668-660. ΡΙη. Υ, 238. Βίορῃ. 
Βγυ2. Μύρα. [πῃ Ογαομί. δὲδχιϊ. ΤΥ. 109 ἀἰοαηίαν. καλὰ 
Μύρα (ΟὟ, 12δ 544.) --- 8. 12: Βαβηίυχη Ἰποατη 
Ἰῃΐθι Ῥγόθοῖραδ ἰθΡΡΆ τ τϊρα θα πατηθρᾶὶ δποίου 
ΘΡΙΡΥ. ϑουσι, ἀπέλοϊ. Ραϊαί. ΥΧ,, 46 χιο νἱάθ ποίδχη, 
απὰ ἰαίθίαν ΦΔοΟ βἰι8 856 48 Ἰοὺ ῬθΡρϑχηϊ βρθοϊδ τη 
181] ΓΘΡΘΥΪΒ56. 

ΟΟΟΙΗΙ. σορογγό. Ἑαϊα τι Βροι, {γι Παῖ.1, ». 993, 
Μοπίοίαϊο. ἢία». Πἰαἱ. Ῥ. 421, οὔτ γϑυβίομθ ἰδίϊηδ οἱ 
πη 6. τηὰ]{], ἰηΐον αὰο05 Βιιποῖς. Απαΐ. ΠῚ, ν». 291, 
ῃ. 825 (ΥἹά. Φ 6005. -Αγΐηι. ΠΙ, 2, μ. 88), δάοοθδ. 
Αηέλι. Ραϊ. Αρροηα. τι. 398, ΚιΡ Ποῦ" (΄ ἐριδο». ΑὉΟΊΥ͂, 
Ρ. 378, ἢ. 8008. « Τονίδητβ ο]ονιδίαν, αιοὰ, ραραπο- 
ῬΆΤΩ ὑθγ 0} }18. ΘΥΘΙ 515, ΟἸγ βίο ΒΔΟΡΆΤΩ ἐθάθιη θχβίσαιχθ- 
Υἱϊ. Ηοο οἰγοᾶ ἃπη. 368 [χούμη 6558 νἱἀθίαν. » ζαςοῦς. 
-τ 8. ἀ. Βαδαρί τηθίσαχη. πὖ ἰοηϊοα ἔεδνον ἸΘσΔΙΠΒ, 
οἰβὶ μαθϑδῦ, αἱ νἱἀ δία, ᾿ὰρ18 ξὄνον (ΕΔΝΟΝ). 

ΟΟΟΙΙΥ͂. Οορβέαμπϊηοροῖὶ. ἘαΙατ ΚΊΡΟΒΠοΥ, 60». 
ἴ71801)". 47. ὑ. ΤΥ, ». 388, π. 8614. ΟοΙαπηπα {11 οὐπὶ 
5 ΠΠΠ]ΔΟΥῸ ΤΘΡΊηδθ. ΔΡΘΘηΐθοῸ δὐθοίδ δύ ἴῃ ΠΟΠΟΡΘΙα 
Ἐππιἀοχῖδο Απρτιβίϑθ, δμ πὸ ρ. Ομ νῖβί. 106, ααὶ ἔα ἀπο- 
ἀθοϊτητιβ ᾿πὰ ρ6 Ὁ} ΑὙοδ 1 τηδνῖϊ, ΘΟ] αρϑὰ δϑὺ ἐθυγὸθ 

“ἢ -- οὐ Ὁ} ὦ ΓΟ ὙῊ ἊΡ ὡν. ν ΑἹ ΔΨ ὧδ, “ὡἉ χας ΟΥ̓ ἐλ τ γάνα, ὦν ᾿ Ἂν ον ἀν. Ἷ 

ΟΟΠοΙβ8ἃ τηοΐπ ἃ. 792, γϑοηδηίθ Τθοη6 βδαρῖ 
8. 8. Ιὴ ποιηΐηθ Εὐδόξια οογγορίδ οδί αἰ πιὰ, 1 
ΤΏΟΓΘ, 5Υ}408. --- 8. ἅ. 5: Πρ] οἰ. δρᾶ αν Ὁ 
θοίαβ. ΤΊτα]ο ουθθοο Δρροβίίαβ ἢἶο Ἰα τι. 65 
φυϊγιῶ γιοϑέγ Ἐπιαϊοαϊῶ βθηῖρον Αιγιδέω Κ΄. Ὁ. 
»έϊοϊιιδ, ργωζθοίιιδ το δὲα ἀοαϊοαυϊέ, 

ΟΟΟΠΥ͂. Ε). Ονδιηθυῖ Αγποοα. Ραγδ. ἰ. ΤΥ, ν, ϑ8ι 
ΡίΊςοΟ 5, ϑμρρί. ἃ ᾿Απέλοί, Ρ. 188. -- 5, 1. 
116}. ἐδόμησε, θῆχε, οοΥγοχὶΐ ῬΊΘοΟΙΒ ἴῃ ποίῖδβ.. 
γ858. 1-2. Κυδπιθν. Κῦρος ἁπάντων [δεσπότις ἥμ.. τ. ἐ 
κ᾿ τ᾿ λ. ϑιῃθηάδνιῦ ῬΊΘΘΟ]τι5, Θοιηγλδί! 5 ροϑὲ ἅπά 
τῶν οὐ ἡμετέρη ᾿ῃΊΘΓΡΟΒΙΓ15. [κι ροοία ν υἷ5 ΤΌ ΡΠ 
ααϊάθτη βἰ μη 8 Κῦρος, κῦρος, 5θήδιι δαΐοτη ἀἰ5ον 
Ρϑηΐθαβ. --- 8. 2. Οἷν, ροβίθι. θρίριν. νβ. 2. -- 8. 
οοἄ. ἀμφιπολεύει, ΟΟΡΥΟΧΙν ΚΚΥΔΙΏΘΙΙΒ, --- ΟΥγιθ ἢ] 
᾿α71τι5 θη }1 ὁ αΙ Ποδίον, Οσοηβίδηςορο  β, ΤΊ ιθοάο5 
7αμίουο γθρηδηΐθ, ΘΓ  Γ ργϑ[θοία8 : 46 απο νἱά. Ἐχλ' 
“Ἱστοριῶν 1ηΐθ: Θ᾽ αϑάοηι ΟΥ̓ΆΤΩΘΙῚ Αηθοαοία ων". 
ἰ, Π, ρ. 810 : Κῦρος, ἔπαρχος τῆς πόλεως, ἀνὴρ σὸφ' 
τατος χαὶ ἱκανὸς, ἔχτισε τὰ τείχη τῆς πόλεως, ὅπερ ἐξι 
πληξε τὸν δῆμον, διὰ τὸ χάλλος χαὶ τὸ τάχος τῆς τι 
τείχους χτίσεως" χαὶ ἐποίησεν ἐχδοῆσαι χαθελομένς 
τοῦ βασιλέως ἐν τῷ ἱππιχῷ" « Κωνσταντῖνος ἔχτισ 
Κῦρος ἀνενέωσε. » Φθονηθεὶς οὖν διαθάλλεται ὡς ἐλλ' 
νόφοων᾽ δημευθεὶς οὖν καὶ ἀποχαρεὶς, χειροτονεῖται, 
Σμύρνη ἐπίσχοπος. ᾿ ΩΝ 

ΟΟΟΙΥΙ. ἘΠ. Ονδηθν. ἀποοαά. Ῥαγίβ. ἡ. 805, ΡῚ 
οο]α5, ϑιυρρί. ἃ ᾿ΑηέοΙ. ἡ. 188. ος ορίρτα 
ΒΌΡΘΙΙΟΥ 5 ΔΙ θυ Ἀπ ραΡίθιη 6588 ουϑάδιῃ, ὙΊΡΡῸ αἱ 
οὐηηΐαμη ῬΘΘ]η8, αὐδτη ἈΠΟ Ροθίδ, ϑαάθτη. 
αύδτη 8110 γ ΡὈΪ5. δεσπότις ἡμετέρη... χαρίτων νάμαι 
πληθομένη... Οὗτος (γ58. 3) Ογυῖιβ 116 δϑὲ αὶ ἐδιηρῖα 
γι ρρῖπὶ Μαυῖο ἀφαϊοαίαχη, ἐραϊβοανοναί, ΓηξθΡραΙ 
Βοπαὰϊ γαρὶθίδίθβ Δ μι θα ῬΊοΘΟΙ 5, απὰ8 δΔατη βίη 

ΟΟΟΙΠΥΠΙ. Βοβίνα. Ἐχ 80 Δρορυᾶρμο ϑαϊαϊ ̓ 
ο]. Νν δαάϊηρίοη, Κογαφο, οἷο. Ἰπϑορῖρίξ. γϑοιιοῖι 
οἷο. ὅ γί. π᾿ 1914. Απιϊραίον πἷο, αὐ νἀ θίπι», δ᾽ 
Βοβίγεθ ΔΡΟΒΙ ΘΡ Βοοριιβ, θοηδηΐθ Πθοὴθ ἱπηρθνἃ ο 
(581-411). -α 8. 8. χλυτόμητις, ΗοΙηοΡῖο. δρὶ 
Οογουῖβ, Ἠψηῖη. ΧΙΧ, 1. --- 5. ὃ (παρθένον) πολύῦμνο 
ἀχήρατον, 46 0ιῖ5. Δ πιποί5 οἵ, Ἐπαχρί ἃ. 71οη. 1014. 
Τροα(ί. 610 ; ἀγλαόδωρον ΠοιηθΡἸοῦτη οβί, ἢ. ἔῃ δε 
δ4, 199,. 491. ΠΟ ΧῊΝ 

ΟΟΟΙΤΙ. Οοηεέαρέϊποροϊ! ἴῃ τοᾶθ βποὶὶ ΘΘΡΡῚ 
Βαϊαῖῦ ΝΊΘΟ]. ΑἸϑιηδηητδ ἴῃ Νοίϊα ᾿ιϊδίογίο. ἴηι Ηΐδ 
αγοαπαρηι Ῥγοοορῖϊ, δὰ οἂρ. Χ.. οχ τη8. αίϊο. : « 
ἰθῖῆρ]ο γ67Ὸ 5. ΘΘΡΡῚΙ, απὸ ἀοτηὰβ ρυϊάθχη δαβίϊηϊαι 
Δάμπο Ῥδίγιοἱἱ [α1τ, ἤδθο οχβίαθαΐ Ἰηβουρϊο, απᾶχα 
τη55. δ΄ αίϊο. σοα]οῖ 5 16ρ]. » ΒαΙαϊ, ἀαοαιθ Κίρο 
ΒοΗ͂. (0}}. ἴγι80)". ο». {. ΤΥ΄ς0. 2399, π. 8639, -- 8. ἡ 
Θεοστεφής, τι51{8 155] πη τη νυ Ὀττὰ 5} τη ρ υαίον ἢ 
Βγυζδηΐί. 46 τρία τηδ]θϑίαίθ. 14. ἰδοῦ. ΠΠΡΕῚ ΟΟΙ 
Βίδη 1 ἰτὴρ. 726. ααἰηιῖγι. ἴηρ. : τὸν θεοστεφῇ κ᾿ 
πορφυρογέννητον βασιλέα; ἴῃβον. ΕΡρίὶδί. ΘΤΘΡῸΡ. Ρ 
Ἰδπηδθ, Ρ]]οαΐδθ ἃ Βοϊνίπο αὐ Νίοσορἢ. αγοῳ. Ῥ. 
τὴν θεοστεφῇ βασιλίδα οἱ βοχοοηίδ 818. ἸΣΕΣΣΝΝ 

Ευ. 

ΟΟΟΘΙΙΧ. οῖν-οἰ- Κααϊ ΑΡΔΠ 1415. --- Ἐὴχ ΔΡΟΒῚ 
ῬΒΟ 810 νυ. οἱ. ν δααϊπρίοηῃ. 1ηπϑορρέξ. γδ0. οἷο 
γίθ, π. 2412. --- 8, ἀ. Τοπίαββθ βου θοπάπμῃη, αὖ 
Ἐν ἴῃ Ἰηβονῖρίί.. Σεργείῳ. --- 16 βαῃοίΐ ΘΘΡΡῚ ΤΩΔΡ 
δὲ σα] νι6 ΝΥ δααϊηρίοη. ἐῤία. 58 π, 191 ποίδϑ 
ΡῬΘΡΙ Βα Θδίθυῖο Μαχίτηο ϑοβαῦθ. ΩΝ 

ΟΟΟΙΧ. αανγγῆηπαμ φῬύορθ Ἂρηγοαϊδίαηι, ΘΧΒΟΙ 
Ρίαμη ἃ ΕΔΙΚΘΠΘΡῸ δα Ηρθηζθη. ἀπηπαὶ. [πιδὲ. ἃ 
οἠόοί. 180ῦ3, ρ. 137, ἴπ46 ΚΙ ΟΒΒΟΗ͂, 607". 17,50). ( 
Ὡ. 8039. ε6αϊ οἱ ν. οἱ. Νν αάϊηρίοπ. Κογαφο... 1 



γ»ἱρέξ. εἰς. π. 1593, οὕτα πόνὰ γοϑίϊἰῖοπθ, αὐ ηι 
ΘΥΪς τηδρὶβ ΕἸ Κϑηθοὶ ρΟρΡΆΡἢΟ σΟΉΡ Θ ; ἴαί6- 

Ρ ἰδιηθη ἴῃ ἀ010 6556 νοοθῖὶ Παντοχράτωρ, αἰ. 
05. ΟΠ Ἰδιϊαδπι Δα Ϊς 6556. ᾿μβορ  ριἰοηθίη, 5θ ἤθη, 
ζἸΡΟΒ μοί ἢο ρῥ] αουῖί, ἑᾶτὰ ᾿η ἶπηδθ δ πὶ οϑὺ δ αβιϊηϊδηὶ 
σὰ ἐθία ἰβ, αἀαΐρῃθ ααἱ βοχίο 560] 0. ΒΘΙΏΡΘΙ 
ΡΟ αῖαν ὦ, ρΡῸ Ὡ. [οουοη 5 Χριστὸς ἄχραντος 

ὨΡΊατὰ Πᾶθ65 ἴῃ {ἰα]ὸ Ηδανλ 18. Θχϑουρίο ἃ ν. 
,. α. Ῥονγοί, Θαΐαί. νυ. θὅ : ἐν ἀγίῳ τε τόπῳ εὕδει 
στοῦ ἀχράντου. α΄. ΚΔΙ ΒΘ] πι5. οαΡρηιθη ρἰδπθ ἰηΐθ- 
Ἔτη 6556 ἃ ιΡαΐαν, Εἰρίφνν. σὺ. οἷο. π. 1067. 

ΟΟΟΙΧΧῚ. « Τοηρἐϊς ἴῃ ἰπμοβαῦνο θα ὃ. Μαροὶ, 
5 ΟΟπδίδ ΕἸ ΠΟ ΡΟ ἃ] αία 6556 ἰμθοᾶ ραϊδηάα 68.» 
ΒΟΥ, ἴῃ ΟὉ»}. ἐγι50)»". φρο ἃ. ΤΥ, Ρ. 311, π. 8812, 

θὲ. α609)". υϑέ. δὲ πουὰ, ». 351, ἀὉ1 ποὺ Ἰϑιητηᾶ 
: « Εἰς θήχην τινὰ τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ ἤργυ- 

μένην. » ΤἬΘοΔΙΩ Βᾶπο ἴῃ αν ΟΥαΟἾ5. Βα] ΔΟΡΌΤΩ 
ύπο νη φόσα ονδί, ἀοϊοίμα νοοανθγαί Οοηβίδη: 
πὰι5 1|16. 

ΟΟΟΠΧΠΙ. Τρα͵οοξὶ ααἱ οδαηε ἴῃ ἰθταρ]ο 1). Ὑὶν- 
[Πἶβ ἴῃ ΟὕἸ166 σΘΥηϊ ἐδ ΘΧ ΔΙΙΡῸ Θ᾽ ΘΙητηΪ5α16 Θ᾽ ρϑη δι" 
ἐ ΔΡΕ Ποἷοβ6 οοηἰθοίδ, ἴῃ αιιἃ γΘΡθ οὐδ ραν σα] ΔΤ 

Ἄγ 6556 ρεἰδηΐ. Εἀταϊὶ ροβί τα] ο5. ΚΊ ΡΟ ΠΟ, 
Ὁ». ἵη.82)}". αὟ". ἰ. ΤΥ, Ρ. 368, η. 8192. --- 8. 1. ξύλον 

8 ΔΓΌΟΥΘ ΔΓ ΔΟΪΒΙ 1118 1 16}}ΠἸσϑη άπ. ΒΟΥ Δ ΠῸ15 ἰτηρ. 
᾿ αο ἀφαϊοαίατη 6588 οὐποθιὴ ἰθβίδίαν γ8. ὕ, αποίϊι5 
Ὁ ΠΟῊ 5815 οοηδίαϊ. 

Ἧς νι 

 ΟΟΘΟΙΧΠΙ. Τὰ ρᾶνρίθ δηίοα ἐδθθρπδ οι} ΔΡρϑηίθι 
Ἰποα ἀ5βουναίι" ἢ Τηοπαβίθυϊο ὃ. ΕἸου πὶ Γιπρθᾶ- 
δηϑὶ (Τοτ ἢ, [αχία ον! αΐθηι Επ5 ἴῃ Νουῖοο ΒΒ ρθη51) 
- 8. 8. Ἰορίμπητβ οατὴ ΟΥαίθγο (Ρ. συχχιι, θ) βλύ- 
υσα, αὐ ροΐθ 01 βλήζουσα, οἰ τη5] ρΓῸ βλίζουσα δοοὶ- 
ἷδ5, 5θηϑι: οανϑί, --- 8. ὅ. ΡΓῸ τὸ πάλαι ΒΟΥ ρΒΙΠΩ 15 
τῆς πάλαι, αὐἷδ' ἀγοδ 111ἃ αὐδδ ἢΪο Τπθιπογ 1 ΠΟῚ8 
γι ἀδύπ 6556 ἢΠ1ὰ (Ὁ. 160 15 ἀῦσὰ δάθο ἴῃ ψοίθρο Το βία- 
ἀθη0 ΘΟ] ΘὈΡαἰδ. ---- Εἰ ἰδ, οδὺ ἤδθο ᾿πβουρίϊο ἴῃ 60}. 

. σὉ. τ Ὁ, Ρ». 870, η. 8808. 

ΟΠ ΟΟΘΟΙΧΧΙΓΝ. ΕἸο»" θη ἴα ἴῃ ΘΟ θῖο Οδηιδ] Δα] Θηβίπση. 
Ξ'ΘΧχ ΒΘΠΔΡΙ βυηΐ απδίπου ᾿ἰποἷβ ἀρ ϑε ; γα} 15 

Ἰοοῖβ σοῦ 05 ϑυηθπάδΡθ ἰθηϊαν ΚΟ ΠοίΠ α5 ἴῃ 0}}. 
πον. ο».ἵ. ΤΥ, ν. 9711, . 8811, 564 ΠΟῊ ΒΘΙΏΡΘ. δὶ Ὀ6η6 
δαϑβὶς, --- 85. 1 οἱ 8, στῦλος ΒΟΡΙ ΙΓ ρΓῸ στύλος αποά 

 ἀδαοναὶ ἃ. Μαδῖυβ ἴπ ϑερέρέξ. υοέο»". Οοἰϊ. πουα, Υ,, 
Ῥ. 402, πη. 1. - 6 νϑῦθο ὁδηγέτης ΤΑ65. ἰΐπφ. 97. 
ΔΙ, ἈὈῚ μεθ ὈγπῚὰ νΆΡ} 58. ΘΧθιηρ 5. Ργοθδίιι. -- 
5. 2. Αἰγυπτίας οοπ]δοίανα δϑὺ ΚιΡΟΒΠΟΗΊΙ. --- Κ5. 3. 
ἀδτη οὐτὰ (Ἰοϊς σοὶ διιΐ Βουὶρίαγη τηᾶ]6. δαὺ Ἰθούπχῃ 
Ῥῖο ὁο ἡποῦ ἀδθθορὰί, σύ, 510] Ἰσῃηοίδηι 6586 5. δυ- 
ὙΩΘΟΠ 5 ον {26 ὨΙΒίο ἅτ 58 {15 τη οηβίγδῦ : σοί ΟΠ] ΏΪΠΟ 

ΠΘΟΘΒΒΘ6 δϑύ ἴθβρϑγθ. 

ς ΟΟΟΙΧΥ. Αρυὰ Οδάγθη. ἰῃ Πίδέου. Οοηιρθηα. 
Ῥ. 992, δαἰΐ. Ῥδυ15. ἰγρ. γϑα. 1041, 0». 332, 120 : Ὅτι 
ν τῷ φόρῳ (τῆς Κωνσταντίνου πόλεως) ὁ πορφυροῦς χίων 
χρ᾿ αὐτοῦ ἡδρασται" καὶ ἣ στήλη αὐτοῦ ἐστιν, ἐν ἧ γε- 
ἀμιμένοι εἰσὶ στίχοι τέσσαρες" Σὺ, Χοιστὲ χ. τ. λ. -- 

5. 3. Εαϊὶ. Ῥᾶγβ. νῦν. Προσηῦξα ἀπθῖα ἰὈΡΙηἃ ΡΓῸ 
οσηύξησα αυδτη ἴον 5856 Βουιρϑὶί ροθίδ, 810 τη 6} 18 
Ὠδί({0 ὙΘΙΒῈ : 

ΐ σοί νυν προσηύξησα τὴν δούλην πόλιν... 

Ϊ ΟΟΘΟΘΙΧΥ͂Ι. σορεέαπεϊποροϊὶ οἸϊτα ἴῃ ὁ 46 κ΄. δοονὶ, 
πῦπο ἴῃ Δ θαίϊα 5. ὙἹποθητ ΘΔ} ἀϊοθοθβὶβ Οᾶρπο- 
Ἤ515... 05 οδρ[ἰ5 5. ΟἸΡΙβίορμουῦὶ γθοοηαϊζαμη ἰπΐον 
ἜΡΙΟΧ ΟΧχ ὅθ γ6 διιγαίο ἤϑιηὶβρῃθουίαση, ἴῃ τηθαϊο ἴῃ 
ῬαΙθτη ΤὈυτηδτη ἃρϑυΐασῃ, ταδὶ δ. ΟΡ ΙΒ  ΠΟΥΊΙΒ ΤῊ1]}}- 
18 Δντηδὺϊ τη 06 ἀρ οὗτιβ οοηβρίοἰταν, ἀοχίτα παβίδιῃ 

ς 

ΠΝ ΘΑΡΌΤ 1 ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 98 
ἰθῆθηβ, βἰηιβίνα βοιίο ᾿ηπίχιβ. Τα 11 ὰ σδηρο ἴῃ 
Οοηϑί. Ομνὶδέ. ΤΆ, ν. 112. ἀπάθ᾽ γϑρϑίι ΚΚἸΡΟΒ ΠΟΙ͂, 
ον». ἵπιβο», γώϑο. τ. ΤΥ. 0. 3606, πη. 8790. « ΜΙΟΒδ ΘΙ θίὴ 
Ὦπηο 6586 ΝΠ Πυοδιῃ ἱπηρογαίονθι (1071-1078) 505- 
Ρἰοαίαν Πα σδη ρ 8. ---ν 5. 8. « τὸ στέφος ἀϊοι ἐπ" ο5 1Ππ4 
6. βδηοίϊ οὐδηϊο ἀθργοϊηρίαμι, αἴῖὸ ἃ ΡῸ ᾿πο 80 ΠΟ Πο- 
ΥἾΒ ἀ81 ΘΟΙΌΠἃ {116 Θονοπδίαβ θβί. » Κύγνολῆ. 

ΟΟΟΙΧΨΙΙ. ΤΙῃᾳ ἸΙρβαποίμθοα 5. Μδγοὶ Κοηθίϊια. 
ἙαΙαϊ. Μοπίοία!ο. ἴῃ Πέα». Παἰ. ν». δ4 : « Εδὶ ἰβίϊο 
4Ἰ|1ὰ οὐχ (1Ὰ. 8564ᾳ. δρίρν. Καὶ τοῦτο γοῦν...) ΘΧ γ61Ὸ 
αὔοαιιθ, αὐὶ ἀϊοιηΐ, οὐιοὶβ ΟὨΡ δι Ἰρηο οοπίδοίδ, ἴῃ 
απ ᾿πβοΡΊρίϊο ἃ]1ὰ ποημάπχῃ, αὖ αἰοθαπὶ, Ἰθοία, οἷς.» 
“Ὅν οὐ σταλαγμοὶ... Ῥοβδὶ Μοπίοία!ς. ἀφαϊὶ Καὶ πο", 
ἴῃ Οο7». ἴηιδο. σ»"». ΤΥ, π. 8714. -- Ψουβααηι οὐ θ πὶ 
ῬΘβΟΣ α]πλτι8 ΘΧ ῬΥΪΟΡῚ5 ΘΠ τον Ὶ5 ἱρϑῖαβ ταοηϊία (Ραϊώορν. 
4». ». 311), αὶ ἴθ Πέαγῖο νι τη ἀπίθ ρνϊ πιστὴ οἵ 
Βθουηἀπτη ροϑιιουαί, -- 8, ἀ. Μοπίρίαϊο. ἐστόλισαν 
οὕτη ἃϑίθυϊβοο. « Ηδθο διίθιη Μαρία Αἰιρτιβία, δὶ σο- 
7δοίατο Ἰοθί, ΧΟΡ ἰπθυῖῦ ΝΊΘΘΡΠΟΥ Βοίδηϊαίοθ. (βῖν 6 
ΜΊομδ 6115 Παοοθ, αὐ ΚΙΡΟΒΠοίῆο ρῥ᾽δοιῖς ἀπ. ΟἿ. 
1067) αὶ πηροραθαύ πη. 1078.» Μορίοῇ. 

ΟΟΟΠΧΎΠΙ. « γοροέϊς ἴῃ ᾿ρβαποίμθοα ὅ. Μδγοι τὴ 
οὕαοΘ Ορηβίδη ΠΟ ΡΟ ν᾽ 6] 1οϑὺ {Ππὸ δάνοοίδ... νἱάϊι 
οἵ δαϊάϊὶ δίϊδια Μοπίθία! οομλτβ ᾿ Πέαγῖο Παϊ. ν.. 8. » 
ΚΙΡΟΒΠΟΗ͂, Οογ}». ἴπβϑον. φὺ. τ. ΤΥ, ». 384... 8721. 
ΑἸΙοααϊίαν Ομριβίαπι ρα ἀομδίυχ, « Ιτθὴ6 Παοεθηᾶ, 
ΑἸΟΧΙΙ ΟΟἸ θη ἱπη ροΡίουῚβ ΠΧΟΙ, αἴλδθ ΠΡΟ ΔΠΙῸ 
Ρ. ΟὨν. 1118 ἀοίμηοίο βιιρθυβίθβ ὑΘυβ115 Υυἱΐθθ ἤη6ὴ) 
Το Δ 6. νϑϑίθῃ: ἱπάαϊΐ, Θαδ- οχίροιηδ ἰθιηρθϑβίαιθ 
ΘΓ ΘΟ πὶ Ποβίσδ πη Δ 0 Θὰ ΘΟΟΙ 6 βῖδθ. 8] 1οὰ Οοηβίδηίπο- 
ΡΟΙΪῚ ρΙιοίαςβ ἰδ Πποδπᾶάθο ογδίϊα οὈ] αἰδτη 6556, {1115 
ἀοοοῖ, τορίηδπηι εοίδίθ ργεθργναίδιῃ οὖ νϑϑιϊτιβ τηο- 
ΠΔΟ 8118 μα π βου αἰ άδγῃ ἰπάποθηβ.» Κα γολῆι. 5. 11ς 
χρυσενδύτις οἱ ῥαχενδύτις ἸοχΙοἷΒ. οὐ ΤθδαιῸ ἀὐοαὰθ΄ 
δΔΌΒιηϊ. --- 5. 12. τρίχινα. Ὑ᾽ Θδίο65. ΤΟ ΠΔΟΠΟΥ ΠῚ. 6Χ 
Ῥ1Π15. σα Θ᾽ ουαπὶ οοηΐοχίοθ, ρου η 46 δὸ αἰνὶ Φοδηηβ 
Βαρί βίο νϑϑίὶβ 46. αὰὰ Μαίμεθιιβ, Π1, ἃ : Αὐτὸς δὲ ὁ 
Ἰωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν χαμύλον.... --- 
γε. 16. λῆξιν Τογίαββθ δἃὉ λήγω, οθ580, οϑϑδαί οι, 
φιιϊοέοηι, αὐοὰ πα !οᾶγ6 νἱάθίι", 8010 πδο εοἰδίθ 
γΘΡθοΟΥ τ ἰπιδῖι, γ6 05. 564. ἄληχτον, 2107) (655 6718. 

ΟΟΟΙΧΙΧ-ΟΟΟΙΧΧ. Ψοηρέϊί5 ἴῃ ρυχιάϊθιι5, « ἴῃ 
ααῖ θ8. πορνδηύαν, ἁἰπηΐ, δαιοὺ 5.1}106 βδηριὶπὶβ 
ΟΒΡΙδεὶ, Οὐδ ναβὰ, αθιηδατηοάππ οὐ ΟΥ665 τη θ1η0- 
Ραΐδβ πη. 367-368, Οοηβίδη πο ΡῸ}} Ὑ θηθίϊαβ δ]αίἃ 
βιιηΐ. » Ηεθο Μοπίοϑίδ! οηϊβ, αὶ θὰ Θρ᾽ συ διηγηδίϊα 661- 
αἰξ οὐ Ἰαΐϊίηθ νϑυύ ἴῃ Πέαγῖο Παίϊο. ν... δ. 

ΟΟΟΙΧΧΙ. Μρροίτία ἴῃ ἰμοβαῦγο ὡοαϊβ 5. Μαγοὶ, 
δἃραὰ Μοιθίϊαμη ἴῃ Θδοφ». υοΐ. οἐ πουα, Ρ. 351 αὐτὰ 
οο Ἰϑιηπδίθ εἴς τινα δίσχον. Εἰ ᾿ἴπ46 ΚΙΡΟΒ ΒΟΥ͂Ν, 
ἴῃ ον». ἴη80). ον. {. ΤΥ, ». 8311, η. 8818. 

ΟΟΟΘΙΧΧΊΙ. Τροεαδοίϑιις (ΤΎΟν65) ἴῃ ΒΔ ΡΣ ΙΟ 6ο- 
οἰοβίο 5. Ῥρίγις ἴῃ ραῖίηα οχ ἰαβριθ ἃ Οανποιῖο ορὶ- 
Β00ΡΟ, πὶ ἃηπ. 130ῦ Οοπβίδηε! πο ΡΟ]: ΟἿ᾽ ΒΡ ΘΠ ΠῚ 
ἀϊθῖη ΤΑ που ατη οαβίρα βϑοαίαβ. τϊδβαᾶ, ἀΡροπῖθο 
ΤῊΔΡΡῚΠ6. οἰποία, οαἱΐ ἰηδοῦὶρίαβ {{π|1π5. Ια ΝΙο. 
Οδυλαζαῦ ἴῃ Ρροηιρέιμαγῖο βαοναγης απ ἐϊφιιἑαξμνι ΤΥῖ- 
οαϑϑῖγέο αϊωοοβῖβ, ἰ6 10, Ρ. 116 ". οὐ ἱπᾶθ ἰγδηβην ἴῃ 
ΟΟΥ̓́Ρ. ἵηβογ.. οὐ. 1. 1... ». 371, η. 8810. --- Εὐηδοπάανὶξ 
ΚΙΡΟΒ οι, ὑπούργει ρΥο ὑπουργεῖ, ἑστιῶντι ΡΓῸ ἐσθιῶντι, 
μάρτυρι ΡΓῸ μαρτυρεῖ. -- 8. 8. ρΓῸ μειλιγμοῖς ἀ661- 
Τη18 μελιγμοῖς ἃ μελίζειν, ααοα απἴάθτη ἀϊοϊαν" ἀ6 58- 
οοὐἀοίθ βδουϑτη ΠΟΒΕΪ ΔΙ ἷπ Ρᾶγρίθβ αϊν! ἀθηίθ ἴῃ 
1ξανσία 85. Ταφοδὶ. τα. θὰ Οδηρο, 4}. αἰ. ». 1890. 
Οδίθρατη ἢθ66 μειλιγμὸς π60 μελιγμὸς ἴῃ Ἰοχὶοῖβ ἴηνθ- 
ηἰπηίαν, Αθϑβί αἀθοαὰθ εἰσεργασμένον. 



ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤᾺ 

ἘΠΙΤΥΜΒΙΑ 

1. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Σᾶμα τόδ᾽ ἀρνιάδα. χαροπὸς τόνδ᾽ ὥλεσεν ἄρης 

βαρνάμενον παρὰ ναυσὶν ἐπ᾽ ἀράθθοιο ῥο!αῖσι 

πολλὸν ἀριστεύβοντα χατὰ στονόξεσσυν ἀξυτάν. 

ῷ, ΑΛΛΌ. 

Στάλα ΞενΕάρεος τοῦ Μείξιος εἴμ᾽ ἐπὶ τύμ[ό]ῳ. 

8. ΑΛλλΟ. 

Οἰχείοις δαχρύοις ἅ γειναμένα χαταχλαίει 

Πιτταχὸν ἧδ᾽ ἱερὰ Λέσδος ἀποφθίμενον. 

4. ΣΙΜΟΝΙΔΟΥ͂. 

ὦ ξειν᾽, εὔυδρον ποτ᾽ ἐναίομεν ἄστυ Κορίνθου, 

νῦν δ᾽ ἄμιμ᾽ Αἴαντος νᾶσος ἔχει Σαλαμίς. 

ἤνθάδε Φοινίσσας γῆας χαὶ Πέρσας ἑλόντες 

χαὶ Μήδους, ἱερὰν λλάδα ῥυόμεθα. 

ὃ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἀνδρὸς ἀριστεύσαντος ἐν ἔλλάδι τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 

ἱππίου ἀρχεδίκην ἥδε χέχευθε κόνις, 
ἥ πατρόςτε, χαὶ ἀνδρὸς, ἀδελφῶν τ᾽ οὖσα τυράννων 

παίδων τ΄, οὐκ ἤρθη νοῦν ἐς ἀτασθαλίην. 

0. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἡ σεῦ χαὶ φθιμένας λεύχ᾽ ὀστέα τῷδ᾽ ἐνὶ τύμδῳ 

ἴσχω ἔτι τρομέειν θῆρας, ἀγρῶστι Αὐχάς; 

τὰν δ᾽ ἀρετὰν οἶδεν μέγά Πήλιον, ἅ τ᾽ ἀρίδαλος 
ὕσσα, Κιθαιρῶνός τ᾽ οἰονόμοι σχοπιαί. 

ΘΑΡΌΤ Π. 

ΕΡΙΟΘΒΑΝΜΝΑΤΑ. 

ΦΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ 

1. ἈΝΟΝΥΜΌΝ. 
[Μᾶτο 

Μοπυτηθηΐαμη ἤοοο6 ΑΓΏΪΔ6 5 : {γὰχ θυτη ΡΘΡαΙα 

Ρυρηδηΐοπι Ἰιχία, πᾶνθ5, δὰ Αὐδίίμὶ ἤπθπία 
γΆ]46 5 γθηϊμιτη 58 σ γθηΐθιῃ, ἴῃ σι θη ραρης 

9 ἈΠ: : 

ΕἸρΡρυβ Χϑηδυὶβ ΝΜ χὶβ ΠΠ1 δαπὶ ἴῃ ἐππηιο. ἵ 

83. ΑΙΔΌΡ. ΤΟΙ͂Ν 

ΕΠ ΠΡ Ρι15 ΙΔΟΥΊΠΪ5, απ ρσοπυϊί, ἀοἴἶοί 
Ραουμ ἢδοο βϑοτὰ θβθυβ ἀθίαποίαμη. 

ἄ, ΒΙΜΟΝΙΌΙΒ. Ἰπρς πο θα ̓ 

Ηοβρεβ, δφυδ- ρυπἀδηΐθμι οἰπαι ΒΒ (ΔΙΡΆΠλ.15. αν 
πὰπο δυΐθπι π05 Α]δοῖὶβ Παθοί ἰπβυΐα βΘδ]απηὶβ.ς 

Ηϊο Ῥω πίοοὶβ πᾶνῖθιβ δ Ῥϑιβὶβ ἀθ᾽θθ.. Ἢ 
οἱ Μραϊβ, βδογδπι (ἀγθοίϑιη ΒΟΥ Υ ΠΊ5. 

δ. ΕΥΌΒΡΕΝ. πε 

Ὑ νὶ φαΐ ρυϊποϊραίατα-ἰοπυΐί ἵπ Οτιροῖα πίον δαιᾶ 
ΗἸρρίϑ. Αγοῃθάϊοθη (β] απ) Ὠΐοοθ ἰθρῖς ρα] νῖ5, 

4 Ρδίγ]8 οἱ ΥἹ Ὁ} γί υ τη 6 Θαπη οϑϑϑί. ΓΘΡῸΠΙ 

ΠΙΙΟΡαπι 6, ποη οἰδίδ, θϑί δηϊπι9 8ἀ-ΒΌ ρΡ Ρθὶ 
Ἐπῃ 

θ. ΕΥ ΒΡΕΜΝ. 

Τυᾶ φυϊάοπι οχϑβιϊποία 8] νὰ οϑϑᾶ ὨΟΘΟΘ ἷπ ἔππι 
8010 δἰϊδπι ἰθυγο 8 6188, ὑὙθηδίυχ Πγοᾶβ Σὺ 

γιγίαΐοπη βᾶπθ ἔμαηι πουϊί τηᾶρπατη ῬΘΙΐοη,, 6 
[ν8146-ο]ανι 

Ο558, ΟἸπγοηΐβαιθ τ] -ραβουηύτ-Ον 95 Βρθου 

9. Αἴὐνϑ. 

1} Ριἐαοὶ ηιοριηιθγίο. 

Ριτδοοπ ΓῸΒ ΓΘΒΌΪ βορὰ αἀδθ σϑηπ ΜΙ]Θη6 
᾿ητα}1ὺ οὐ ἰασηα]ο, ᾿δουτηδυιηααθ δα 1 1ὺ πη ιη. 

Ἡ. 6ΒΟΤΙΌΒ. 

ἄς ΒΙΜΟΝΙΡΙΒ. 

Ηοβροβ, δαυοβδ ΟἹ ΠΟΌῚ5 δϑύ ουύα ΟοΥϊ μα : 

ΑἸδο15 ποβίγοβ ἰῆβαϊα μδθϑὺ οἰ ΠΡ 68. 

Ηὶς Ρωπῦμ ἤᾶγθ8, Ρθυβᾶβ Μράοβαιθ Ῥγοιηθηίΐθβ, 
{αὐδίϊ Ὀ6η6 ἰ6, Θγόθοὶδ ἀἶνα, βυσηυβ. ΡΙΤ. 10. 

"» 
9. ΕΒΡΕΜ. 

Ηἱρρίδ χυδτὰ ροπαϊί, Ἰδπιάθμι νἱρί 5 δάθρύαβ, 
Αγομϑάϊοθῃ ἰδίο ραΐνθρο τοργδ ἰθρτί. 

Φυδθ γθρθ5 Βδρυϊύ ἔγδίγθβαθ Ρδίγθιηαὰθ νἱρυτηαιθος 

δὲ παίοβ, πὸ δγδὶ λοίδ βιρορθᾶ ἰδιηθη.. ΕΝ 

θ. ΕὔὔΒΡΕΜ. 
δ 

Μοτίυα 515 αὐδΙΩν 15, οὗ ΠΟ ΡΘΠῸΒ ΟΠΠΘ ἰονᾶναπιος 

δά ἃ γϑηδυγῖχ οομίγοιηϊζ οββἃ [γοᾶβ. “ 

Οὐεθ ἰμᾶ νἱβ ἔαουϊς, 8010 οϑδῃ5 Παδίσα ΟἸ ουοῦ, ὦ 
Οββϑουσηααθ ποιηιβ, ΡΘΙδουπαὰθ ἤαραμμ. Η. σ' 

“ὦ 

μ᾿. 

δ 

»ἢ 



ω νον ΤΥ ΤΥ Ὁ ἀμ ὟΝ" τ ἧν ν᾽ Σ [Ἢ 
τ ΘεΝ, ἄρα μι ὃς ᾿ 

ἫΝ 1. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

ῦ Τλασία Ὸὸ Μενεχράτεος τόδε σᾶμα, 
γθέως γενεάν" τόδε δ᾽ αὐτῷ δᾶμος ἐποίει. 

ἂρ πρόξενος δάμου φίλος, ἀλλ᾽ ἐνὶ πόντῳ 

», δαμόσιον δὲ χαθ[ίκετο πένθος Οἰάνθην]. 

, δάμῳ τόδε σᾶμα χασιγνήτοιο πονήθη. 

». 8. ΑΛΛΟ. 

Ἧ ἰχλέος παιδὸς Δαμασιστράτου ἐνθάδε σῆμα 

9. ΑΛΛΟ. 

μὰ τόδ᾽ εἰπε Ἰὺς ὁδοῦ Θεοσήμου [στῆσα. 
ὅμως ἐμο[( τῇς φίλου κἀγαθοῦ ἀμφ[ότερον. 

10. ΠΙΝΔΑΡΟΥ͂. 

ἴρς δῖς ἡδήσας, χαὶ δὶς τάφου ἀντιθοχήσας, 
λ ἡμιοδ᾽ ἀνθρώποις μέτρον ὁ ἔχων σοφίης. 

11. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

τ᾿ τ᾽ ἀστό]ς τις ἀνὴρ εἴτε ξένος ἄλλοθεν ἐλθών, 
Τε[ττ]ιχον οἰχτείρας ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν παρίτω, 

Ε ολέμῳ φθίμενον νεαρὰν ἥδην ὀλέσαντα- 

12. ΑΛΛΟ. 

ἥμα τόδε Κύλων παίδων ἐπέθηχε θανόντων᾽ 
Ε΄ υνῆμα φιλημοσύνης... . . .ὍὸνῚ 

18. ΑΛλλο. 

Ἐνθ4] δε [Φ].. ... χατέθηχε θανοῦσαν 
Λαμπίτω αἰδοίην, γῆς ἀπὸ πατρῴης. 

ἐΒ 14. ΑΔλο. 

οἡμῷ θανούσης εἰμὶ [σῆ κα] Μυρίνης. 

ἐν 1Ὁ. Ἄλλο. 
ἦγμα φίλου παιδὸς τόδε Δημάνθης ἀνέθηχεν 
Στησίου, ὃν θάνατος δαχρυόεις χατέχει., 

10. ΑΛΛΟ. 

άδι χαὶ Μεγαρεῦσιν ἐλεύθερον ἄμαρ ἀέξειν 
ἰέμενοι θανάτου μοῖραν ἐδεξάμεθα. 
ὶ μὲν ὑπ᾽ Εὐθοίᾳ [ναυσιχλύτῳ], ἔνθα καλεῖται 

ἁγνᾶς Ἀρτέμιδος τοξοφόρου τέμενος, 

ε ΠΤμΝς δ᾽ αὐτῷ [πρόφρων] ἀπὸ πατρίδος ἐνθὼν, 

"" ξ χατέθηχε" τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. 

ταῦτ᾽ ἀποδυράμενοι νεῖσθ᾽ ἐπὶ πρᾶγμ᾽ ἀγαθόν. 

ΠΔΑΡΌῚ π΄ ἘΡΙΟΒΑΝΜΑΤΑ ΒΒΡΌΠΟΠΑΙΔΑ. ι 9 

Ἂς ἈΝΟΝΥΜΌΝ. 

ΕἸΠῚ ΤΙαϑῖα Μοπθογα 5. ΠΟΘΟΘ ἸπΟΠΠΘ ἢ ΕΠ οβί, 
ΟΕ πο ηδὶβ σθηΐο ἢ ΠΟροΘ δἱ ρορυ 8 [θοϊ, 
Εναΐ δηΐπὶ μΟΒρ65 Ῥορυ]ὶ ἁτηΐοι5, 566 ἴῃ μηδ ὴ] 

ῬΘΥΙ, ῬαΡΙΙοαβαιθ ἱπνδαϊ ᾿Ποὐτι5. ΟΕ απ ἤθη. 
ῬΓΑΧΙΤΊΘΠΘΒ 666 οἱ ρΓΟπηρίο-Δηϊπλ0 6 ρᾶίγϊα νηί η5, 
ΟὰπῚ ΡΟΡαΪΟ ἤΟΘΟΘ τποπαπιθηΐηὶ γα 5 σοη οἷς. 

8. ΑΙὔὉ. 

ἘΡΊοΠ 15. ΠΠΠ απ βιβίγαιὶ ἢϊο πποπυτη θη πη 
ῬΙβίπαχ ροϑιῦ ; ΠΟΟ ΘηΪπῚ ΠΌΠΟΙ ΠΠΟΓ ΙΟΓΊΙΠΙ. 

θ. ΑΙχῦν. 

Μοηυμηθηΐατη ἤθοο6. ΡΓΌΡΘ νἱᾶπη ΤΉ ΘΟΒΘμΙ βίαίαϊ.., 
Ψ ΓΙ τη] Ι πι6 ἃπη1οἱ οἱ ΒΟηΪ 5 τη]. 

10. ΡΙΝΌΑΒΙ. 

Θαϊνθ, 4] ὈΪ5 ΡῈ 65- 51, οἱ θ15 ΒΘρα!ογατη 8 Πἰ5(1, 
Ἠδβιοάθ, Πουη]ηἸθ015 ΤΩΘΏΒΕΓ ΔΤ. ΡΓΘΌΘΠ5 ΒΔ 6η- 

[Ἰῷ. 
11. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

3611 Οἶν]5. 4115 Ὑ]Ρ, 5156 ΠΟΒρ65 ΔΙ11η 618 γΘΠ]ΘΉ8, 

Του οἤυτη τηϊβοῦ 5. νΊγατη ὈΟΠιμη, ργϑίθγιίο, 
ἴῃ Ὀ611ο ᾿πίθγοηρίαπι πονὰ ᾿πνθηΐαΐθ ἃιη 588 : 

ἢφο ἰδπηθηΐαί! ᾿ΐ6 8] τθπὶ ὈΟΠΔΠῚ. 

12, ΑἸ. 

Μοπυπηθηΐιπι ἢοοοα ΟΥ]Ἱοη ΠΙΡΘΡογυτ Ροϑιΐ πιο Υ- 
Βι στο ΒΙΠΟΥΒ: τρ 2 των τινὸς [ἰὰονρυχὰ; 

19. ΑΙ}. 

ΠΙΟΡΗΙ κ ρ κινις: ἀδροϑβιυῖῦ τηορί δ 
Τιϑιηρίϊο ρυάϊοδπη, ἰθυγὰ ργοου] ἃ ρϑίγϊἃ. 

1. δῦ. 

Ῥοβίθ ρογοιηρίῷ βὰπι τηοηϊπηθηΐαμη ΜΥΡΙΠδ. 

15. ΑἸῦὉ. 

Μοπυπηθπίαπι οατὶ ραθγὶ ἤθοοθ Πριηδηΐῃο5 ογοχὶϊ 
Θί6511, {6 ΠῚ ΤΠΟΥ5 ἰδοῦ πηοδ8 ἰθηθί. 

10. ΑῦὉ. 

Οτοὶῷ οἱ ΜΙ ρδγθηβίθαβ ΠΠθθγατη ἀἴθηι (ἱ, 6. ἰΠ6ν- 
[8015 ἰθιηρι15) ἃ ρΡῸ ΓΘ 

ουρ᾿Θπίθ8, τη οΓ 8. ΘΟ Πα ΟΠ ΘΠ ΔΟΟΘΡΙ ΠΊ5 Σ΄ 
1: φυϊάοπι δὰ ΕὈθοᾶπι πᾶν ]θιι5-ΟΙγ πη, υὐἱ νοοᾶ- 

οδϑίς Πίδη8 οὶ ἰοτιθ ἰθιη ρ] πη, [{ὰν 

-........------΄..-.οὕβς... 

10. ΡΙΝΘΑΒΙ. 

γ6, ουΐ ρα 68, ἰαχηα!υβαιθ 15. ΟὈ  ρὶν ἀπιι8, 

ἰὰ βαρὶ5 Ηρβίοάιβ, αὐδηίαμη ΠΟΙΉΪΠΙ ΒΆΡΘΡΘ δϑῖ, 
(σφ ϊὰ5 ἂρ. [1]. ἀγγαὶ. ὑἱαϊ. 1 6 ροοέ, Ηϊδί.) 



ΠΡ 0 ΠΠΠ ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΑΣ ΘΒΟΜ ΑΡΡΕΝΘΙΟΒ.. 
ΒΙ δαΐοπι ἰπ πιοηίο ΜΙγοδ] 5, 8111 δηΐο 88 τοὶ δ᾽ ἐν δαὶ  ὐχάλας. τοὶδ᾽ ἔμπροσθεν Σαλαμῖνος, 

[νηῶν Φοινισσῶν ἐξολέσαντες ἄρην: ] 
τοὶ δὲ χαὶ ἐν πεδίῳ Βοιωτίῳ, οἵτινες ἔτλαν 

χεῖρας ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἱ ἱππομάχους ἱέναι. 

10 ἄστοι δ’ ἄμμι [πόρον] γέρας ὀμφαλῷ ἀμφὶ πόληος 
νεικέων ἡμετέρων ἀλλοδαπῶν παρ᾽ ὅρων. 

11. ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂. 

Αἰσχύλον Εὐφορίωνος ἀθηναῖον τόδε χεύθει 
μνῆμα χαταφθίμενον πυροφόροιο Γέλας" 

ἀλχὴν δ᾽ εὐδόχιμον Μαραθώνιον ἄλσος ἂν εἴποι, 
καὶ βαρυχαιτήεις Μῆδος ἐπιστάμενος. 

18. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εὐχίδας Πυθῶδε θρέξας ἦλθε τάδ᾽ αὐθημερόν. 

49, ΑΛΛΟ, 

α. ἀθάνατόν με θα[νοῦσιν ἔθηχαν σῆμα πολῖτα. 

σημαίνειν ἀρετὴν τῶνδε χαὶ ἐσσομένοις, 

χαὶ προγόνοις ἀρετῆς δὲ 

νίκην εὐπόλεμον μνῆμ᾽ ἔλαθον σφ[ετέρας. 

ὅ β. Αἰθὴρ μὲν ψυχὰς ὑπεδέξατο, σώ[ματα δὲ χθὼν 

τῶνδε Ποτιδαίας δ᾽ ἀμφὶ πύλας ἔδ[αμεν" 

ἐχθρῶν δ᾽ οἱ μὲν ἔχουσι τάφου μέρος, ο[ΐ δὲ φυγόντες 

τεῖχος πιστοτάτην ἐλπίδ᾽ ἔθεντο [βίου. 

Υ: ἄνδρας μὲν πόλις ἥδε ποθεῖ χαὶ δῆμος Ἐρεχθέως, 

0.8 πρόσθε Ποτιδαίας οὗ θάνον ἐν προμάχοις" 

παῖδες ἀθηναίων,. ψυχὰς δ᾽ ἀντίρρο[πα θέντες, 
ἠ[λλ]άξαντ᾽ ἀρετὴν χαὶ πατ[ρίδ᾽] εὐχλ[είσαν. 

νων ᾧ ὁ χα εν τὰν 

920. ΑΛΛΟ. 

Προχλεῖδας τόδε σᾶμα χεχλήσεται ἐγγὺς ὁδοῖο, 
ὃς περὶ τᾶς αὐτοῦ γᾶς θάνε μαρνάμενος. 

91. ΑΛΛΟῸ 

Ἡρόδοτον Λύξεω χρύπτει χόνις ἥδε θανόντα, 

ἰάδος ἀρχαίης ἱστορίης πρύτανιν, 

Δωριέων πάτρης βλαστόντ᾽ ἄπο, τῶν ἄρ᾽ ἄπλητον. 
ψϑῶμον ὑπεχπροφυγὼν Θούριον ἔσχε. πάτρην. 

49, ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂. 

Οἵὸς “Συραχοσίους ὀχτὼ νίχας ἐχράτεσαν 

᾿πᾶνίυτη ΠΟ ΠΙοΙτατη ἀοἰθίο Μαγίο : 
846 ΒΟοίϊο ἴῃ οΆΤΏΡΟ, 64] 5:15} 1ΠῸ16 06 

ΤηΔΠῚΙΒ. ΟΠ ΠΟΙΠΙΗΪ118 ΘΧ - Θ600 - ΡΡῊ 

[φοπὶ 
Εἴνθβ. ΘΥρῸ ΠΟΡῚ5. ἀθάθυθ ΤΠ Π115 ὉΠῚΠΠ]ΟΌΤη 

Ἰατρίογαπι ποβίγογίιτη οχίθυ 8 ἃ ΠηΙθι5. 
ἐ 

11. ΕΒΟΗΎΥΠ.. ᾿ 
: [ΠοοοΘ 

ΞΕ ΒΟ γι, ΕΡΒΟΥΙΟἢ5. { ΠΙΙατα 1, ΑἸ ΠΘηΙΘης 

τη ΠΕΠΙ ΘΗ 1, αΪ -Ἰηογ α5- 65, ἀρὰς ΠῚ 
[Γγᾷσθιὴ 

ψιΡία 6 ΠῚ διιΐθιη οἰδυτιπὶ ΜΡ ΠΟΠἾ5. ΠΘΙΩ5 ἃ 
οἱ ἀθηβϑιη- Δ ΘΠ 5-Οςβαρθη θά 5, αὶ 

[δὴ] 18, ἈΝΟΝΥΝΌΝ, ὉΠ 
ΕσΟΠ 45 ῬΥΓΒΟ ΘΌγΓΘη5 ἱνὶς μδο. ὁοάοπι ἴδ. 

10. ΑΙὔὉ. 

α. ἸταπηοΓ 816 τὴ6 τη [15 ΡΟΒΌΘΓΡΘ ἀοουπηθηί πη 
ἀυοα ἀοοθδί νἱγίαΐθτη ᾿ἰδίοναπι δὲ Τα ΓΟ5, 

θὺ τη8]0 768... Ὁὐὐςν ΝΣ γγία 15. ἃ θη 
νἱοϊονίαπη οχ-ἕθ] οἷ - 6110 τηοπαπιθηΐαπι,. 

ὃ. ἜλΠον φυϊάθηι δηϊπ]ᾶ5 ϑχοθρὶξ,, οὐέρο άπ "δ 
Ὠοτγιχῃ οί ε85 οἰΓοὰ ρογίαβ ἀοτη. 

Ησοβίϊυπη φυϊάδπῃ ἃ}}} Πα θοηΐ βθρα ον. Ρᾶνίοπη ἃ 
᾿ς [ϑαΐοπι 40] ΘΠ ρθε 

ΤῊ τὴ ἢ ἸΒΒΊ ΓΔ ΠῚ ΒΡΘΠῚ 5101 ροβαθῦθ νἱΐῶ. 
ΟΝ ΊΡΟΚ 58η6 11}}5 58 ἀθβι θυ οὶ ρορα 5) 

δηίθ. Ρο ἀφ ᾶπ «αὶ πηογίαὶ δυιπί ἴῃ ΡΥΪπιΐ 

6111 ΑἸ Βπθηϊθηβίαπι, ἃΠἰ πιᾶ5 Θ 60.816 ρΓΘ ᾽πὶ ρθη 
οιηθυαηΐ νγίαΐθπι οἱ Ῥαίγίδτη ΘΘ]Θ ΓΘ -6 [Ὁ 

20. αῦρ.. Ὁ τ 

ῬτγοοΙἀἃ5 ἤοοοθ νοοδ Ὁ ΤΠΟΠΠΤΠ ΘΠ ΠῚ, 

4] ΡΓῸ 5 ᾿ρϑι8. ἔθυσα ῬΌΡΠΔΠΒ τπορίαι 

Φ|. ΑἸὰσῦ, 

Ηδγοάοίιτη Πγχὶβ δΊΠαπὴ Θ οῚ ρα ν 5 Πΐο66 τη 
Τοηϊοῦθ γϑίθυβ Πἰβίογι ῬΡΙ ΠΟΙ ΡΘΙΏ, 

Πουίατῃ ραίτγία οὐἱαπάπτη, ΦΠΟΓΤ 58Π6 ᾿ποχρ οί 
Υἱναρογδιἰοηθπ οὑπὶ οι ρ]δδοί, Ὑπαρίαπι, 

92. ΕΥΒΙΡΙΒΙΒ.. 

ΗΙ ϑ'υδοιιβϑηοβ οοΐο νἹοίο 5 ΒΌρΡΘΓΓαη. 

18. Ανοχκυνῦμ. 

ΤΠ Ρυίμο Επομ δ οἱ πο 6 γουθυ αν ἀΠ8. ΕΚ. ΒΑΒΒΛΒ. 

21. Αἴαῦὺν. 

1 Πογοσοίο. 

οἰ δνόάσεαν: ἔγχθ Ἰδοοὺ ἢοὸ ροβὲ [ἰδ ΒΘρΆΪΟΡΟ, 

ἘπῸΣ 1 
Φ Ι 

ΙΟΠΪδ6 ὈΓΙΠΟΘΡΒ ΘΟΠΘΙΟΥ ὨΙΒίοΡ δ : : 

ΤΟΥῚΒ ΟΥΙΡῸ ΨΙΓῸ : αῸ]ΡΡΘ ΟἸΠῊΪ 1806 νδοδπέθη. 

ΤηΔΡΏΘΠΪη8, ἡ886] ΡΔῚ ζαϊξ ὁχ ρϑίσϊα. 
Ἡ. 6Κ 



48. Ἄλλο. 

᾽ π᾿ ὀλία Ἰείδῳ μ᾽ ὃ πατὴρ θην θανόντι 
“ γος, ᾧ ᾧ πένθος θῆχεν ἀποφθίμενος, 

Δ. Αλλο. 

χ]αὶ ξείνοισι φανεὶς φίλος εἰμί ποιηθη ἀ6- 
"᾿ ἀριστεύων ἐν προμάχοις ἔπεσον. ΤΑΣ 

95, ΑλλΟ. 

δὴ πατρὶς δὴν, Κέρχινε, Φοξίου υϊξ, 

τιὰς. Πράχλεν » ἕξει ἄχος φθιμένου ἶ 

ἐρ]ων ὲ ἐν χερσὶ φίλων: ὅθεν οὔ] ποτ᾽ ἐπαίνου 

μεθ᾽" ἦ μάλα γὰρ τν φ]ύσιν ἡγησάμην. 

36. ἹΠΠΙΟΥ ἨΛΕΙΟΥ (ἢ 
ος ἡ ὴν μία πᾶσι πατρὶς, χαὶ μοῖρα δὲ πάντας 

σεν ἠϊθέους, ὦ παροδῖτα, μία." 

τ᾽ αὐτὸς ἔχει πόντος, χαὶ εἰχόνας αὐτὸς 

τεῦξε λυγροῖς πορθυοῦ ὀλλυμένων δοθίοις 
᾽ τὸ χαλὸν χοσμεῖ τ περικείμενον οὔνο;! μα τύμθοι"ς, 
οὗ τῷ ἐσθ᾽ ἥν χἀν ας πεν ἔρως. 

ἘΜ ς ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 

Ἀρίστων. ; 

γα δής σε πὼς δχιδέξατο γαῖα ὑπὸ ΠΥΜΕΝ 

ἰὸν αἰῶνος μᾶχος ἀμειψάμενοίν" 

{γε ὡραία χάρις ἤλυθεν αὕτη, ἀρίστων, “- 
τὰ ( [ἐλευθ]ερίαν (2) τοῦ δεσμο[ῦ (9)... ᾿ 

28, ΘΕΛΙΤΗΤΟΥ͂. 

Περὶ Κράντορος. 

ν ἀνθρώποις, ὁ δ᾽ ἐπιπλέον ἥνδανε Νούσοις 

ράντωρ, χαὶ γήρως ἤλυθεν οὔτι πρόσω. 
σὺ δὲ τεθνειῶτα τὸν ἱερὸν ἄνδρ᾽ ὑπόδεξαι- 
δ᾽ ὅγε καὶ χεῖθι ζώει ἐν εὐθυμίῃ. 

29, ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

} . ἐλθόντα ποθ᾽ ὧδέ χέχευθε 

κόνιἢ ΠΆΡΗΙ θυμὸν ἀφέντα πολει. 

80. ΙΠΠΩΝΟΣ. 

ς τόδε σῆμα, τὸν ἀθανάτοισι θεοῖσιν 
ἴσον ἐποίησεν Νοῖρα χαταφθίμενον. 

97 
γε, 4ιαινο ΠΑΝ ΠῚ ΘααΪ αἰνίδαιιο. 

88, ΑἸἴαῦν. Ξ 

ΜοπιπΊΘΠἰΠὶ 5ῈΡῸΡ ΟἸαἰα πιὸ Ραίθυ πη ροβαῖ τηοῦ- 
Ο55115, ουΐ Ἰαοίαπι ἱπηροδιιέ ἀοιποία5. [ἴὰ0 

φής, ΑἸαῦϑ. 

ΑἸνίθυ5. οἱ οχίθγηϊβ {αὶ δά ἴιϊ ἃπηΐοιβ, 5π|. . .. 
ααυὶ οἹϊῆι Ἔρθιν: Τη6- ΘΌΓΘΗΒ ἴῃ ῬΊΟΝ δοίην 

920, Αῦν. 

ἢ ἰθ 58η6 ραίνϊα ἀϊα, (δγοῖπθ, Ῥῃοχία ΠΙ], 
“Ῥοηίίοα Ἠδγδοῖθα μα  Ϊ Ὁ ἀοίοτοῖα ἀοίαποίο .- 

ΠΟΒΙΓΟΡΕΠῚ ἴῃ. τη Δ 115 ΔΠΊΪΟΟΤΙΠῚ : 1Π416 ΠΙΠΩ Δ ΠῚ 
[Ἰὰἀ65 μας 

: ΘΕΌ] ἀθτὴ τη] ατη ἐπᾶπη πο] θτα 
[τηϊ τύ πι8 5. ΠῚ 

90. ΗἸΡΡΙΑΣ ΕΠΕῚ (Ὁ) 
(θηαποία ΘΡδΐ αηὰ ΟΠ] Πἰ 15 ραίτία, δὲ [αίατη αυϊάθπὶ 

ΡΘΙαΙαΙΐ [αν θη65, ο νἱδίον, ἀπιτη. [οἸἼΠ85 
ΟἸηηθβααθ ἰάθπὶ Παθϑί τηᾶγ6, οἱ Ἰπη Δ ΡἼΠΘ5 ἶρ8θ μῖο 

[θοῖξ ἐγ β 5 ἔγϑίὶ Ρϑγαϊπονιτη Πα οι ]Ρυ5, ᾿ [05 
ΟὈ] 5 ῬΌΪΟΡ ΠῚ ἀθοοτγαί αἰτοᾶ-Ῥοβί[ππὶ ΠοΙηθη ἔππηι- 
Οα} 5 ἀα}015 Θδί, πο 8 γ6] ἱπίϑι τηουί 05 ΔΙΠΟΓ. 

ΟὈΠΙγ ΒΟΘΙ ΙΓ 

57. ΑΝΟΝΥ͂ΜΌΜ. 
Αὐἱβίοη. ἡ 

58η6 αυϊάθηηῃ (6 γα] 46 ἃπηΐο6 βυβοθρὶν ἰθυγὰ ἴῃ ρτο- 
Ὀθδίδπη Ὡνΐ Ἰοηρ᾽ ἐπα] η 6 πὶ ρυίθΡΡ ΓΘ Ββαπι; [π||0 

δὲ 1ΡῚ χυΐϊάθπι. ἰοτηροβίϊνα ογαίΐα νϑηϊί. ἰδία, Αὐὶ- 
᾿Β͵ΆΝ5. ΠΟΘΓ Δύο Π πὶ γ᾽ ΠΟ 1}}} αΠ761)6η.8. .. [5ίοῃ, 
πον αν ον ΦΟΟΝ ὁ ὦ Ὦ)..4᾽ γθι χουν οῖτα, τ  ὡὰρο εν πη δ ας δὲ οἷ 

928. ΤΗΕΕΤΕΤΙ. 
Ρ6 Ονδηίονθ. 

ΡΙδοιῖί Βοπιϊπίθυδ, τη ΡΊΒ5406 ΡΙδοῦῖ, ᾿δέθ Μιι515 

(δηΐου, δὲ βθηθοίδ ρϑυνθπὶί πο δα Ἰοῃρίπαια. 
ΤΟΡΓα, (πὰ ὙΘΡῸ ΤΡ ἁαΓ 5ΔΟΥ ΠῚ ὙἹΓΈΠῚ 550 1Ρ6 : 

οθτίθ δὲ 101 γίνη ἴῃ ἰγδη κα Πα 6- Δηΐτηϊ. 

29. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

εν νδε το νον οὐπὴ γϑηϊββϑί ὀπὶ Ηϊὰ ἐθρὶ' οιώη ἢ 
Ρυϊνὶδ. ΑΡΒΊνΟΡ Ια οἰν] δι 41 νἱΐδηη δι} 51. 

80. ΗΙΡΡΟΝ 15. 

ΗἸΡΡομΪΒ5. ΠΟΘ0Θ ΤΠΟΠΙΙΠ] ΘΗ 1Π|, {ΘΙ ἱπητη 8105 
Ῥᾶγθιη οἴθοι Ῥαγοᾶ Θχϑιϊποίιμηι. [15 

28. ΤΗΕΖΤΕΤΙ. 

6 Ογναπίογο. 

ἸΏΔΠΟ ορδίιβ ρϑηθυὶ, πὰ] το π6 ΟΔΠΊΟΘῺ 18 

ΑΝΤΠΟΙΟΟΙΑ ΠΙ. 

ΘΎΔΊΙΟΡ, ἴῃ 5611 ᾿ἰηΐπ Ογδηίου οὐἰί. 

Αἱ βαπούιτη ὑὰ 5.16 ΥἱΓ πὶ ροϑὲ Γὰηθγᾶ, ἰ6 118 

ὑγδη 4.115, ορθάο, ἤὰπο ἀποαὰ8 Υἱνῖς ᾿θ].. Ἢ. 6. 

Ἵ 



Ϊ 

τῆς 

98. 
81. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

ΝΜ Σῆμα τόδ᾽ Οἰναίου Διονυσίου: τῶν δ᾽ ἔτι πρόσθεν, 
Πείθωνος πατρὸς οὗ, χαὶ Φειδίππου τόδε θείου 

τούτου, τῶν τ᾽ ἄλλων ὧν τύπος εἰχόν᾽ ἔχει. 

89.. ΑΛΛΟ. 

ὦ τὸν ἀειμνήστου σ᾽ ἀρετᾶς παρὰ πᾶσι πολίταις 

χλεινὸν ἔπαινον ἔχοντ᾽, ἄνδρα ποθεινότατον 
παισὶ φίλῃ τε γυναιχί: τάφου δ᾽ ἐπὶ δεξιὰ, υἥτερ; 

χεῖμαι σῆς φιλίας οὔχ ἀπολειπόμενος. 

35. ΑΛΛΟ. 

ἐνθάδε [Π]υθοχλῆς χεῖται πολλοῖσι ποθεινὸς 
χαὶ Σάτυρος νέος ὧν ἔσχιν ἐπωνυμίαν. 

Παῖς Πρακλείδου, υμητρὸς δ᾽ ἀριαστίδος ἐστί: 

᾿[π]ατρὶς δ᾽ ἐστ᾽ ἔφεσος χλεινοτάτη πόλεων. 

ὅ Θρεφθεὶς δ᾽ ἐν χθονὶ τῇδε θάνεν μέγα πῆμα φίλοισ[ι 
τῇ τε χασιγνήτῃ πένθεα πλεῖστα λιπών. 

ἀριαστίς. Πυθοχλῆς. 

84. ΑΛΛο. 

ἐνθάδε τὴν ἀγαθὴν χαὶ σώφρονα γαῖ᾽ ἐχάλυψεν 
λρχεστράτην. .  ἀνδοὶ ποθεινοτάτην. 

ϑῦ. ΑΛΛΟ. 

Οὔνομα μὲν τοὐμὸν χαὶ ἐμοῦ πατρὸς ἥδ᾽ ἀγορεύει 
στήλη χὰὶ πάτραν, πιστῶν δ᾽ ἔργων ἕνεχ᾽ ἔσχον 

Πιστὸς ἐπωνυμίαν, οὗ σπάνις ἀνδρὶτ τυχεῖν, 

96. ΑΛΛΟ. 

Γλυχέρα Θουχλείδου. 

Οὗ σπάνις ἐστὶ γυναικὶ, ἐσθχὴν χαὶ σώφρονα φῦναι 

τὴν αὐτὴν δοχίμως, τοῦδε τύχεν Γλυχέρα, 

87. ΑΛΛΟ. 

Σωσῖνος Γορτύνιος χαλχόπτης. 

Ννῆμα δικαιοσύνης χαὶ σωφροσύνης ἀρετῆς τε 

Σωσίνῳ στῆσαν παῖδες ἀποφθιμένῳ.. 

88. ΑΛΛΟ. 

ἔνθάδε γῆ κατέχει τιτθὴν παίδων Διογείτου 
ἐχ Πελοποννήσου τήνδε διχαιοτάτην. 

39. ΑΛλΛΟ. 

α, ΕἸ] τοιῶνδ᾽ ἀνδρῶν εἴη πόλις, οὔποτ᾽ ἂν αὐτῆς 
᾿ἐχθροὶ' στήσαιεν Ζηνὶ τρόπαιον ἕδος, 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΙΜΣ ΘΗΛΙΟΑΣ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 

Ουὐοά τη ]]ο τὶ γᾶγαπ δϑί, ΒΟΠΔΠῚ εἱ φαδίδτη 

31. ΑΝΟΝΥΝΌΝ. 

Μοηυμηθηίυχη ΠοοΟ6 686 ΟἸ ΠΡΟ ἢ 515 Πίοην Ἶ 
[4116 4] δηΐθ 

ῬΗΒοπΐβ, ρᾶίυ]8 675 οἱ ῬΗϊαΙρρὶ μοοοο μι 

Β715, ΔΠΠΟΓ ΠΧ 16. ΦΙΟΓΌΙΩ τοργωβοπίαιίο 

[δἴποπι δὰ 
39, ΑΙΔΌΡ. 

Ο 16 561Π1ρ6 -ἸΠ6 ΠΟ Γ πο υἱτία 15 ἀρυὰ 
Ἱπο]1ἰ8πὶ Ἰδἀδἰοποπι αυϊ- Πα 065, γἱραπι ἀθϑια 

ΤΠ ΘΓ.Ὶ5. ἐπ5 αἸ]οοἴ αι χουν! Ταχπα δά ἀξ 
Ἶδοθο, 8 διηϊοι (1 ἰὰἃ Ποη ἀοἤοϊθη5.. 

39. ΑἸ. 

Ηΐο Ῥυίμοο!θβ Ἰδοθί, πλ}15 ἀθϑι ἀρ 5 
οἱ βδίγγιιβ, ουΠη ΡΟ Θδβθί, Ὠδιθεΐ οορηο 

ΕἸ] 5. Ἡθγδο 115, ταδί βαθ ΑὙἸαβί 15 οδὲ τὶ 
Ρύτίδ δυΐθηι οϑί ἘΠ 505, οἱ ββί πιὰ αὐ ἰ αν 

Ναυϊγϊαβααθ ἴῃ ἐθγρᾶ ἤᾶθο6 Το 15 Θϑί, ΠηὰΡ σῃ ἶ 

[ἀδιηηιιπι ἃτηῖο 
βΟΓΟΓΙΖιΙΘ ΤΠΟΘΓΟΙῸ5 Ὀ] ΓΙ ΠΊΟ5 ΠΠΠ 165. 

Αὐὶδβυῖβ. Ῥυίῃοοϊοβ... 

3ζά, ΑἸ]. 

Ηϊο θοηϑιη οἱ Ργυἀθηΐθμῃ ἰθῦγᾶ. ἰοχε 
Αγομοδίγδίδμη. . .« ΥΓῸ να]δο-ἀοοϊδογαιια 

8ῦ. ΑἸΤΌ}. 

Νοπίθη αυϊάθηη τηθὰπὶ δὲ, τηϑὶ Ῥα 15 μάοοο ' 
ΘΟ απ η, οἱ ραίἰνίδπι, Βα 6 16 ὁ Τϑοία παρὰ [δ 

ΕἸ46115 σορῃοιηθη, αποᾶ ΦΟΒΉΒΗΝΕ βοπηΐηὶ 

90, Αἴλῦρ. 

ΟἸγοονα ΤΉΘΟΟΙαἷβ τον. 

ΘΔΠ]6ΠῚ γ676, ΠΟΘΟ66 Βου 1 ἃ 65 ΟἸγοθνὰ. 

97. ΑΌ}. 

ΒΟΒΙΠῈ5 ΟΡ Ἶ15 ΘΟ. Ἰβ-οοοίο.. 

Μοπυπηθηΐυτῃ 5.11 οἱ γιά θηξς νἱγία 18 16. 
ΘΟΒΙηΟ ΘΡΌΧΘΙΘ ΠΡΘΡῚ ἀοίμηοίο.. ἃ 

98, ΑΌ 0. ἜΜΕΝ, 

Ηῖο ἰθυγὰ ἰθηθί πα ΘΟ 6. ΠἸΘΓΟΥΡ ΠΩ Ῥιορίι5 Ἷ 
ῬΘΙΟΡΟΠΠΘ50 ΟἹ ΠΤ, ---- ὨΒΏΘΟΘ, ἠυβίερὶ 

929, Αἴαῦν. 

α. 1 τα]απα νἱΡΟγιπὶ οββϑί αΓΌ5, ΠαΠαυΔΙΩ 
Βοβίθβ βίδίαββθηΐ Φου] ΟΡ Ὶ βάθη. 



[: ΤῊΝ εὔχλειαν. [δ]ορὶ χαὶ χερὶ τόνδε πρὸς 

[ἀνδρὸς 
ἐχθροῦ ἀρι]σ[τ]όχ! πετᾷ ὥλεσε πῦρ τῆς 

40. ΑΛλο. 

Μνησαρχίδης Μνησάρχον ᾿Ἀλαιεύς. 

ὰ θεῶν τιμᾶν χρηστῶν τ᾽ ἔργων ἐπιθυμεῖν 
τὸ δικαιοσύν[ῃ τε φίλον] τε φίλοισι προσεῖναι 
τν τε βροτοῖς, χαὶ ἀνεγχλήτως βιοτεῦσαι, 

τα σὺ ταῦτ᾽ ἔσχες, ᾿νησαρχίδη, ἀπροφασίστως, 

41. ΑΛλο. 

Κ[|υδίμαχ]ος [Θ]οραε[ύς. 

υδεμαχον] χθὼν [ἥδε τ]αφῆς στε[γέεσ]σι χαλύ]- 
Ε [πτει 
δι ον, εὐαίωνα, βί[ου] πλεύσαντα πρὸς ὅρμον" 
χτὸ ἐπ γὰρ] παίδων ἐσιδὼν χαὶ γῆρας ἀἸλζυπον 

πν πάντων χοινὴν εοβὰν [ἔχει] φθίμενος. 

--- 

43. ΑΛΛΟ. 

Εὐ]θύχριτος [Οἰν]αΐος (7) 

Τνθάδε τὸν πάσης ἀρετῆς ἐπὶ τέρμα μολόντα 
᾿ Εὐθύχριτον πατρία χθὼν ἐχάλυψε τάφῳ, 

τοὶ φίλον χαὶ πατρὶ, χασιγνήταις τε ποθεινὸν 
"πᾶσί θ᾽ ταίροισιν σύντροφον ἡλιχίας. 

18. ΑΛΛλΛΟ. 

ῃ ὃε τὴν πάσης ἀρετῆς ἐπὶ τέρμα μολοῦσαν 

αναγόραν κατέχει Φερσεφόνης θάλαμος. 

ἀ){ι ΑΛλΟ. 

] »θάδε Θέρσανδρον καὶ Σίμυλον, ἄνδρε ποθεινὼ 
ΐ πατρίδι Κερχύρᾳ δέξατο γαΐα τάφῳ. 

γέσθεις ἐλθόντας χατὰ συντυχίαν δὲ θανόντας 

παῖδες ἀθηναίων δη μοσία χτέρισαν. 

ἀδ. ΑΛλλο. 

δὲ χϑὼν χόλποισι Φασηλίτην Θεοδέχτην 
᾿ τυλρόπε ὃν ηὔξησαν Μοῦσαι ὖλυ μπιάδες" 

ν δὲ χορῶν [τραγικῶν] ἱεραῖς τρισὶ καὶ δέχ’ ἁμίλ- 

ἴλαις 

ὀχτὼ ἀγηράντους ἀμφεθέμην στεφάνους. 

40. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ͂ ΤΟΥ ΧΙΟΥ, 

ἐμείου εὐνούχου ἠδ᾽ Εὐδούλου ἅμα δούλου, 
σῆμα χεγὸν χενόφρων τεῦξεν ἀριστοτέλης. 
ς διὰ τὴν ἀχρατῆ γαστρὸς φύσιν, εἵλετο γαίειν 

τ ὶὴ ἀχαδημείας βορύόρου ἐν προχοαῖς. 

ΔΑΡΌΥ Ἦ ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΒΡΌΠΟΒΑΙΔΑ. 99 

ὃ. Ὁοπβθουζιπι ρου Ἶ ἃ Πη ΣΕ Θἰηδηι μιϊπ 06 ἃ ὙἱγῸ 
Βοδβίθ Αὐἱβίοογιἐαπι ρορα ας Δο ον ΝάνοΓβ. 

δοΦ. «α΄ ἀῶ ΚΦ Ὁ  Υυ εν ὁ νοῦν οἷ, ὁ ὰ ἰὸ 

ἀρ, ΑἸῦν. 

ΜΉ ΘβδΡΟ μ᾽ ἀ65 Μπθβδυοηὶ βἼέ5 ΗΔ]Θ θη 515. 

51 τ68. ΠΘΟΡῸΠῚ 6016 6, ΒΟΠΔαΙ6 Οροτᾶ ΘΙΡΘΙ6 
δ 705. Π 40 ΔΙ ΟἸ 546. ἃμπηϊοιτη 6556 
Ἰδὰ8 νἱγίαβαιθ πηογί] 1015, δὲ, οἰ γὰ- θυ !ρᾶπη νἰχίββθ, 

ΟΠ, ἔπ ἰδία, ὨΔθιΪβι], ΜηΘβαγοἶ ἃ, βίη ἃ ]- 

[[δ{10πη6. 
1. ΑἸΛΌΡ. 

Ογαϊηδοῦιβ ΤΟΥ ΘῊ 518. 

Ογαϊηηδοῆυμη ἰθυ τὰ Πθθο6 ΒΘΡΟΪ αρ ἱθρτηΐηθ ορουϊί 
Τϑ]οθιη, θθδίο-νο- αβυμη, νἱΐ οπὶ πᾶνὶραββοί δὰ 

[Ρογίυμι : 
ῬΌΘΙΟΒ ΘΗΪΠῚ ῬΈΘΓΡΟΙΙΠῚ ροβίζαδηι ν]ἀογαΐ, οἱ βθηθο- 

[{υΐϑπι ἐγ βι 1 -οχρουίθι, 
ΟἸΏΏΪ ΕΠ ΟΟΙΏΠΙΠΘ ΠῚ Βοῦΐθιη ἢδθοί ἀδίαποίι8. 

ἀδι ΑἸῦῦ. 

Ἐπ γον 5. (Εηεριι8. 

Ηο ΟἸΠη15 ψ γα 15 ἐδ υΠΠ] 111} ἃ ΡΥ ΘΘΒΌΠΩ 
Ἐπ γογιύαπη ρδίγα (6118 ἰοχὶΐ ΒΘΡΌΪΟΓΟ, 

μηδ] γα τη οἱ, μᾶίγ 1, ΒΟΤΌΓΙΡΙΒ416 ἀθβι γί τη 
ΟἸΩΒΙΒΙΙΒ6 116 500115 ΒΟΘ ΔΙ ΘΙ ἐοἰδί 85. 

ἀ8, ΑἸ1Ό}. 

Ηΐο δὰ οῃηηὶβ νἱγ 115. ῬΘυ]ηττ ἃ ΡΟ 558 1η 
ῬΠΔηΔΡΌΓΔΙΩ ἰθηθὶ ῬΓΟΒΘΓΡΊ δ {Π8] Δ Πη115. 

ἀᾷς ΑἸαῦνῦ. 

Ηῖος ΤΒΘυβδπάγιτῃ οἱ Θ᾽ ν]ΠΊ, ν]Ὸ5 ἀΘΒΙ ΘΡ 8 Ὀ}}65 
Ῥδίτι Οογογγῷ, δοοθρὶΐ ἰθυρᾶ ΒΘρΆΪΟΓΟ. 

Τιορϑίϊ οαμη νϑηἰββθηΐ, οαΒΌ 16 Θβϑθηΐ τρία, 
Αὐμϑηϊθηβίαχη ἢ} ΡᾺ]166 Θχβθαυ αβ- θοθγθ. 

ἀδ. Αἴτὐν. 

Ηφοοθ ἰθγγᾶ ἴῃ βίη Ῥῃδβο αι ΤἼθοαθοίθμη 
ἰθρὶς, φυθπὶ ἀογῖδ ἀῦχοτθ Μυβῷ ΟἸγτΩρ 8688 : 

ὨΔΠΊαΙ6. ἴῃ ΘΠΟΓΟΓΙΙῚ [ὑΓΡΊΘΟΡΙΙΠ] 58.015. {115 
[οἱ ἀδοθῖὴ οογ δ 1015 

οοΐο 5θπθοία 15- χρυ ίθβ τη] οἱ ου τ 4641 ΘΟΓΟΠΔ8. 

ἀθ, ΤΗΕΟΘΗΒΙΤῚ ΟΗΠ],, 

Ηδυπϊδ Θα ΠΟ 5ἰτηὰ] οὐ Εαθ]0 50 ῦνὸ 
τἸηοηυπηθηΐατη ᾿ἰπΠ8Π6 ᾿πΠ8η15 ΡΟΒυϊΐ Αγ βίοι δ. 

Ουἱ ργορίθν ἱπητηο ϊοᾶπὶ νηΐ γῖβ ἡδίανδηη ὨΔὈΙ ΓΟ 
ΡΓῸ Αοδάθιηϊᾶ ἴῃ συγρὶίθ 1]. [πηϑ 1} 



ἫΝ πφΠρὁ4Ψ«ΨἝἔΕΡΓ ἀρ βεῦῦ ΠῚ ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒ, 
“47. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

ΝΙαχαρεὺς Λαχίαδης. ᾿Αρχέδιος. 

Εἴ σε τύχη. προὔπεμψε χαὶ ἡλικίας ἐπέθησεν, 
ἐλπίδι γ᾽ ἦσθα μέγας τῷτε δοχεῖν, Μαχαρεῦ, 

ἡνίοχος τέχνης τραγικῆς βλλησιν ἔσεσθαι" 
σωφροσύνῃ δ᾽ ἀρετῇ τ᾽ οὐχ ἀχλεὴς ἔθανες. 

᾿ 48. ΑΛΔΛΟ. 

Πότνιλ σωφροσύνη, θύγατερ μεγαλόφρονος αἰδοῦς; 

οἰ πλεῖστά σε τιμήσας εὐπόλεμόν τ᾽ ἀρετήν, : 
Κλείδη μος Μελιτεὺς ἘΜΟΎΣ ἐνθάδε" χεῖται. 

ον τὰ ον; τ . τ δ τ Φ' 4 ὁ 9 

᾽19. ΑΛΛλΟ. 

Δειτρέφης Ζωΐλον 1}Πχρτηνὸς στρατιώτης, 
Δημοφῶν Μητοοδώρου Παριηνὸς στρατιώτης. 

Ννῆμα φίλη μήτηρ με Διιτρέφει ἐνθάδ᾽ ἔθηχεν 

χαὶ Περιχλεῖ φθιμένοιν Μη τθχη αἰνόμορος" 

ἀγνής τ᾽ ἐνθάδε οἱ θυγάτηρ χαὶ ἀδελφὸς ἔχουσιν 

μοῖραν Δημοφῶν τῆς μέτα πᾶσι βροτοῖς. 

0. ΑΛΛΟ. 

᾿ΜΝνῆμα Ννησυαγόρας χαὶ Νιχοχάρους τόδε. χεῖται!" - 
αὐτὼ δ᾽ οὐ παραδεῖξαι ἀφείλετο δαίμονος αἷσα 

παπρὶ φίλῳ χαὶ μιητρὶ, λιπόντε ἀμφοῖν μέγα πένθος, 

οὕνεχα ἀποφθιμένω βήτην δόμον ἄϊδος εἴσω. 

δ1. ΑΛΛΟ. 

Σύμμαχος Σίμωνος Χῖος. 

α. Πλεῖστα μὲν εὐφρανθεὶς βιότῳ,λύπαις δ᾽ ἐλαχίσταις 

χρησάμενος, γήρως τέρμα μολὼν πρὸς ἄχρον, 

Χῖος μὲν γενεὰν βλαστὼν, πατρὸς δὲ Σίμωνος 

Σμμαχος ἐν δαπέδοις Κεχροπίας ἐχλίθην. 

Ὁ, μὲν χαλλικόμοις πτόρθοις βοτρυώδεος οἴνης 
Χῖος ἀγαλλομένη Συυμάχῳ ἐστὶ πατρίς, 

αἱ δὲ θεοῖσι μάλιστα φίλαι θνητοῖσι τ ̓ ἀθῆναι 
σῶμα σὸν ἐν χόλποις χρύψαν ἀποφθίμενον. 

δῷ. ΑΛΛΟ. 

Οἵὸε πάτρας ἕνεχα σφετέρας εἰς δῆριν ἔθεντο 

- ὅπλα χαὶ ἀντιπάλων ὕδριν ἀπεσχέδασον"᾿ 

 ὐτε μένοι δ᾽ ἀρετῆς χαὶ λήματος οὐχ ἐσάωσαν 

ψυχὰς, ἀλλ᾽ Αἴδην χοινὸν ἔθεντο βραδῆ, 

οὕνεχεν βλλήνων, ὡς μὴ ζυγὸν αὐχένι θέντες , ἐπ 

᾿ ἈΝΟΝΥΝΌΝ. 

᾿Μαδανουβ ̓ μδοϊδἀθηβίβ. ΑγοΙΝΘ νίαν: 

51 [6 ἰογίαηδ᾽ ῬυΪα85-7ιιδέο-τη 81}, οἱ Ἰανθη 

ἴαβ8 
506 581{6ΠῚ ΘΡᾺΒ ΠΊΔΡΏΙΙ5, οἱ, μΟη ἨΔ Ὁ ο 

ἰθ ἐγᾶρ]οῦ ἃ [18 αὐ ο15 Δα ΡΙ ρτη [ΓΘ : 
ΡυμάθηζἸδαὶι γνν 

48. ΑΙ. 

γοπόταπάδ. τηοαοβίϊα, ἢ]18᾿ Εοτο ρυ 
τη] αὶ ἴ6 οο] υἱΐ, ΒΔ ὈΙ]Θτα- 4 6-86|- 6} πὶ 

ΟἸΙάθπηιι5 Μ6} 16 515 (ΟἸ! ἀθτη 15 ἴζι Πῖο δι 
Ὁ. 9.09. δ.δ᾽ ὁ ὁ. ὁ 00 ὁ" νι ρππρ 

ἀθϑι ΑἸ}. 

Νοπυμηθηίΐαπι οαγᾶ τηϑίοι πὴ6 1 ΠΤ ΘΡῊΪ Πῖο, 
οὐ ῬΘΡΙΟΙΙ τηουία!β Μοίγιοἢθ 1 6] χ 

Αρηοβααο Ὠἴο 6115 Πα οἱ ἔγαΐον Ββαθθηΐ. 
βουίθμι ΠΘΙΠΟΡΠΟΠ, οι ΡΑΡΠΟΙρΟ5 5ι 

δ0. ΑἸ. 

ὅ1. ΑΙαῦρ. 

ΒΥΤΩΤΊΔ ΟΠ 5. ΘΙ ΠΟ ΠΪ5 Πἰίις « Ομῖαι 

α. Βε πα Ιωἰαίυβ ἴῃ νἱία, ἀταπιηΐδαυο ; οἶ58 
15.1.5, 56 πθοί 15 ΘΓ ΠΠ] ΠΤ ἀββθοιίι5 Β.ΠΊΠ 

ΟΒῖυ5 ρσϑηΐθ οὔἵιιβ, ραίγαιθ ϑηοηθ. 
ΘΥΠΩΠΊΔΟΠ5. ἴῃ 5010 (ΘΟΓΟρΡΙΘ {678 

ν. 1|1ὰ ρυϊονϊοοπαῖβ τἂπιῖβ γδοθιποϑῶθ Π15. 
Οῖο5 βαρ υ ὈΙΘῺ5 ΘγΤΩΠΊΔΟΠΟ. Ῥαίτγϊα. ̓δβί,. ες 

μ8 δαΐοιηῃ (115 ἀἸ]βοὐββίπιο τηορί θαβαπθ ΑΜ 
ΘΟΡΡΙΙ5 ὑπαπὶ ἴῃ. 51η8 ἴδχθιο οχι ποίαπι. τ 

52, ΑΌν. 

[511 ραίγϊα ΡΓῸ 5ιἃ ἴῃ ΡΓΘΙ πὶ Δυϊοραη 
δυῖπᾶ οἱ Δάν θγβϑδι στη νἱπὶ αἰ 55᾽ ΡΆΥΘΡΕ 

Ῥυρηδηΐοβαιθ οὰπὶ νἰγίαϊθ οἱ νοϊαηίαίθ ΠΟΠ. 
᾿ 

Φ 

3. Αριαὶ Ἰ)οηιοβἐ]οηθηι ἴηι, Ογαξίογιο εἰ Οογοηα. 

ἯΙ ϑβυμὺ ργὸ μανία ααἱ ΤΟ 6 ἀρταα ἰπ]ονπηΐ,"ς 

ΠΟΒ.1165 οὐθάτιμε ἀπιπ ὨΪ}11 6556 ταϊπαβθ.. ς᾽ 

Ὑἱοονιῃί νἱρίαίθ τηθίση, βρθυδία Ὡθὸ {ΠΠ|5| 

γἱία, 56α δχ ἰρβ8ἃ ρυδοηϊα τη ῦΐθ Ρϑίπηι 
Ἱριπίυϑ ἐ ἍΠΙΟΙ Οτδιὰμ; ἢ6 ἔθη ἰοΐ Ἰθορα 



ύνης, με, ἀμφὶς. ἔχωτιν ὕῤριν. 

τες ἔχει: λόλποις τῶν πλεῖστα χαμόντωγ 

ὲν πιαρίτο ἔστι θεῶν χαὶ πάντα χατορθοῦν' 
βιοτῇ Μοῖραν δ᾽ οὔτι φυγεῖν μερόπων. ᾿ 

58. ΑΛΛΟ. 

ΠῚ Γ ββέπες ἐϊπὶ σώ ματιχείμενον ἀνδρὸς ἀρίστου" 

υν ἐχ Μεγάρων: δαιώσας ἑπτὰ μὲν ἄνδρας, 
Ἶ ᾿ἀπορρήξας λόγχας ἐνὶ σώματ᾽ ἐχείνων 

Ὁ τὰν ἀρετὰν, πατέρ᾽ εὐχλεΐζων ἐνὶ δήμῳ. 

Υ̓ ἀνὴρ ἐσάωσεν ᾿Αθηναίων τρεῖς φυλὰς, 
᾿ ἀγαγὼν διὰ Βοιωτῶν ἐς ἀθήνας: 

νγδοχίδαν δισχιλίοις ἀνδραπόδοισιν. 
πημάνας δ᾽ ὅ γ᾽ ἐπιχθονίων ἀνθοώπων 

ατέθα, πᾶσιν μαχαριστὸς ἰδέσθαι, 

ἘΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥ͂Σ (Ὁ) 

Εἰς τοὺς παρ᾽ Ὁμήρῳ ἥρωας ἐπιτάφια. 

(24) Ἐπὶ Πηνέλεω χειμένου ἐν Βοιωτίᾳ. 

"ἐπὶ Κηφισῷ ποταμῷ θέσαν ὡχὺ ῥέοντι 
χῖδες Βοιωτῶν σώφρονα Πηνέλεων... . 

5. (19). Ἐπὶ Ἀσχαλάφου καὶ "αλμένον.. 

φοὺ Τροίῃ φθιμένου χαὶ Ἰαλμένου ἥδε 
α πληξίππων γῆ Μινυῶν κατέχει, 

(16) Ἐπὶ Αἴαντος τοῦ ᾿Οἰλέως, χειυένου ἐν 
π᾿ ᾿ Μυχόνῳ τῇ νήσω. 

ἀὲ τὴν Δοχρῶν ἡγήτορα γαῖα χαλέσοον 
ἡ δ᾽ Οἰλιάδην ἑ ἐν πελάγει δακύκο 

΄ (88) Ἐπὶ ᾿Ελεφήνορος κειμένου ἐν Τροίῃ. 

ἀπ᾽ Εὐθοίης ἤλεφήνορα ἀρχὸν ἀθάντων 
άδ᾽ ἐνὶ Τροίῃ μοῖρα κατέσχε βίου. 

τς ΘΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΟΠΑΜΜΑΤᾺ ΒΒΡΌΠΟΠΑΙΔΑ 10. 
ΒΘΡν  α{15, οὐοβαπι οἰγοι πὴ 56. Πα ΡΘΡΘηΐ ν] πη. 

Τουτὰ δαΐθηι ραΐγῖα Πα οἱ ἴῃ βίπιι θοῦ ιπη 4] τοι] 8. 
ο΄ [5 η -Ρογροββὶ, 

τὲς 418 την ἈΠ} 115.6Χχ ον ΠοσὸΘ Π 1 οἴ 1ὴ 
: [ὁ8{. 

ΝΙΒΙ] ρβοοᾶγθ ἀθουιπη δβί, οἱ οπηηΐα [6] 1οἸ {6 -  ΌΓΘΓΘ; 
ἴῃ νἱΐᾶ. διυΐθ πὶ ΠΟΠΊΪΠῚΙΠῚ Ῥαγοδμη πΟαΙΔα ΆΤη {1- 

ΘΓΘ 6 ὁδί. 
53, ΑΙΌ Ὁ. : [ε 

Μοπιτλθηΐπ ἃ 5Ρ1ΟἾ5. ΒΌΡΘΙ ΘΟΥ̓ΡΟΥΘ. Ροβιία πὶ γἱνὶ 
Ῥγιπίοη ΟΧ ΜΘρΆΡ 15 ΟΟΟἸ515 βθρίθιῃ νἱ "5, [ορί πη]; 
βθρίθιηιιθ ἴρδοι 5 ΙΔ ποϑὶβ ἴῃ ΘΟΓΕΠῚ ΘΟΥΡΟΓΘ, Ὁ 
δηΐθροδβιίί νυ αΐθπι, Ῥαίγοιη ΠΠπβίτδηβ ἀρὰ ρορα- 
γὴν 116 βϑύνανὶ ἰγθ5 ΑἸ ΠιθηἸθηβίαπη ὑγῖθ5. [Πυτἢ. 
6 Ῥαρὶβ τϑάποίδβ ροὸῦ Βωοίοβ Αἰ μθηδβ : [Ρ{15. 
1Ππαδίγοτη- ἴθοῖῦ ΑΠπάοοϊάθπη Ὀ]5-ἸΉ1}16. ΠΟ θ5-οἃ- 
ΝΌΠΟΧαΘ. ἀπαπᾶτη ᾿50. θοῦ τη -αἸ05-ἰογγΓὰ-βυβιϊηρί, 

[ΠουΪ Π ΕΠ, 

ἴῃ Ογουτη ἀθβοθηαῖ, 4] ΟΠΠηΪ 115 ΘΕ ἸΒΒΊΤΏ 115. ν]- 
[ἀογ] ροϊαουϊί. 

ΛἈΒΙΒΤΟΤΕΙΙΘΒ (9). 

. Ἰὰ Ἠοιηθυοοβ ΠΘΡοδΒ Θρ᾿ (Δ ρΡἷδ. 

ὕά. ϑαρον Ῥθποῖθο ἴῃ Βωοίϊα ββρυ]ίο. 

Ηπποοθ δὰ (δρ ϊβιπὶ ΔΠΊΠ6 ΠῚ ΘΙ 6 6 ΠαΘηΐΘ πη 
᾿Βαοίοτιπι ΠΠΠ ργαἀθηΐθμηη ῬΘηΘΙθαμη. ᾿“[ΡΟΒαΘΓΘ 

᾿ δῦ, ΚΌΡΟΥ ΑΒοδαρῃο οὐ [Ὁ] 6Πο. 

Αβοδίαρηὶ ΤΥ) τπουίαὶ οἷ Τα] θὴϊ ἢθοοθ 
οϑϑᾶ δρι δηςυπη-Θ 05 ΜΙ γραμμὴ ἰθυγὰ ἰθηθί. 

ὅ0. Βαρον Α͵δοθ ΟἿ]οὶ ἤ]1ο, ἰὼ Μγοοηο ἰηβαϊα 
Βθρυ]ίο. 

Ηῖΐο Τωοογοόγυτη ἀποίογοπι ἔθγγα Παρυϊί 

Α͵άδοθιη ΟἹ δ θῃὴ ἴῃ ροηΐο τηου αιιπη. 

7. δαρον ΕἸΘρμθμον ἴῃ Τγοδᾶθ βϑρα]ίο. 

Ουἱϊ ἰπδυϊα Δ0 Ευθαᾶ νϑηϊ!, ΕἸΘρμοπονὰ ἀπιοθτη 
[ΑΡδηΐυμῃ, 

Ηἷο ἴπ Τιοῦᾶο [α(8115 νἱϊα ἐδρπιΐπαβ ἱηΒίθυΐι. 

(ἃ Ἶδα 0110 δρρϑὺ μ6 0116 ᾿πριιτη. 

Ὁ ΠΠοραπι Ῥοϑὺ τατ]ΐοβ ἐθυγᾶ ἸΔΌΟΥ 65 
Ῥονὰ : δα 16 ἢ0Ο δϑὺ Δ Ὁ ον 7115 ΒοΙΆΪΠΠ]. Ἐ ' 

ἴατη ἀδὺθ απ ἀπ ἃ ἀρὰβ, ΘΡΡΆΓΘ Ὥ66 ἸΠΩ ΔΩ; 
65 βθοξανὴ δδὲ : Ταἴπτη θο πη ἀδίτι" Θἤαβοτο. Η. α. 

ἐπ ΤῊ 6 Ῥοημϑίθο ἴῃ Βωοίϊα εϊέο. 

ἰα Οδρ ἰβδὶ Ροραϊαβ Βωοίαβ παχηανὶϊ 
ΘΠΘΙΩ βᾶᾷποίο ρϑοίουθ Ῥϑηβίθοῃ. 

δὸ. [6 “5ςαίαρ]ο 6ἐ Ψψαϊηιθηο. ' 

Αβοδιαρμτβ, ταραϊ ααθι ΤΡο]ὰ, οὐ Φα]ναθηῖβ, ἅγὰ 0 

αποπάδιῃ δααίίθ5, ΜΙ ἀμπη ππιηο ἰατη]δηὐαν ΠΠΊΟ. 

ὅ6. [6 Αγαοο ΟἸϊοὶ οἷο ἵπι Μψοοηο ἐπα. 
Ηδο δβύ ἰδού μτιπλο, απθῖι 5δανᾶ ροΡοιηθνΡ δύ πη, 

Α]ὰχ Τοογουαπὶ ἀποίον. ΟἹ] 61 465. 

ὅ7. 6 ΕἸορλθποῦο βἰίο ἴηι ΤΡοακίο. 

ΟΡ 80 Εαθοα ὈΡΐηοορ5 ἜΠΘΡ ΒΘ μον Αδηίαμ 

ἴῃ {101 νἱοῖπα, ΡΟ], ΒΘρα] 5 ΠατΩΟ 6βί. 



ἊΝ ΐ : " 

. (94) Ἐπὶ Μενεσθέως χειμένον ᾿Αθήναις. 

Ταξίλοχος λαῶν, υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεὺς 

ἐνθάδ᾽ ἐνὶ χλεινῇ πατρίδι μοῖραν ἔχει. 

ὅ9, (7) Ἐπὶ Αἴαντος Τελαμωνίον χειμένου ἐν Τροίῃ. 

ἀδ᾽ ἐγὼ ἁ τλάμων ἀρετὰ παρὰ τῷδε χάθημαι 
ἴαντος τύμθῳ, χειραμένα πλοχάμους, 

θυμὸν ἄχει μεγάλῳ βεθοχημένα, εἰ παρ᾽ ἀχαιοῖς 

ἅἁ δολόφρων ἀπάτα χρέσσον ἐμεῦ δ τή ται, 

00. (8) Ἐπὶ Τεύχρου χειμένου ἐν Σαλαμῖνι τῆς Κύπρου. 

ἰῶν ὠχυμόρων ταμίην Τελαμιώνιον ἥδε 
Τεῦχρον ἀποφθίμενον γῆ Σαλαμὶς χατέχει. 

01. (14) Ἐπὶ Διομήδους χειμένου ἐν τῇ ὁμωνύμῳ νήσῳ. 

Αἰνητὸν πάντεσσιν ἐπιχθονίοις Διομήδη" 
ἥδ᾽ ἱερὰ χατέχει νῆσος ὁμωνυμίη. 

02, (85) Ἐπὶ Σθενέλου χαὶ Εὐρνάλου κειμένων ἐν Ἄργει. 

ἀργεῖος Σθένελος Καπανήϊος ὧδε τέταπται 

τύμδῳ, καὶ τούτου πλησίον Εὐρύαλος. 

08. () Ἐπὶ Ἀγαμέμνονος χειμένου ἐν Μυχήναις. 

Λεύσσεις ἀτρείδεω ἀγαμέμνονος, ὦ ξένε, τύμύον, 

ὃς θάν᾽ ὑπ᾽ Αἰγίσθου χοὐλομένης ἀλόχου. 

04. Ὁ) ῬῈἘπὶ τοῦ αὐτοῦ. 

Μνῆμα τόδ᾽ ἀτρείδεώ ἀγαμέμνονος, ὅν ῥα χατέχτα 
δῖα Κλυταιμνήστρη Τυνδαρὶς οὐχ ὁσίως. 

θὺ. (8) Ἐπὶ Μενελάου. 

ὥλθδιος, ὦ Μενέλαε, σύ τ᾽ ἀθάνατος χαὶ ἀγήρως 
ἐν μαχάρων γήσοις, γαμθρὲ Διὸς μεγάλου. 

ΑΝΤΗΟΘΙΘΘΙΖ ΘΒ ΖΟΙ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒ. 
ὅ8. ρον Μϑηθβίμθο Αἰμϑηὶβ ΒΘΡΕΪ 

(ομογίίυτη ογαϊηδίον, ΠΠ1ὰ5 Ῥοίοὶ, Μ6ὶ 

Ὠῖο ἴῃ οἰατὰ ραίγϊα ἰδίπτα ἢ ρθοί. ς 

ὅ9. ϑαρον Α͵δοο Τϑδιηοπίο ἱπ ΤΥΟδαΘ 5 

Ηφο 6ρῸ ᾿ηΐἴθ!1χ ιγίαβ5 μυϊο ἀββίαάθο 
Αἤδοῖβ ἱππηαϊο, ἰοη58 οἰ οΙ ΠΠ05, 

ΔΠΪΠη.1Πὶ ἀΟ]ΟΓΟ ᾿ηροηΐ ρογουββᾶ, ῖ δρυᾶ 
ἀο]οβ-οορ δη5 ΕὙΔ.5 πη6 ῬΙὰ5 ΡΟ] ]θΐ.. 

00. Βαρον ΤϑαοΙῸ ϑ'δδυηῖηθ ἴῃ ΟΥρτο Ξ μὰ 

Ξ; Ἧ Ἢ 
Τοίογαπι οἰΐδηα-τηουίθιη- 8 θη τη τϑοίο 

[Ππποπίαη 
Τοαυογὰμῃ οχϑεϊποίατη ἰθυγᾶ 38] τη 5 

θ1. ϑαρον Ὀιομηθάθ ἴῃ ᾿πδ18, οὐαδάοαν. 
ΒΘρυϊίο. ἘΝ 

1,δυδαΐαπι οπηηῖθαβ ἐδΡ 0015 ῬΙομηθάθηι ᾿ 

Ποοοθ βϑοῦᾶ ἰθηθί ᾿ηβι118, Θ᾽ 15. ΠΟΤῚ ἴῃθ 

02. ϑαρον Βίμθμθο οἱ μαρεν Αὐρὶα σὰ 

θά, ϑᾳ ρον ϑοάθιη,. 

Μοηυπηθηΐαμη ποοοθ δὲ Αἰριᾶθ. ᾿Αμὰ τ 
[4 θχῃ αυϊάθπι 

αἰνίπα ΟἸγί:πηποβίγα ΤΎΠαΔΡῚ5. ΠΟΠ Ῥίρν: 

θῦ. ΒΌΡΘΡ Μϑηθῖδο. 

ΒΘ ΙΧ, ο ἰὰ ΜθποΙ86, ᾿πητηου Δ 5480 οἱ 5θηΐ 
ἴῃ Ὀθδίογιπι 15.185, ὁ βἜΠΘΙ ΦΟν]5 τηᾶρ 

ὅ8. 6 Μοροβέλμοο Αἰλοηῖς εἰίο. 

αθηὶ ρθη Ῥοίθοβ, δοῖθπὶ βύσιχ 586 ΜϑηΘβίΠθι5 
ἀοούπδβ, ἴῃ {Πα 1 οομαϊίπβ οβϑὺ ραίτ δ. 

ὅ9. [6 47α6.6 Τοϊαηιοπῖο ἴγι Τγοα6 δἰέο. 

᾿ ΠΌΡ5 δὰ Α78οῖβ ἐπγηα] χη {Π 156 ΡῈ 16, υἱδίου) 

ἤφῃβ βθάθο ψιγίαβ ἀ!Π!δοθναίδ οουηδβ, 
οοΥάθ ἀο]6ῃ5 ἰοίο, ΕὙδιιᾶθμι 56 πα 6 ἰθρθηΐθσῃ 

αὐοὰ ατδὶϊ ργόοθρθβ δηΐθία!θυθ τη. 

00. 26 ΤοιιογῸ βίο ϑαϊαηιῖηο ΟὙργ]. 

1)6 Τϑδηοπθ βαύτιβ, οορἷβ ἀρ ἕαίδ βαρ 15 

οἱ [αν Δ᾽5, ΤΘοΘ" πη βδδγηΐηθ δοθί. 

061. )6 Πὶοηιδαῖο βἱέο ἴηι βιμὶ γιοηιῖγῖδ Ἰγιδιΐα. 

Τιαυιάδί! σα οὐ 8 του Δ] 1 Ότι5 Ἰμβα]α ΠΟΙΏΘα 

Αἰγιάδα ἐυταα] τη βρθοίδβ Αρατηθηαποηΐδ,. 
ὌΧΟΡ οἱ “Πρ βίμιβ ααθ πθοῦθ 6 4010. 

ε θ4. [6 θοάοηι αἰξογειηι. ὦ 
Αἰὐὐϊάθθ, ααὶϊ πῦαμο δορὶ μἴο, Αρδιηθιηποπῖ, 

ι θῦ. 6 Μοηρεδίαο. : 

ἘΙχ ἀἶρτθ δου ὶβ ρ6Π6}, ὁ Μίβηθὶδθ, βϑδίδ 
ΘΧΡΘΙΒ ὕϑιη 5611 ααδη ὩΘ6018 ΑΥγἃ (6 η68.. 



6. (9) Ἐπὶ Νέστορος χειυένου ἐν Πύλῳ. 

ν βαθύνουν, ψυχήν τε νόημά τε θεῖον ἔχοντα, 
ἄνδρ᾽ ἀγαθὸν χατέχω, Νέστορα τὸν Πύλιον. 

ε. 67. (10) Ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. 

ρα τὸν Πυλίων ἡγήτορα ἥδε θανόντα 

χατέχει, βουλῇ φέρτατον ἡμιθέων. 

98. (11) "Ἐπὶ ᾿Ἀντιλόχου χειμένου ἐν Τροίᾳ. 

Η ἀρετῆς υἱοῦ τοῦ Νέστορος, ἀντιλόχοιο, 

θάνεν ἐν Τροίῃ ῥυσάμενος πατέρα. 

69. (80) Ἐπὶ Ἀγαπήνορος. 

ὅδ᾽ ἐχ Τεγέης ἀγαπήνωρ, ἀγχαίου υἱὸς, 
᾿ ὑπ᾽ ἐμοὶ, Ταφίων πελτοφόρων βασιλεύς. 

τ0. (81) ᾿Ἐπὶ Ἀμφιμάχου καὶ Διώρον. 

τ᾽ ἀμφίμαχος, Κτεάτου πάϊς ἠδὲ Διώρης, 

δ᾽ ἐνὶ Τροίῃ μοῖραν ἔχουσι βίου. 

1 . (960) Ἐπὶ Θαλπίου καὶ Πολυξένου ἐν Ἤλιδι. 

Ἐ πολύξειγος χαὶ θάλπιος ἤλιδι δίῃ 

δι κηθέντες χρυεροῦ δῶμ᾽ Αἴδαο ἔδαν. 

(35) Ἐπὶ χενοταφίου Μέγητος ἐν Δουλιχίῳ. 

μα Νέγητι θοῷ, μεγαθύμου Φυλέος υἱῷ, 
οὐλίχιοι τεῦξαν’ σῶμα δὲ πόντος ἔχει. 

18. (42) Ἐπὶ ᾽Οδυσσέως χειμένου ἐν Τυρρηνίᾳ. 

ἐρα τὸν πολύμητιν, ἐπὶ χθονὶ τῇδε θανόντα, 
ἰνότατον θνητῶν τύμόος ἐπεσχίασεν. 

14. (13) Ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. 

δυσσῆος χείνου τάχος, ὃν δία πολλὰ 

ὄλληνες πολέμῳ Τρωϊκῷ εὐτύχεσαν, 
ΠΕΣ 
σον. » 

ΠΠΠ ΘΑΡΌΤ Π. ΕΡΙΟΠΑΝΜΑΤᾺ ΒΒΡΌΠΟΝΑΙΙΑ. 103 
00. ϑρον Νοβίουθ Ῥυ]Ἱ βοραϊίο. 

ΑἸ ὰ-ταθηΐθ- ρυϑαϊζαμη, δηϊΠη πη 16 ἱπρΘηΪ αΠΊΖιιΟ 
[αἸνίπιιπι ΒΔ θΘηΐθπι 

γίρατη ΒΟημπὶ ἰθηρ60, Νοβίογα Ῥυ πη. 

67. Βαρον ϑοάθιῃι 

Νοβίονα Ῥυ]Ὡοναπι ἀποίογθμι ἢδθοοθ ΤΠ πα 1ΠῚ 
ἰθργᾶ ἰθηθί, ΘΟΠ51110 ΟΡ ἸΠ.λ πὶ ΒΘ} ἀθουΠη. 

08. Βαρον ΑΜ ΠΌομο ἴῃ Ττοδάθ βϑριυίο. 

Μοηυτηθηΐαμη νἱ γί 15 11 Ν βίουβ,. ΑΒΕ] ΟΟΗΪ, 
4] τηουίι5 οϑί ᾿η ΤΡοδά6, βοῦγᾶίο ρϑίγ. 

09. ΒΌρον Αρᾷρϑθμῃορδ. 

Ῥὺχ πἴοοοθ Τ᾽ ρϑδ- ΟΠ 115, Αρᾶρθηον, ἀποθὶ ἢ] 15 
͵δοθὺ 5 τηθ, Τἀρῃϊουιτ ρο! δίογιιμι ΓΘΧ. 

10. Βαρου ΑἸαρἰδομο οἱ ΠΙΟΡΘ. 

Πὰχ ΑἸπρῃ]πηδοῃ 5, οἱ (ἰθδί! ΠΠΠ5 ΠΙΟ 65, 
Βῖο ἂρ Ττο͵ᾶτα αἰ] 6 πη-ὑθυπαϊπαπη Πα θοηΐ νἱίῶ. 

11. ϑαρον ΤΒδΙρίο οὐ ῬΟΙυχθηο ἰπ ΕἸ146. 

[51 ῬοΪγΧΘηιβ οὐ ΤΉ ΔΙ ρΙα5 ἴῃ ΕἸ14 6. αἰν᾽ηᾶ 
φυο ἀοτηῖ! Πογγοηαϊ Ῥ]α ΟὨΪ5. ἀοτηο5 δάϊθγθ. 

12. ΘΌρ6᾽ οδποίδρῃϊο Μοροίϊβ ἰη Πυ]οιΐο. 

Μοηυτϊηθηΐαμῃ ΜΙ Θρ 6 [1 ΟΘ] 611, τη ρΏδηΪ 1 ΡΏΥ οἱ Π]1ο, 
Θυ ΟΠ ογθχϑγαηΐ : ΘΟΡΡα 5 δαΐθιῃ ροηΐιβ μα θ6ι.. 

9. ϑαρον ὕΠγ8556 ἴῃ ΤΥ μθηΐδ βθρα]ίο. 

ψίγαμη ν᾽ 6- ρυυἀθηΐθηη, ἴῃ {θῦγὰ ἤδοοθ ΤΟΥ ΠΙΠῚ, 
οἰ ΙΒϑι τη πὶ τηοΥ δ! τὰ ἐππλι 5. ΟὈαμ ὈΓαυ]ί. 

τά. Βα ρον ϑοάθιη. 

Ηος [{Π|γ5515. 1Π15. 5Θρα!ου τη 68, ῬΓΟΡίΘΡ 4116 ἢ 
τοὶ 6110 Ττο͵δηο ἴθ οἱ θυ -θθϑβθῦθ. [τηι{ἃ 

00. δὲ Νοβέον" ἴῃ Ρῃΐο εἰέο. 

αἴθ ΘΡ ΘΡΊαΠ), ἀἰνίηδ, τηθηΐθ, ῬΡΟ απ ΠῚ 
5110, Ῥ.]ατη Νοβίονα ἐθυτὰ ἰθρο. 

; 61. Αἰξογιίηι αἰ δοάθηι. 

ἿΠ| απο ποι ΔΙ 6. ΡΡϑοβίδ ἴον ἨΘΙΌΒ, 

θοῦ μὲθο Ῥυ τη Νοβίοσα ἰθρρα ἀποθ. 

68. 6 Αηέϊίοολιο 7αοθηέο ἴῃ Τροαάο. 

ΟΡΪ5. ΑἸΕΠ]ΠΟΟ μη, νυἱρίαβ ααθηη οἷαγὰ ρᾶγθηίθ 
φγαΐο οΘ]θὈναί, Τυοΐοα ἐθνργᾶ ἰδρὶὺ. 

69. θὲ Αγαρθηο» ἴῃ Ογρνο. 

Ἰδοοὺ πἴο παῖιβ, Τ ρθὰβ Αρᾶρθποῦ, 

δ] ΐο5 γθριατη οαἱ (αἱ ἴῃ ΤΑΡΠΪΟΒ. 

10. ἢ Αγηιρηϊηιαο]ο οἐ Πίογο. 

ΡΒ πΏΔΟμτ5. ἀποίον Οἰθαίο βαίαβ, δίαιθ Ὁ ]Ο 65 

ἴῃ ἰονγὰ [αὶ νἱγα Βα 166 ῬΕΡυ ρα, 

Ἴ1. ἢ Τμαϊρὶο οἐ Ροϊψαθηο εἰ{15 Εἰϊάο. 

ΕΠΙΔο5 6χ βδορᾶ δου β στρ ῬοΟΙΥχθηαβ, δία 

ΤΗΔΙρίὰ5 δὰ πίρσγδηὰ 1015. 166 ἀοιηιηι. 

Ἴ2. 6 Μορφοέο ἴηι ᾿ιλανὶ ἡιογ ἔμ, 866] σιεὶ ὨϊΟΉ {167} {εν 

δίρμοίμηι ἴηι 1)ιἰο]ιῖο. 

Ῥα ΟΕ: ἐασηαϊατη οϑ οὶ ρόβαθυθ Μορσοίὶ, 

οαϊ σοηϊίον ῬΉΥ ΘΒ; δῦ Δ. 6 ΘΟΡΡΒ Πα ϑί, 

1. [6 ὕϊῃ886 βορμϊέο ἴα Εδιρῖα. 

Οαἱ ἀράϊε δηίθ ἃ1105 ἕάτηδγὴ 501} 6 υύϊα, το θτῃ 

μδο 5101 γἱν ἰϑγῦγᾶ βϑρρϑυὶζ δὲ ὑπτααϊατα. 

Ἴἀ. [6 οοαϊθηι αἰἐογλμηι. 

Ουϊ ῬΕΡυραβ δάνθγβαμῃ Οὐδ 115 (αἱ α0}}6 514 8. 

1ΠΠ1|π|5 ἤϑθο {6115 ΘΟΡΡᾺ5 {Π|785158 Βαθϑί. 



΄ 
᾿ 

ἀμ ον ΑΧΤΠΟΓΘΟΙΔ: ΠΥ ἈΡΡΕΝΌΙΟΙΒ. 

ἜΥΩΝ .((28) Ἐπὶ Θόαντος. 

Υἱὸν ὑπερθύμου ἀνδοαίμονος ἠδὲ θυγατρὸς. 

᾿ Τόργης τῆς Οἰνέως ἥδε χόνις χατέχει, 

70. (1 δ) ῬἘπὶ ᾿Ιδομενέως χαὶ Μηριόνον χειμένων 

ἐν Κνωσσῷ. 

Κνωσσίου ἰδομενῆος ὁρᾷς τάφον’ αὐτὰρ ἐγὼ τοῦ 

πλησίον ἵδρυμαι Μηριόνης ὁ Μόλου.᾽ 

1.-:38) Ἐπὶ Ὑληπολέμον χειμένου ἐν Ῥόδῳ. 

“Ἃδ᾽ ἠροχλνίδην. δηξήνορα θυμολέοντα, 
Τληπόλεμον χατέχει κυματόεσσα Ῥόδος. 

78. (40) ῬῈπὶ Δηϊπύλου. 

ΔΝηϊπύλου χόρσης εὐειδέος ὀρμενίοιο 

υνῆμα, τόδ᾽ εὐχλεινόν" γείνατο Τληπόλεμος. 

19. (17) Ἐπὶ Νιρέως χειμένου ἐν Τροίᾳ. 

ἤνθάδε τὸν κάλλιστον. ἐπιχθονίων ἔχε γαῖα, 

“ Νιρέα, τὸν Χαρόπου παῖδα καὶ ἀγλαΐης. 

80. (29) Ἐπὶ Φειδίππου καὶ Ἀντίφου. 

- Φείδιππον Τροίην πέρσαντ᾽ ἠδ᾽ ἄντιφον ἥρω 
ζαῖα πατρὶς, χώμη ἥδ᾽ ἐφύρα Χατέχει. 

81. (4Λ Ἐπὶ Ἀχωλέως κειμένου ἐν Τροίᾳ." 

Παῖδα θεᾶς Θέτιδος Πηληϊάδην ἀχιλῆα 
. ἥδ᾽ ἱερὰ Προποντὶς ἀμφὶς ἔχει πεδίῳ, 

«82. (8) Ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. 

Θεσσαλὸς οὗτος ἀνὴρ ἀχϑεὺς ἐν τῷδε τέθαπται 

τύμδῳ" ἐθρήνησαν δ᾽ ἐννέα Πιερίδες. 

88. (0) Ἐπὶ Πατρόχλου χειμένον μετὰ Ἀχιλλέως, 

Πατρόχλου τάφος οὗτος" ὁμοῦ δ᾽ ἀχιλῆϊ τέθαπται: 
ὃν χτάνεν ὠχὺς ἄρης ἔχτορος ἐν παλάμαις. 

ὠνᾶντὐλοσεν 

Τὸ, Βυήρδν φηολδυδτὶ 

ἐν ἼΩΝ τηδρηδηΐπηΐ ἈΠαγ:πιοηἶβ οἵ ΠΝ 
αοτγρο5 ΟΕ πϑὶ Ὠΐοοθ ραν 18 ἰθηθί.. 

10. ΒΌρΟΓΥ ΙΔοηθηθο οὖ Μϑυΐοπθ Οποββὶ 8 

(ποββὶϊ Τἀοπιθηθὶ ν᾽ 465 βθρυϊουιπι; δίαυθ. 
ῬΙῸΡΘ Ῥρδῖυβ Βι τη ΜΟΙ ΙΟἢ 65 ΜοΙὶ Μίδα. 

ΤΊ. ΒΌΡΘΡ: ΤΊΘροΙδηο Βμοάϊ Βοραϊιο. ̓  

ἢθοῦο Ηθρδο]Ἰάθη φαῖ νἱνορ “ταηροθαὶ,, 

τιοράνρκμδι ἰθηοί βυοιῖρυς.Ρυδαμα, ἂν 

18. ΒΌΡΘΣ Ῥοίργ!ο.᾿ ̓ 

ΘΙ ΡΥ ὀρ 15 Τουιποβὶ Οὐπιθπο-πδί!ς ἀτὰ 
ΠΙΟΠΌΠΙ ΘΠ πὶ ἤΟΘῸΘ ΡΓΘΘΟΙΔΓΌΙΩ : δϑπυῖ! 

9. ϑαρον ΝΊΓΘΟ ἴῃ Ττοδᾶϑ βδρυιο.. 

Ηϊς ΡΟΪΟΠ ΟΡ πηὰ πὶ τονε οοϊα τα, μαθοί Βυμηιϑ, 

ΝΙγθᾶ, Ομδρορὶ ΠΙαπη οἱ Αρΐαθβ. ; 

80. Βαρ6ν Ρμἠάῖρρο εὐ Απιΐρμιο., 

Ῥμϊάϊρρυχῃ φυΐ- ΤΡοἠ]απη-ναβίδυϊ. οἱ Δπέρμυτα ἹΕ 
θεὰ ρδίνϊα, νἱοιβ δῖοοθ Ερῃγτα ἰοποί. τς 

81. ϑαρον ΑΘΠΙΠ6 ἴῃ Τροαᾶο ποραιιο.. ᾿ 
ΕἸΠ απ ἀθ ΤΗοί4ο5 Ῥοιδάθπ. ἈΘΆΠΙΘαῚ 

ἢξθοοθ βδορᾶ ΡΥΌΡΟΠ 5 οἰγοΌΠη, ἰοποί φοῖο. 

82. ϑαρον δοάοπα., 

ΤἬΘββδ 5 116 Υἱν ΔΟΒΙΠοὰΒ 1 ἴῃ Βοῦθο 86 Ὃ5 Ε 

ζστηι]ο : 4 16Πὶ ἀοβονονο, ΠΟΥΘΙῚ Ῥίον ἈΝ 

83. ΒΌΡΟΥ Ῥρονϊο Θὕτα Λολδο βόραὶ 

Ῥδίγοοι! βθρυϊογαπι μ06; Θυτη ΠῚ βοριήίας, 
4αθπι οοοἷαΠ, γὰρ ἀυ5. ΜᾶΓ5 Ἡθοίο ΙΒ ΤΩΔΓ 

τὸ. Π)ὲ ΤΠποαρέο. 

Οαϊ ραΐου Απάνθθιηοη ΤΟΥ ἰββίτηιιβ, ορίϊτηα, ΟοΡΡ8 
(πμοὶβ βιϑηϊυῖχ, μὰ γϑαι βού μυτηο. 

10. δὲ Ταοηιθηθο δὲ Μορ 0716 δ {15 ἴη) (Ἴ,0580. 

Οποββίαβ ἸΔοιηθηθιβ πο0 Θοπάϊίαν ἀρρορο; Ρτορίον. 
ἤπηο ΘΡῸ Μοιΐοπ5 βαχῃ δἰίαβ, 116 ΜΟ]]. 

1. 6 Τιοροίοηιο βορμέίο ᾿λο(!. 

ΒΘ] θ αχη, απὸ π60 160 ἰογίϊον, Ηθροα] 6 πϑαχη. 

ΤΊΘροΙ]θγάτθχη ἰθοὶΐ ἤδθο θάθορα οἰποία ΒΠΟΔΟ5. 

18. δὲ Ὠοϊρψίο. 

᾿ς ῬΘΙΡ.Ϊ τηοπυτηθηΐδ νἱ465 1Π]αβύγῖϑ, ρα] ΟΠ ΘΡ 

ααϊ Γαϊΐ, ΟΥτηθηΐαβ 46 ραΐρο ΤΊΘρο] θηο. 

19. 16 Νῖγθο 5ϊΐίο ἴηι Τγοααε. 

ΗΪο 5:0π|8 ϑϑί, βου 168 Του δι (αἰ νἱοθῦαί ΟΠ 68, 

ΝΙνρθαβ, ὃχ ΟμᾶΡορο πϑύπιβ οἱ Αρ]αῖα.. 

80. δὲ Ρηϊαϊΐρρο οὐ Απίλριο. Ὁ 
Ῥμίάϊρραμι ΤΡοἑδο ἀοχηϊίολθτα, ἩΘΡΟδαΙι6 Τὴ 
Απερμοι, Βῖς ἜΡΤΗΙ αι ἀφαϊὺ κφον: ἰ 

ΝΣ ἴηι ΓΚριθὸ ἐπδιῖα.. 

σαὶ ρδίου. εϑύ Ῥβίθιβ, Τμθιΐβ δύ σαὶ ὐλώδι 
ἢδο 5. ᾿απιο οἰδαδατη βδογδ, ἘΡΟΝ 

82, δὲ δοἄδηι αἰζογιίγα.. 

Μονίαμβ δηο Ὁ ΠΥ τὴ ΟΤα. ΤΉ Θββ8}88 ἱπε 

ῬΙθΡΙ 65 δου τ 15 Ρθυι δ 016 ΠΟΥΘΙῚ. κα 

88. 6 Ραίγοοἶο οἴη Αε)ιῖϊιο οἰίο. Ὁ 

Ῥαδίγοοϊαβ εἰο [15 δδύ, ἱασηπ]ο αποαπιθ, υποίαδ 
᾿ἀαθιη Ναῦδὶ ἀῦψο τηϑῆα ρ ΡΟ ἈΘΟΘΘΝΝ 



36) σεπὶ Ποδάρκους χειμένου ἐν Σικυῶνι. 

ιὲν ἀχαιὶς ἔϑρεψε Ποδάρχην ἄχτορος υἱὸν" 
ὀστέα δ᾽ αὖ Σικυὼν γῆ χατέχει φθιμένου. 

᾿ .“8ὅ. (84) Ἐπὶ Φιλοχτήτον.. 

ἥραχλέους ταμίην, Ποιάντιον υἱὸν, 
Φιλοχτήτην γῆ Μινυὰς κατέχει. 

80. (29) Ἐπὶ Εὐμήλου. 

ἧς ἀδιμήτοιο Φερητιάδης Εὖ μῆλος. 
) ὑπ᾽ ἐμοὶ χεῖται, μοῖραν ἔχων θανάτου.᾽ 

0) Ἐπὶ χενοταφίου Ποδαλειρίον χαὶ Μαχάονος 

: ἐν Τρίχχῃ. 

ἰδ ἀσχληπιάδαι Ποδαλείριος ἠδὲ Ναχάων,᾽ 
όσθεν μὲν θνητοὶ, νῦν δὲ θεῶν μέτοχοι. 

(88) Ἐπὶ Εὐρυπύλον χειμέγου ἐν ᾿ὀρχομενῷ. 

ἄτρῃ ἐν ὑρχομενῷ Εὐαίμονος ἀγλαὸν υἱὸν, 
ούπυλον, χρύπτει δαχρυόεσσα χόνις. 

89. 8ὴη »Ἐπὶ Πολυποΐτου χαὶ μῦς 

) γοντες Λαπιθῶν Πολυποίτης ἠδὲ Δεοντεὺς “ 

8 ὑτως Μήδων τέρμ. ἀφίχοντο βίου. ᾿ 
᾿ 

ΒΕ 
88: (89) Ἐπὶ Γουνέως. 

τὸ μὲν Γουνῆος ὁρᾷς" ψυχὴ δὲ θανόντος. 
ο΄ ἐς ὑγρὸν ἔθη, σῶμα 'δὲ πόντος ἔχει. 

91, (98) ῬἘἘπὶ χενοταφίου Προθόου. : 

: μὲν ἐν πόντῳ Προθόου Τενθρηδόνος υἱοῦ. 
χεῖται" ἀνοίχτιστον δ᾽ οὔνομα τύμος ἔχει. 

8. (817) Ἐπὶ Ταλθυδίου χειυένον ἐν Μυκήναις, 

θύθιον. θεράποντα, θεῶν χήρυχα χαὶ ἀνδρῶν, ' 
᾿ ὧδε Νυχηναίων δῆμος ἔθαψεν ἅπας. : 

ὦ ΘΑΡΌΤ' Π. ΡΝ τ, ΘΒΡΌΠΟΝΑΙΔΑ. 10 

δή, Θρον Ῥοάδνοθ ϑἴσυοπθ βϑρα]ο. 

Τορρὰ αυϊάθπι ΑοΠ ρα ἰαἱί Ῥοάδγοθπ, Λοίουνϊ5 ἢ- 
οϑϑᾶ, διαΐθ τη Θ᾽ ογοηΐα ἴθυγὰ ὑθηθί ἀθἔμπποι!, {1ππ|π|; 

ϑ8ὅ. Καρον ῬμπΠοοίοίο, 

Θαρὶἀγαπι ἩΘΓΟΙ]15 ροββθββοόύοτη, Ρωδηΐ5 ἢ] π), 
᾿ιέθοοθ ῬΗ]Ποοίοίθη ἴθῦρὰ Μίηγα Παθϑί. 

80, ϑιιρον Επμηοῖο. 

ΕἸ Π5. Ὠϊοορ Αὐἀτηοίϊ, Ῥῃογοίαθ5 πη 5... 
ἴῃ ἰθγγᾶ 5110 τὴ8 Ἰδοθί, ἰαίπτη ἢ ΌΘη5 τη Ρ 8, 

87. ΒΌΡΘΡ οϑποίδρϊο ῬοάδΠΡΙὶ οὐ Μδομδοηΐβ Ῥγίοοδο. 

ΗἸ Αβοϊθρίαδς Ῥοάδ]ῖιβ αἴψαθ ΜΙ Δομᾶθη, [οἷϊ. 
δηΐθα φυϊάθηι. τηοῦ 65, θυ ηὗ πη ἀθου ΠῚ 50-᾿ 

᾿88. ΒΌΡΟν ΕΌΤΥΡΥ]Ο ΟΥΡΟΠοΥηθηΐ βϑρυῖίο. 

Οτοβοιηθηϊ, ἴῃ ραϊτῖα, Επιποηΐβ ΒρΙοπαϊάππι Π]ϊαπὶ 
ΕυσΎΡΥΪαπα, ἰΘοῚ. ἸΔοΥ πη 15-τπηδ 46 λοίτι5. ρα Ϊν 15. 

89. ὅαρον Ῥοϊγρῶίο οἱ Τθομίθου. 

Πυοο8 Τρ Βάταια ῬοΙγροίθβ αἴψιο Τιϑοπίθιιβ 
ἴῃ ἰθρρὰ Νθαονγαπι ἰθγτηϊππὶ ΟΌὈΪΘΓα νἱίω.. 

. 90. ὅρον απσπθο.᾿ Ἡβοιθα 

Μοπυτηθηΐιτη 4υϊάθπι αποὶ νἱ 65; δΔηΪπη8, δ [6 1) 
ΘΓ ἃ Ρ6. Ὠυτηϊ πὶ Θχὶ δ, σοτραβαὶθ ροηίαϑ Ὠδθοί. 

91. Βαρου οδποίαρῃϊο Ῥγοίμοὶ. 

Οοτριιβ ἴῃ ροπίο Ῥτοίμοὶ Τϑη ΠΡ οηΐ5 Π}1] 
Ἰαοοῖ; ἸηΔοῇοίυτηαι! ποιηθῃ. ἐπτη] 5 Παθοί. 

ἐβέεο νιν, ϑαρὸν ΤΑΙ ΟΠ γοΐο Μγοθηΐβ βϑρυϊίο. 

ΤΑΙ ΠΥ ίσπι ταϊηϊβίγατη, ΠΘΟΓΌΤΩ ῬΓΘΟΟΏΘΙΩ οἱ νἱγο- 

Βῖο ΜΥΟΘΠΈΘΟΓΙΠῚ ῬΟρυΪ5 ΒΘ νι ΟἸΩἶ5. [ΓΌΠῚ, 

8.. δὲ Ργοίοοἱϊαὶ ῥ»αίνο Ῥοααγοδ 5ἱέο ἴηι Βἰογολι. 
ον θη ἰ6 118 παίρινι Αομῖνὰ Ῥοάδγοθῃ : 

χίϊποι! ΟἰπΘΙ68 ἀν 5 ΒΙΟγΟὨΐ5 Βαρθοί. 

80. [6 Ρμϊοοίοίο. 

15 Ηδνουϊοὶ ἀοπιϊπατη Ῥοοαμίθ ογθδίθγῃ, 

στρα ῬαΙΠοοϊοίθη ὁσοα]ν Προ ΜΊηγΔΒ. 

ΦῈ 86. 6 Ειιηιοῖο. 

ὉΤΩ6 1115 5ουνδη δ ταὶ] δὰ ὑρδα]α! οβϑἃ 

γοβαίαβ Αἀπαθίο Ῥαίτθ Ῥμογθιῖδαο. 

87. Τρίσοω ἴῃ οδηποίαρ]ιῖο Ροααιϊ»ϊὶ οέ Μαοϊιαοηΐδ. 

] ἶπι ̓ Αβοϊορίδαε Ῥοάδ! να δίααθ Μδομδοη 

Οπροτία]ος ΓαθΡαηΐ, παπο 568 αἰθραιίθ Ὄδα5. 

᾿: 88. 6 Εανψρψῖο οἰίο ἐγι Ογολμοηιοτιο. 

Ὡς Ῥαίνία Ογομοχηθηὶ ἰ6}}π|5 ΕΣαεθσω 6 πα πὴ 

ἘΥΥΡΥ τα ̓ ἸΔοΡΙτηἷβ Βατηϊάδ Τα οία ἰθρῚί. 

89. 6 Ροϊμρωίο οἱ Τιοοηῃΐοο. 

Ῥαοίοτοβ ᾿δρις μη ῬοΙνροίθβ αἰαπθ Γιϑομίθιιβ 

ἴῃ Μϑάο τροῦῖϊ Βα σοι 6 6 5010. 

: 90. [6 αιτηῆθο. 

ασμποοβ μἷἰδ ἐπηαϊαβ : Πα αϊ 485 οἴδυχίι ἴῃ ἃ ἃ8 

Βρ᾿Ρ ὕα5, θα ΌΟΥΘ86. ΘΟΡΡΊΙΒ Πα 6015 Δα. 

«91. Πι οοποίαρλῖο Ρνοϊλοὶ. 

ΟοΥραβ παθοπὺ. Ργοίμοῖ, σϑηὶ Τϑηιμνθάομο, ἤποίαβ 

᾿πατἰΐθ65 : στα 8. ΠΟΙΏΘῺ ἰπΠ8Π6 ΘΘΡΙ. 

99, [6 Ταιἰἐμυδῖο Μηοοηϊβ βιέο. 

1Ξῖο ρυεοοποῖη ἀϊνγάγααιθ πουαϊπυτηαι6 ΜΙ ΟΘῺΘ 

ΤΑΙ ΠΥ Βἰυχα ροβαῖϊὶ ροβὺ 58 ἰδία Ἰοοο. 
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98, (98) Ἐπὶ Αὐτομέδοντος χειμένου ἐν Τροίῃ. 

Αὐτομέδοντ᾽, ἀχιλῆϊ ἐΐν χαὶ πιστὸν ἐταῖρον,᾿ 

ἥδε χατεσχίασε Τρωὰς ἄρουρα τάφῳ. 

94. (46) Ἐπὶ “Ἕχτορος χειμένου ἐν Θήδαις. 

ἕχτορι τόνδε μέγαν Βοιώτιοι ἄνδρες ἔτευξαν 

τύμόϑον ὑπὲρ γαίης, σῆμ’ ἐπιγιγνομένοις. 

95. (47) Ἐπὶ Πυραίχμου κειμένου ἐν Τροίᾳ. 

ἰἰλθὼν ἐξ ἀμυδῶνος ἀπ᾽ ἀξίου ὧδε Πυραίχμιης 

ὠκύμορος πάντων νόσφι φίλων ἔθανεν. 

96. (45) Ἐπὶ Λαομέδοντος. 

ἐνθάδε Περγαμίδην χεύθει χθὼν Λαομέδοντα, 
ἵππων ὠχυπόδων εἵνεχ᾽ ἀποφθίμενον. ς 

97. (48) Ἐπὶ Αἰήτου χειμένου ἐν Κολχίδι. 

Αἰήτην Κόλχοισι πολυχρύσοισιν ἄναχτα 

ἐνθάδε πανδαμάτωρ Μοῖρα θεῶν χτέρισεν. 

98. (41) Ἐπὶ Ζήθου κειμένου ἐν Θήθαις. 

᾿ πταπύλων Θηύδῶν βασιλεὺς ὅδε χεῖται ὑπόχθων 
Ζῆθος, ὃν Ἀντιόπη γείνατο παῖδ᾽ ἀγαθόν. 

99, (48) Ἐπὶ Ὀρφέως κειμένου ἐν Κιχονία. 

Θρήϊχα χρυσολύρην Οἰάγρου παῖδα θανόντα 

Ὀρφέα ἐν χώρῳ τῷδε θέσαν Κίχονες. 

100. (42) Ἐπὶ Πυλάδου χειμένον Φωχίδι. 

Υἱὸς ὅδε Στροφίου Πυλάδης ἐν Φωχίδι γαίῃ 
χεῖται, ἐπεὶ παντὸς μοῖραν ἔπλησε βίου, 

101. (44) ᾿Επὶ Ἀταλάντης ἐν Ἀρχαδίᾳ, 

κούρης Ἰασίοιο πολυχλείτης ἀταλάντης 
σῆμα, πέλας στείχων, ἀτῤῥεχές ἐστι τόδε. 

᾿ΠΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑ ΘΒΒΟΜΕ ΑΡΡΕΝΠΙΒΟ 

: ΕΠῚᾺ5 Πίοοθ ϑίγορ!! Ῥυ]δά65 ἴῃ Ῥμοοΐάο ἰοὺ 

" ὡ "“  Ὑ :Σ 

Ααὐἰοιηραοπίοτη, ΑΟὨ ΠΟ θοπιτῃ οἱ Πάθ]θπα 806 

ἢθοοθ οὈυμη γα ν]ΐ ΤΎΟδ5. Πιιπηι15 ΒΘΡΌΪΟΓΟ.ῦ 

94. δαρὸν Ἡδοίονθ ΤΉΘΟΙΒ βθραϊο. Ὁ 

Ηθοίονὶ μυποοθ πηδρπαπῃ Βωοίὶ νἱτὶ ἔἴδοθρθο. 
ἐππη] πῈ ἰθΓΓ8 δμμδ ἐμέθ᾽αηϊ, τη ΟΠ ΘΠ τα 

9. ΒΌρο᾽ ῬυνΘΘοΏμη6 ΤΡΟΪδ8 βθραϊίο. 

Ουΐ- θη ΑἸηγ θη ρτοου] ἃ Αχίο, Ηΐο Ῥυγδι 
οἰΐο-ἰαΐο- ρΘγθιηρίυβ οπημηΐρ5 ἰοησθ ἃ διηΐο 

ς. 

ππονίαϑ ε 5 
ἂ' ΔΙ 

90. ΒΌΡΘΓ Τιλοπηθάοηίο. 

Ηΐο Ῥεγρδιηίάθη ἱθρὶ (6115 1,Δοιηθαοπίθιη, Ἢ 
ΘΖΌΟΡαΠπ ΡΘα θ115- ΘΘ] θυ οδιιδᾶ, ἰηοΓοιηρίι 

97. ΒΌρ6Ρ  οίθ ἰη ΘΟ] μά 6 Βθραϊίο. ε. 

ΖἘ θίθη φιιὲ ξιὶξ (οἸοἢ15 τη.  απη-δυιτῖ- ΠῈΡΘ ΠΕ ̓ 
Ὠῖο ομηηϊδ- ἀοτηδηβ Ῥᾶγοᾶ ἀθουιπα ΤὈΠΘΓΘ-ΟΥῚ 

98. Βαρον Ζϑίμο ΤᾺΘθἷβ βθρα!ίο.. 

ϑορίοπι-ροῦ 85- Πα θθηΐίαπι ΤΉΘΡαγαπι τοχ 16] 
᾿ [50 θγγδηθα 
Ζθιμυβ, ψιθπὶ Αηΐορ6 ῬΘρθΡῖ, β]Γαπὶ θοηυτη,.ς 

99. Βαρον Οὔρῆθο ἴῃ Οἱδοπία ΒΘΡΆΠο.. 

ΤἬΓΔΟΘΠΙ ΔΌΓΘΔΠῚ-ΙγΓατη- βογθηίθιη ΟΡ. 
ΟΡΡΙιθὰ ἴῃ 1000 Βο668 ροϑιθῖ (ἴθοηθ8. [ποτὶ ! 

100. ϑαρον Ῥυίδάβ ἴῃ Ῥμοοῖάθ ΒΘρυ]ῖο.. 

7λοοί, ροβίψιδιη ἰοὐ Β΄ Βογίθπι ἱππρ] ον! υἱίο. 

101, διαρον Αἰαϊδηία ἴῃ Αγοδᾶϊα. 

ΕἸΠὩ 1Δ511 νὰ]. 6-Ἰπο! 1 Αἰ 6Ὸ [8Ὸ 
ΤΩΟΠΙΙΠΊ ΘΗ 11Π|, Ὁ 4] ἰιχία ἱποραϊθ, σθρίμπῃ, 

ἀν: (Ἢ Εὰ ὃς 

99. ἢ Αιέοηιοαογιο ἴῃ Τροαο. 

Αὐοπηθάοῃ, ΘΟΙη68 1116 ἢἀ46 βρϑοίαίιβ ΑΘὨΠΠΕ, 

ἴῃ ΘΔ ΡῚ5 ἐπγηπ! τ ροββι θὲ ΠῚ δοῖβ. 

9ά. Πὲ Ηροΐον»" εἱίο ΤἼοῦϑίς. 

Βωοιϊ βίγαχθιθ νἱρὶ, τηοηππηθηία [αὐ 15. 

ΒΘ 8, πὰπο ἐπτηα] τα ποιηϊηΐβ Ἡδοϊογοῖ. 

9ὃ. δὲ Ρχνωοδηηθ ἴῃ Τγοαίίο. 
Αχῖὰβ απο, ΑἸηγάοη 46 απὸ ὈΙΟ1ἐ ἀτηπθ, ῬΥΡΘΘΟΠΙη 6 
τα ὐβουδί ; ὁοοαθυῦ ἀαδηα Ῥγοοα] 1116 5αΐβ ! 

90. [6 1ιαοηιθαορέο. 
 6Ιοθθβ ΟὉ Θάιο5 Ὀυϊγαύαμη τη 6 6 Υἱΐδο, 

ἰθυνὰ ϑθο Ῥουβατηϊ θη Τδοιηθαοηίδ, ἰδρὶὶ. 

91. 6 Ζδίο μι Οοϊοπῖαο. 

Δ δίθη, (6}1π|5. οαΐ ρᾶταϊν δισθα ΡΘρῚ 

ΟΟἸ]ομΪοᾶ, αιθτ ΟΡ Ϊβ5 οοβρὶίθ ἑαία ἰθηθηΐ. : 

98. 6 Ζοίϊο Τοῦ. 
Οοπα!ϊα!ϊῦ μῖο βορίθηα ρου (8. Ἀ}Ὸ5 ἱποιδ, Ζοίματχῃ, 
Αἰίορᾶ γϑρϑῖὴ ἀ6 ρϑηϊρῖοθ ὈΟΠατη. 

99. δὲ Ογρῆθο εἴίο αρμα Οἴξοηαβ. 

[πο] ]τὰ5 δυνταία Πἀ46 ΤΉΓαχ (ὐδρυίαβ ΟΡΡ θαβος 
τηογύαιιβ ἤδθο ΟἸσΟΠ ΤΩ Τὴ π6Ρ6 Ὀπδίδ, ἰοποί. 

100. δὲ Ργυία(ε ἴῃ Ῥηοοῖθ.. 

ΕἾ] 5. Βϊο ΒύγΓοΟρΡΙΙ Ῥυ]δάθβ ροϑὺ [αίδ, αὐ θβοθῃ5 
ἴῃ ἰθτρᾶ ροβίίαση ῬΈοοΙάΘ οουραὰβ Βαθοὲ 

101. δὲ Αἰαϊαπέα ἐῃ Αγοααΐϊα. 

ΘΙρπΒ. ἀπαθῆ ν᾽ 885 ἐπγαα} 5; ΘΘ] θυ τηὰ ἴϑτη 
98.511 5000165 Βἴο Αἰδ]δπίδ [δοϑί. 



τ νἀ ας με ρν ον το δ τ ΣῊΝ 
λοις Δ, ΤΟΝ " 

6 δ᾽ ὄχθον μνήμην ἀρετῆς χάριν Ἀ ΟΥΗΝΕ 
Ὁ λήνων παῖδες Πρωτεσίλα φθιμένῳ. 

108. (80) ( Ἐπὶ Πανδάρου.) 

᾿ εὐόλου ῥυτῆρα, Λυχάονος ἀγλαὸν υἱὸν, 
ἐχ Ζελέας, χατέχει Πάνδαρον ἥδε χόνις. 

104. (81) ( Ἐπὶ Δόλωνος.) 

τρὶς μὲν χρύπτει με Δόλων᾽ Εὐμήδεος υἱόν" 

ιν ἀπαγγέλλω τοῖς παριοῦσι μαθεῖν. 

10ῦ. (89) ( Ἐπὶ “Ῥήσου.) 

χαὶ χαμάτῳ δεδμη μένον ἐνθάδε ῥῆσον 
ρῶες δὴ θάψαν Τευχρίδος αἰγιαλῷ. 

100. (Ὁ8 
᾿ ἄρες χαὶ Λύχιοι βασιλεῖς Σαρπηδόνα δῖον 

Ξάνθου ἐπὶ προχοαῖς ἀενάου ἔθεσαν. 

) ( Ἐπὶ Σαρπηδόνος.) 

101. (82) ( Ἐπὶ Γλαύχον.) 

ὃς δὴς χυπάρισσος ὁμοῦ χαὶ λάϊνος ὄχθος, 

᾿νθάδε τὸν Λύχιον γκχήχον ᾿ ἔχει φθίμενον. 

Ἐς 108. (ὃ 

Ἷ μνὼν Τιθωνοῦ τε καὶ Ποῦς ἐνθάδε κεῖμαι 
ἐν Συρίῃ Βήλου πὰρ ποταμοῦ προχοαῖς. 

5) ( Ἐπὶ Μέμνονος.) 

109. (86) ( Ἐπὶ Πείρωος καὶ Ἀχάμαντος.) 
δι ρου Θρύήχης ἀχάμας χαὶ Πείροος ἥρως 

Ε΄: γαίοντες τήνδ᾽ ἔλαχον φθίμενοι. 

110. (81) ( Ἐπὶ Ὑληπολέμον χειμένον ἐν Τροίη.) 

ὀνδ᾽ Πραχλείδην εὐήνορα τηλόθι πάτρης 
: ̓ Ἰηπόλεμο χρύπτει χῶρος ὅδ᾽ ἀνθεμόεις. 

ἯΙ. (58) ( Ἐπὶ Πυλαιμένους κειμένου ἐν Τροίῃ.) 

; ρμεία, στερεᾶς πέτρης τέχος, ἔννεπε πᾶσιν 

ΠΟ υλογόνος μοῖραν τοῦδε Πυλαιμένεος. 

1123, (59) ( Ἐπὶ Αἰνείον.) 

ἱνείαν Κύπριδός τε χαὶ ἀγχίσου φίλον υἱὸν 

ἐνθάδε μοῖρα θεῖον ἤγαγεν εἰς Αἴδην. 

τῆς Τροίας.) 

χτορι τόνδε τάφον Πρίαμος μέγας ἐξετέλεσσεν, 

ὄχθον ὑπὲρ γαίης, μνῆμ᾽ ἐπιγιγνομένοις. 

114. (01) ( Ἐπὶ Πενθεσιλείας.) 

σὼ σε σπεύδοντα, δορυσσόε, Πενθεσιλείας 

αἰπὺν ἐσαθρῆσαι τύμθον λλαξονίθας, 

118. (60) ( Ἐφ᾽ “Ἔχτορος χειμένου ἐν Ὄφρ υνίῳ λόφῳ 

ΘΑΡΌΤ 1. ἘΡΝΕΝΕΔΆ ΒΕΡΌΠΟΠΝΑΙΔΑ. 106. 

102, (ϑρον Ῥυοίβδιϊδο ἴθ ΟἸΘΡΒΟηθ80. οοοϊβο.) 

Ησυποοθ ἰυπη]πὶ ὅπη ΤΗΘΙΟΓ ΠῚ, γ᾽ γί {18. σαί ἴα, 
ανοογαπι ΗΠ Ῥγοίθβιδο τπιοῦίαο. [οοηΐθοθγαηί 

111}, 

Τυγη! ΠῈ15- [ΘΓ] Θ ἢ {15-6}} Ἰδοι!αίογ θη, Τὺ γοδ 0 Π15 5ρ|6η- 
ΖοἸθᾶ ογζιμιάμηι ἰθμϑί Ῥαηάδγιμη ὨΐοῸ6 ΡυΪν 5. 

103, (ϑρον Ῥαπάδρο.) [ἀϊάαπι ἢ 

104. (ϑαρον Πο]ομθ.) 

Ῥαδίγϊα τὴο ἱθοὶί Ποϊοηδ, Εαπηθ 615 ἢ] πὶ : 
ΟΙΏΏΙ 5. ̓06 ἀθπαηίϊο ΡΥ βθη 15, αἱ ἀἰδοδηΐ, 

108. (ϑαρον ΒΠ6βο.) 

ΘοΙΏηΟ0 οἱ ἰάροτο ἀοιηϊίιπι πῃῖο ἈΠ θβυτη 

ΤΙΟΌΘ5 Βθρθ νοῦ Τϑαον ἴῃ Εἰ οτο. 

100. (ϑαρον ϑαύρϑθάοῃρ.) 

ὕδγοβ οἱ Το! τορο5 ΘΘΡρΘαΟὨδ, ἀϊν]ηιΓὴ 
Χϑηΐῃὶ ΡΘΓΘΠΠΙ5 8 οϑἰϊδᾶ ῬΘΒΌΘΓΘ. 

107. (ϑαρον αἸδποο.) 

ΒΘη6-ΟἸΘῃ5 ΟΥ̓ΡΆΓΙΒΒῈ5 πὰ οἱ ἸΔΡΙἀΘῈ5. ἐυτηα}115 
Ηῖο Τιγοίαπι ΟἸδαοαπι μα θθπί ἀθίαποίυτῃ. 

108. (ϑαρον Μϑιηπομθ.) 

Μοιηποη ΤΊ ΠοηΪ 6 οἱ Αὐτογῷ ΠΠΙ5 Πῖο δοθο 
ἴη ϑγγῖα Β6}1 Ἰαχία ΠατηΪΠ15. οβιϊᾶ. 

Τοῦ; ἷ ; 9. (ὅρον ΡΙροθ δὲ ἀσαιηδῃίβ.) ἡμοδοῦ 

Αγτηδίδ- Ρ6 1015 ΤὭγδοϊα οὐαὶ Δοδηηὰ5. οἱ ῬΊΡΟΙ5 
Βᾶπο βθάθιῃ ἱποοϊθηΐθβ βογίθ- ]θγαηΐ, ᾿ΠοΥ]. 

110. (ϑαρον ΤΊ] ροΟΙθμιο δοθηΐθ ἴῃ ΤΡοδ 46.) 

Ηγδο!άθτη μι η668 Τηᾶ ΡΠ ΘΠΙΓΠΌΤΩ ῬΓΟΘΙΪ ἃ ρα ἐνϊἃ 

ΤΙΘροΙθηιαπι τθοοηα!ῦ Ὠΐο Ἰοοὰ5 ΠΟΥ θ.15-ΟὈ5}{1|5. 

111. (ϑαρον Ῥυ!ιθηθ δοθηίθ ἴῃ ΤΡοδ 6.) 

Ἡδυπι65, ἀυτὶ βαχὶ ῬΥΟΡΘΠΪ65, ἀ16 ΟἸΩΠΪθῈ5 

Ῥδρμ]αροηΐβ [αίππι Πιι715 ΡΥ ]ΘΙΠΘΏ]85. 

112. (ϑαρον 4 π68.) 

Φποᾶμι οποεὶβ οἱ Ἀποδῖβῷ αἰϊθοίαπι ΠΠΠατὴ 

Πα ἴαΐαχα ἀδογατῃ ἀυχὶ δα ᾿π!6Γ08. 

113. (ϑαρον Ηβοίουθ 'π ΟρΡΒΡγμΪο 001160 ΤΡοΔα 5 

5110.) 

Ηδοίοτὶ ποὺ βθρυϊουαπη ῬΥΙΆΠΉΙ5. ΤηΔΡΉϊ5 ΡΘΥΓθοῖί, 
ἀυταυ! πὶ ΒΌΡΓᾶ ὑθυγϑτη, τη ηι θη τη ῬΟΒίΘΡΙ8. 

114. (ρον Ῥϑῃίμ651168.) 

Οἰβίδια ἰ6 Γοϑιϊπδηίθιι, Πμᾶβίδ-δ ον, Ῥϑη 65:16 
αἱ, ΘΧοΘΙβιπὶ δἀβρίοϊαβ ἑυτη πὴ ΑἸΩΔΖΟΒΙΑΙ5, 



41. (02) (. Ἐπὶ Κύκνον.) 

᾿Θυμὸν δὴ Κύχνου χαὶ ὑπερφιάλους ἐπινοίας. 

αἰθὴρ λαυπρὸς ἔχει, σῶμα δὲ τύμθος ὅδε.. 

1160. (68) ( Ἐπὶ Ἀσίου.) 

Ἵππων. ὥχυπόδων ἐλατὴρ θρασυχάρδιος... 

ὁ ὁ δ᾽ τ Φ  Φ 9... 6.4 ἀφο ύτὰ τ οὐ σιν τ ν 

1117. (60) ( Ἐπ’ Ἀλεξάνδρου.) 

ἤνθάδε πῦρ τὸ Τρώων, ἤλάδος ἄλγος δῇ 

ὁ Πριάμοιο Πάρις ψύχομαι ἀχρολόφοις. 

118. (65) ( Ἐπ᾿ Ἀχιλλέως καὶ Πατρόχλου.) 

Ἄνδρε δύω φιλότητι καὶ ἐν τεύχεσσιν ἀρίστω 
᾿ χαίρετον, Αἰαχίδη, καὶ σὺ, Μενοιτιάδη. 

119. (06) ( Ἐπὶ Νέστορος.) 

ἡ Πδυεπὴς Νέστωρ Πύλιος, Νηλήϊος ἥρως, 
ἐν Πύλῳ ἡγαθέῃ τύυθον ἔχει τριγέρων. 

150. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Νώτῳ μὲν μαλάχην τε χαὶ ἀσφόδελον πολύριζον, 

ο΄ χόλπῳ δ᾽ Οἰδιπόδαν Λαΐου υἱὸν ἔχω. 

“444. ΑΔΕΣΠΌΤΟΝ. 

Εὐουμάχου ψυχὴν χαὶ ὑπερφιάλους διανοίας 

αἰθὴρ ὑγρὸς ἔχει, σῶμα δὲ τ ύμθος ὅδε. 

199. Αλλο. 

α. Οὐθεὶς μόχθος ἔπαινον ἐπ᾽ ἀνδράσι τοῖς ἀγαθοῖσι 

ζητεῖν, ηὕρηται δ᾽ ἄφθονος εὐλογία, 
ἧς σὺ τυχὼν ἔθανες, Διονύσιε, χαὶ τὸν ἀνάγχης 

χοινὸν Φερσεφόνης πᾶσιν ἔχεις θάλαμον. 

β. Σῶμα μὲν ἐνθάδε σὸν, Διονύσιε, γρῖα χαλύπτει, 

νυχὴν δ᾽ ἀθάνατον χοινὸς ἔχει ταμίας. 

Σοῖς δὲ φίλοις χαὶ μητρὶ χἀσιγνήταις τε λέλοιπας 

πένθος δτέμνη τον σῆς φιλίας φθίμενος" 

5 δισσαὶ δ᾽ αὖ πατρίδες σ᾽, ἡ μὲν φύσει, ἡ δὲ νόμοιδιν, 
ἔστερξαν πολλῆς βπιλοὶ σωφροσύνης. 

ΝΣ Φ 

128. ΑΛΛΟ. 

δ᾽ ἐγὼ ἃ Φοίθοιο σαφηγορίς εἶμι Σίδυλλα, 
τῷδ᾽ ὑπὸ λαϊνέῳ σάματι πυθομένα, 

παρθένος αὐδάεσσα. τὸ πρὶν, νῦν δ᾽ αἰὲν ἄναυδος, 

μοίρᾳ ὑπὸ στιδαρᾷ τάνδε λαχοῦσα πέδαν. 

ξ ἀλλὰ πέλας Νύμφαισι χαὶ Ἑρμῇ τῷδ᾽ ὑπόχειμαι, 

μοῖραν ἔχοις᾽ χάτω τᾶς τότ᾽ ἀναχτορίας. 

ΠΑΝΤΗΘΓΘΟΙΔΣ απλῖαὶ ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ 

Πα πο ΤΟ ΤΆ ΩΣ ὙΥῸν ἰϑυρας Ογρηοῦ, 

Απίπηατη. Ογοηὶ οὗ [ΘΓΟΟΘΤα πἰδάϊ μαι υ 
οί ΠΥ βρίθηαϊάπ5. μᾶροί, ΘΟΡΡῚΒ ΥΘΡῸ 

416. (Οὐμὰν Αβῖο. )" 

ἘΦΙΟΓαΠὶ οδἰοτί ρα πη ἀβίίαἴον ἀυάακ... : 
Φ',Φ. δΦ'ο ὃ, Ὄ φτ  ὐδτ να τΝ 

11; (δι ΡΘΡ Αἰοχαηάνονς 

Ηϊΐο οὐ ἐνόν, ΤΙοΪᾶποταμη, ΟἸεθοῖα οἰμῃ 
ῬΡΙΔΤΩΙ ἤἰζιι5, ῬΔΡΙ5. Ἰσθοὸ ἴῃ ταπηα}} 

118. (ὅρον ΑΘΏΠ1|6 οἱ Ῥάθοῖο. 

ΨΊΡΣ ἄπο ΔΙΏΊΟΓΘ δ, ΔΡΠῚΪ5 ορίἱπηὶ ! 
βαϊνοίθ, “Ἐϑοϊάβ, οἱ ἴα, Μοπαμίαᾶα,, Ἢ 

119. ἐπάν Νοβίονθ, ὁ ,“ἊἜ 

σΌΏΓΘΓΘ, ΤΟρΡΟΡίδ 16 οΘδί οορίοδᾶ 9 

4υδϑη ΘΟΠΒΘΟΙ 5 {ι ΘΡΗΗΝ ἀονον 

193. Αἴχῦῦ. 

Π|ὰ ορὸ ῬΏΩΡΙ βυτη ἑουια μένε 5, 
Βοῦορ 5 Ἰαρίάθο ΤΠ ΠΌΠΘηΐο. Ραϊτο 

ἴαΐο 80 ργᾶνὶ πᾶηθοθ ποία οοιηρθάθπῃ,, 
Θ6ά Ῥτορθ ΝγιρΠὰ8 οἱ Ηθνιπδπι Βυποοθ ι 



ἘΔ φ ΦΙΛΙΣΚΟΥ;: 

Ἰῶ ὦ Καλλιόπης θύγατερ, πολυηγόρε, να 
δείξεις εἴ τι φρονεῖς χαί τι περισσὸν ἔχεις" 
γὰρ ἐς ἄλλο σχῇ μα μεθαρμοσθέντι χαὶ ἄλλοις 

ἐν Ἄδδμοισι βίου σῶμα λαύόνθ᾽ ἕτερον, 
εἴ σ᾽ ἀρετῆς χήρυχα τεχεῖν τινα Λυσίᾳ ὕμνον, 

 δύντα χατὰ φθιμένων καὶ στέφος ἀθάνατον, 
ς Ἐγό τὶ ἐμῆς ψυχῆς δεῖξαι φιλέταιρον ἅπασι 
καὶ ἊΝ τοῦ φθιμένου πᾶσι βρότοις ἀρετήν. 

195. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ο βυ τοῦτο γυναικὸς ὁδὸν παρὰ τήνδε τὸ σῆμα 
ξ “λεωφόρον ἀσπασίης ἐσ[τ]. χαταπθιμζ[έν]ης (516)" 

᾿ ἧς δ᾽ ἀ[ντῆ᾽ ἀγαθῆς Εὐω..δης τόδε μν[ἢ]μα 
᾿ αὐτῇ δ πη στησεν τοῦ παράχοιτις Ἢ: 

1260. ΑΛΛΟ. 

Ψυχὴ μὲν προλιποῦσα τὸ σὸν, [Δη μήτριε, σῶμα 
οἴχεται εἰς ἔρεόος: σωφροσύν[ δὲ τρόπων 
άλλει ἀγήρατος" τύμόῳ δέ σε θῆχεν ἑαυτῇ 
ἔρξις ἴσον στέρξασ᾽ οἷσί τε ἴϊσον τέχεσιν. 

β ἄφθονον εὐλογίας πηγὴν, Δη υζήτριε, χαλὸν 
Ν᾽ σχήσας χόσμιον σὼω ροσύγηϊς, ἔλαδες 

σε χάριν στέρξασ᾽ ὕρξις Ἔρος λον τρῆς 
βενημεῖον φιλίας τεῦξε τάφ[ον φθιμένῳ. 

127. ΑΛΛΟ. 

Τοὺς ἀγαθοὺς ἔστερξεν ἄρης ἐφίλησε δ᾽ ἔπαινος 

᾿ χαὶ γήρᾳ νεότης οὐ πάρέδωχ᾽ ὑὐρίσαι" 
ὧν ᾿χαὶ Γλαυχιάδης δηΐους ἀπὸ πατρίδος εἴργων 
Ὧλ0᾽ ἐπὶ πάνδεχτον Φερσεφόνης θάλαμον. 

198. ΑΛλό. 

: ν μεγάλ᾽ αὐϊχήσασα πατρὶς Θή[6]η ποτ᾽, ἐ[Ε]ώλπει 
;  πρωτεύσειν πάσης λλάδος εἰς ἀρετὴν, , 

ν [διάνοιαν τέρμα λαθεῖν, βίον, ᾧ χε[χάρητο, 
ὥλ[εσεν ἡ φ]θονερὰ τοῖς ἀἸγαθοῖσι τύχ]η. 
ον. οχὼν ἔθανεν Διογείτονίος υἱὸς, 
ν πολέμῳ κοσμ]έων γῆς πατρίας δύναμιν, 
τ νον οἰχεία γνώμῃ Θηύαῖος ἔτευξεν. 

1929: ΑΛλο. 
: ασίας ναόν τε χαὶ εὔγραπτον θέτο μορφὰν "ὦ β 

Διογενὶς στοργᾶς ἀντιτίνουσα χάριν. 

π΄ ΘΑΡΌΤ Π. ΠΡΙΟΠΑΝΝΑΤΑᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑΟΟ, 109 

124. ῬΗΙΠΠΙΒΟΙ. 

Ναπο, ὁ (ἌΠΟ Ρ65 ΠΠΪὰ, ἀἰδουία ῬΏγοηι 5, 
Οδίθη 65 8ῃ ΔΙ αυϊα Ἰη-πηθηΐο Πα 6ὰ5. οἱ ΔΙ] 418 

[410 ΟΘΙΘΡΙΒ ρΓβίθβ ᾿ 
τ] Ϊ ΘΗ Ϊτη ἴῃ ΠἸὰ πη ἰΟΥ ΓΔ πὶ ἰγδηβαίο δἱ 1115 

ἴῃ πηαη 15. νἱψ ΘΟΡΡιι5. πδοίο ]10 4, [ΠΥΠΠημΠῚ,᾿ 
πρώραν ἴὰ νἱρ 15 ΡΓΘΘΟΠΘΠῚ νὰ 5 ἀἰαιοίη Τγβῖ 

. (αἱ. ἀθβοθηάαΐ δὰ πηουίιο5, δὲ οουοπδπι ἱπηπηοῖ- 
[4] θῖη, 

αυΐθιι15 ΔηΪπηΐ πὶ ΔΠΊΟΡ ἴῃ 508]65 ΟΠ ΐθιι5 βρης 
οὐ τηονίαϊ ἴῃ ΟἸΔΠ65 ΤηοΓ 8165 θρηϊρηϊίδ5. [οθίαν 

"120. ΑΝΟΝΥΜΙΝ. 

Βοῃδα πηι ]16Ὑ 15 ΠΟ ΒΘΡΙ]ΟΡ πα νἰδπὶ Πχία Πᾶποοο 
᾿ΡΟΒ]Ιοατη Αϑρᾶβῖς δὶ, ἀθίυπιοίς : 

βίπα!ο δαΐθιη ρΙῸ θοπο ἔνο.. 65 Ποοο6 πηοημΠηθἢ- 
οἱ 1ηβιϊα1}, οἰ} 15 ΘΟη͵]αχ ταί. [τὴ 

120. ΑΙ1Ό}. 

α. ἈΠΪπιὰ αι ΘΠ ΓΘ] 1615 ἔππιπὶ, ΠΘμγΘ 16, ΘΟ Ρα5 
ΔΌ1ΠῚ ἴῃ ἘρΘΡαπι : 564 τηοαθ5{1ἃ ΤΠΟΓῚ 

Ποτοί βϑθηθοία }5- "ἜΣΡΟΙΒ; ἰαπηυ]οαιθ (6 ογϑαϊα  υἂἱ 
[5θπιθί ̓ ρ58η) 

ἜΡΧΙΒ ΡΥΐον διρομα, ῬδγΙ ΘΓ 6 αἱ 5105 Παΐοϑ. 

ὁ. Αθαηάδηίοηη ἀἰδαν! Τομιστα, Ποηηθίτΐβ, αἱ ἀες 
4] ΘΟ 6.15 ΟΥΪΠ6 πὶ τηοα θϑί]85, δοοθρίβιϊ : 

αυδτη ΟὉ τοῖη ἰθ ΟΠ 6 ἢ5 ΕΥΧΙΒ.. .ν νον 
ΤΠΟΠΙΠ]ΘῊ {1 ΔΙΠΟΙῚΒ ἴδον ΒΘΡΌΪοΡπὶ ἀοἰμποίο. 

τ Ὑν ΟΣ ἢ δἰ ΕΠ σῦς 

Βοῃο5 ἀἰ]οχὶ! Μαν5, ἃπιδν 116 1815 [ΔἹΠοϊθηάο5 : 
οἱ βϑθηθοία!! Ἰανθηϊ 5. πο ἰγάα!]αϊξ οοηίαμηο]ϊᾶ- 

πη66 ᾿δἱ Ἰδυοίαι 65 Ποβίθϑ ἃ ραΐγϊδ ΔΙΓΌΘἢ 5 
ἵν! Ἰῃ Ομ ηἰ8- ΤΘοΙ ρ᾽θηΐθιη ΡΙΌΒΘΡρΙ Πῷ ἐπ] πημπι. 

᾿ 4128, ἌΠΙΌΡ.᾿ ; 
[νϑγὰΐ 

ΟἾΘΙη ΤΠ ΡΠΟΡΘΓΡΘ σ]ονίαΐα ραν, ΤΉ 658 ΟἹ ̓ πὶ βρονἃ- 
ἴῃ Ῥσίτηο ἰοθο ἴοτο ἰοἰϊ5 αγθοῖθο ΟΡ νἱγ πΐθηι,. 

ῬΓΪα5 θχϑρθοίαϊο αυᾶπι ἤηθιὰ δα θρία οββϑί, ν᾽ ᾶπὶ 
“ΡΘρα Ὁ Ἰηνιάα θΟΠΪ5 5005. [ἃ σᾷγίδβᾶ δγαΐ, 
ΑΕ ΙΝ τ Ὁ τηορίαιι5 οϑί ΠΙορΊο 5 ἢ] 15, 

ἴη Β6110 ἀθοογᾷπβ ἰθυγὲ ρϑίγϊ ροϊθηξίαπι. 
ΡΤ τς ῬΙΌΡΓΙΟ ΘΟΏ51Π10, ΤὭΘΡΔηι5 [θοἰί. 

129. ΑἸχῦϑ. 

Αϑρδβὶῷ [πυσηαι8 οὗ θ6Πη8- οαϊαίαπι. Ροβεῖ ἢ θα τη 
ΠΙΟ 6 Π15 8τΉ1ΟἸ 10 Λα ΔΓ ΤΘΡΘΠΘη8. 

᾿ 498. ΑἸ 

: 6 Ἐρορίιηϊα διδυία. 

ῬΟΡΌΪ5 ῬΏΟΘΌΪ ΓΤ Βροηβἃ ΒΙΌΣ Πα ΤὈΡΘΌΔΙΩ, 

ποναα πη ΠΟ 5010 ΤΠ ΔΙΊΩΟΡΘ ἢ οἰηἶ5. 

Ὑιγρο ὁδηορᾶ αἶα, πὰπο ΟΠΊΠΪ ἰθΏροῦ 6 τααίδ, 

αϊουαμη 510 τὴθ νἱποια αἰνὰ ᾿ἰρδηί. 

Ῥυοχίτηδ, Μϑγοανίο 56α 811 5118, ργοχίϊηδ, ΝΥΙΏΡΠΙΒ, 
αὖ γοίαϑ δὰ Μδη65 τη6 σοχηϊίθίπ" ΠΟΠΟ5. Ἢ. ΠΟΤ. 
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[10.. 

180. ΑΔΕΣΠΟΤῸΝ ἢ ΧΟΙΡΙΛΟΥ͂, 

Εὖ δεδαὼς ὅτι θνητὸς ἔφυς, ὃν θυμὸν ἄεξε 

τερπόμενος θαλίῃσι" ϑανόντι τοι οὔτις ὄνησις. 

Καὶ γὰρ ἐγὼ σποδός εἶμι, Νίνου μεγάλης βασιλεύων. 

Ῥαῦτ᾽ ἔχω, ὅσσ᾽ ἔφαγον χαὶ ἐφύδρισα, χαὶ μετ᾽ ἐρώτων 

ὃ τέρπν᾽ ἔπαθον" τὰ δὲ πολλὰ χαὶ ὄλθια χεῖνα λέλει- 

ἡ δὲ σοφὴ βιότοιο παραίνεσις οὐδέποτ᾽ ἐσθχὴ, [πται" 
χεχτήσθω δ᾽ ὁ θέλων σοφίης τὸν ἀπείρονα πλοῦτον, 

181. ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ Η ΚΡΑΤΗΤῸΣ ΠΑΡΩΔΙΑ, 

1ὖ εἰδὼς ὅτι θνητὸς ἔφυς, σὸν θυμὸν ἄεξε, 

τερπόμενος μύθοισι. Φαγόντι τοι οὔτις ὄνησις. 

Καὶ γὰρ ἐγὼ χαχός εἶμι, φαγὼν ὡς πλεῖστα, χαὶ 

[ἡσθεὶς. 
Ταῦτ᾽ ἔχω ὅσσ᾽ ἔμαθον χαὶ ἐφρόντισα, χαὶ μετὰ 

[τούτων 

ἔσθλ᾽ ἔπαθον: τὰ δὲ λο!πὰ χαὶ ἡδέα πάντα λέλειπται. 

182. ΑΔΗΛΟΝ, 

Προξενίας ἃ ἀρετῆς τε χάριν προγόνων τε χαὶ αὐτοῦ 

“ἐνθάδ᾽ ἀθηναῖοι Πυθαγόρην ἔθεσαν 
υἱὸν δημοσία Διονυσίου, ἱππόδοτον δὲ 

πατρίδα Σαλυύρίαν ἵχετ᾽ ἄχος φθιμένου. 

188. 

Οὐχὶ πέπλους, οὐ χρυσὸν ἐθαύμασεν ἐν βίῳ ἥδε, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ σωφροσύνῃ σπούδασεν ἠδ᾽ ἀρετῇ" 
ἀντὶ δὲ σῆς ἥδης, Διονυσία, ἡλικίας τε 

τόνδε τάφον Μοιρῶν νῦν γε λέλογχας ὕπο. 

ΑΛλΟ. 

84. ἩΔΥΛΟΥ͂. 

Τοῦτο Θέων ὁ μόναυλος ὕπ᾽ ἠρίον ὁ γλυχὺς οἰχεῖ 

αὐλητὴς, μίμων χὴν θυμέλῃσι χάρις. 
Τυφλὸς ὑπαὶ γήρως οἴχωχε, Σχιρπάλου υἱὸς, 

ΑΝΤΗΘΙΠΘΘΙΑΙ αἰ Ζομε ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 

ν,] ΠῸΝ Υ̓ Σοῖς κπ Ν 

τὴν κα ΤΣ, ποτ σὴ ἐς τ λ 

130. ἈΝΟΝΥ͂ΜΙ. 5Ε ΘΗΟΒΗΙΠ. Ἶ 

Βοπ6 θχρϑγίιβ [8 6558 τηουίδίθ μη δία, 
ἀο]οοίδηβ (6 ΘΟΉγ νυ ἢ 5 : τηου αι {101 πα ]}}π|5 

ἘςΘηΪπῚ ΘΡῸ ΟἸΠἾ5 δ τη, ΝΊΠΙ δ ΤΠ] ΡῊ 5 ΟἸΓΩ- 
Ἦφο Βαθθὸ, φυδηΐδουηᾳεθ ΘΟπΊ6 6] δὲ βρὲ 

[απ ἃ 1η 
Ἰυουηάδ ρᾶ55115 Β.ΠῚ : ὈΡ]θ Δα ι16 νΘΙῸ οἱ ἢ 

[γο]τοία 
δί βδρίθηβ 46 νυἱΐα διἀπιοη ἴο πυηαιαδτη Βοπᾶ, 
Παρθδΐ 4] γα βαριθηΐς ἸηΠη1ΐ85 αἰ 185. 

181. ΘΗΒΥΞΙΡΡῚ Β51ἿῈ ΘΒΑΤΕΤΙΒ ΡΑΒῸ Ὶ 

Βδ6ηθ βοίθῃηβ ἰθ παίισα 6556 πη Ἅ]6πῃ, ἴαυπι. ἃ 

᾿[πιῦπηὶ 
ἀδ]οοίδηβ ογαίοηῖθι5. Εραϊαΐο Δ] ἘΠ]. ἃ 
Εἰθηΐπη Θ5Ὸ πηδ]} 115. 5ι1π|, Θριυ!αίαβ 4αδπι φὶ 

[οἱ ρὲ 

Ηδο Πᾶθθο φυοίουπαιδ ἀἸάἸοὶ οἱ τηϑαϊ δΐτι5 

1823, ΙΝΟΒΗΤΙ. 

7 15- Ποβρὶ εἱ νἱριαβαιο σταίϊα οἱ ἀνόγαπι οἱ 
Βἴο Αἰ Πθηΐθπβ65 ΡΥ ΒΡΟΡδΤη ῬΟΒΊΘΓΘὉ 

ΠΙΟηΥΒΙΪ ΠΙΙαπὶ ΡῈ ΠΟΘ, Θ4υ05-46- ραδβοθηΐθ 
ἴῃ ῬδίγΙαπι 56] γι ΓΙ ἃτη νϑηϊί Ἰαοίυδ, πιουία! 

133. ΑΙαῦθ.ς 

Νάαθ Ῥθρίοβ,. πϑζαθ δαριπὶ τηϊραΐα, οδὲ ὰ 
564 οαδίϊ(αι] βίααυϊί οἱ νἱσία!; ς᾽ [Πᾶς 

ΡΓῸ ἴμᾶ Ἰανγοπίαίθ, ΠΙοηγβία, εἰ ίβαιθ ἤρου 
ὨοοΘοΘ ΒΡΒΌΜΕΕΙΣ ἃ ῬΑΙΟΙΒ ΠῸΠῸ ΗΝ 88 

184. ΗΕΡΥΠΙ. 

ΤΠΘοη πιοηαιῖθς ὮοΟ 51. Βθρα]οτο ἀυ]οῖβ μον 
ΔΡΙΟΘη, ταἰ ΠΊΟΤ ΠῚ Ψ6] ἴῃ Β0Θη15 05, 

(ϑοδίιβ βοπϑοίαξα 8011, οἰ ρα μον Σ 

180. σπαβαα (8). 

Οὐτὰ ἰ8 τη ΔΊ ΥῺ ΠΟΥΪ8, ὈΓΘΘΒΘΗ θ.15 ΘΧΡῚΘ 
ἀι6110115 δηϊμηατα : ροβὲ χτηουίθμι π0}]}8, γοϊαρίδ8. 

Νδιήαιιθ ΘΡῸ 501 ΡῈ Ϊν 185, ααὶ ππρ6} ἰδία ἰΘηΘΌΔΙ : 
δθο ὮδΔΌ60 αιδ8 ϑαϊ, ααδθαῖθ οχϑδίαυδίδ, 110 140 
᾿ιδυιβὶύ : αὖ 118 τηδηθηξ τηπ]ίδ, οὐ ρυθθοαγδ, γοϊϊοΐδι 

Ηοο βδρίθῃβ νἱΐθθ χοῦ! 5 οϑὺ ἀοουτη θη τη, 
αἀποα τη] 50 οοναϊ. ΝΌΙΩΤΩΙ οὐχ] θη" δὲ ΔΓ ΠῚ 

ΠΩ ΘΗ ΒΌΤΩ Τ᾽ υ18, οσαρίαπύ ααἱ τα] ἰθηθῦθ. 

ΝΑΤ. ΟΟΝΜ. 

κα) 

1ϑῖ. ΟΗΒΎΥΒΙΡΡΙ Β1ΝῈ ΟΒΑΤΕΤΙΒ. 

Οὐχ (6 του ύδ] οι ΘΟΡΠΟΥ͂ΘΡΙΒ, ΘΧΟΟΪΘ τηθπίθη), 
Ἰεοίαύιβ ρϑύϊομθ ; Οἷθὶ μ1] οορὶᾶ ργοάθδί.. 

Βεδρίμ 5 1ρ56 τη 8] 15 διτα Ἰδθίβ Ὀ] ΟΣ θ15 6818. 
δαπί ταὶ αα86 ἀἰαϊοὶ, βαηὺ απδ8 τηθα ἰδία ε 

ἀξ θ6Π6 5.1 ρΡϑβ8ι15. ϑαηΐ σοίορα οαποίδ, Τ6]1 

ἰϑές ἨΕΡΥΙ. 

ΗΙς βουνδί ὑππλα 5 {ἰ ] οἴ η15 οββᾶ ΤΏ ΘΟ ἶ8, 
ΘΧΙ 8 1Π ΤΩΙ ΠΪβ σγΥδίϊα οα}π8 ουδί, 

(ἔθοῦβ ορδὺ βθῃΐο : Βο] 6 ϑοῖΡα 5 11} 



γα Αὐὐση δε, ἃ, αν Ὗ " αἰ ΔΩ 
Ἐπ Στ ΤΡ Ἢ Ὁ ΘᾺ Ὑ τὰ 

Π ΘΑΡΌΤ Π᾿ ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΠΑΙΔΑ. 111 
πιον ὅν γ᾽ ἐχάλει Σκίρπαλος Εὐπάλαμον, 

"δαίνων αὐτοῦ τὰ γενέθλια: τοῦτο γὰρ εἶχε, 
τὰν παλαμᾶν ἀρετὰν αἴσιμα σημανέων. 

εἰ δὲ Γλαύχης μεμεθυσμένα παίγνια Μουσέων, 

ἢ χὶ τὸν ἐν ἀχρήτοις Βάτταλον ἡδυπότην, 
τὸν Κώταλον, ἢ τὸν Πάγχαλον: ἀλλὰ Θέωνα 
τὸν χαλαμαυλήτην εἴπατε, χαῖρε Θέων. 

188. ΑΔΗΛΟΝ. 

ς ὴ μὲν ἤμην, ἀλλὰ πάντ᾽ οὖχ εὐτυχής. 

186. ΑΔΛΛΟ. 

α σὸν ἐν χόλποις, Καλλιστοῖ, γαῖα χαλύπτει, 

ἧς δ᾽ ἀρετῆς μνήμην σοῖσι φίλοις ἔλιπες. 

βέ ὃν 

187. ΑΛλΟ. ν΄. 

μια μὲν ἐνθάδ᾽ ἔχει σὸν, Δίφιλε, γαῖα θανόντοϊς, 
νῆμα δὲ σῆς ἔλιπες πᾶσι δικαιοσύνης. 

138. ΑλΛλο. 

ΝΠ ὈἼεξι ψος ως ντοῖςς ες 

ἧς δ᾽ ἀρετῆς χαὶ σωφροσύνης μνημεῖον ἅπασιν 
εἴπίεις͵ οἰ[χτρ[ὰ παθὼν μοίρας ὕπο δαίμονος ἐχθροῦ. 

189, ΑΛΛΟ. 

- ἕα μὲν χαὶ σάρχας ἔχει χθὼν, παῖδα τὸν ἡδύν, 

Ψυχὴ δ᾽ εὐσεδέων οἴχεται εἰς θάλαμον" 
δ᾽ ὄνομα ζητεῖς, Θεογείτων, Θυμούχου παῖς, 

ἡθαῖος γενεὰν χεῖμαι χλειναῖς ἐν ἀθήναις. 
᾿ τ. 

ἾΝ 140. ΑΛλλο. 

ἰχὼν μνῆμα χρόνου, τιμὴ δὲ χασιγνήταισιν 
ΝΠ οτού το τὸν 

ἕ λλιστοῦς τε Φίλης τε, οἷν ἡ πίστις διέμεινεν 

. . , . . . 

Ν ττρυόυν , 9 φὼ νωςςς 

141. ΑΛλοΟ. 

λοῦ πατρίδος ὡς ἔθανον χλειναῖς ἐν ἀθήναις 

Ἐρσηΐς, γνωστοῖσιν πᾶσι λιποῦσα πόθον. 

149, ΑΛΛΟ. 

ς ἀρετῆς μνημεῖα, Θεοφίλη, οὔποτε λήσει, 

σώφρων χαὶ χρηστὴ, πᾶσαν ἔχουσ᾽ ἀρετὴν, 
χαὶ ἐργάτις. 

4ποτὴ ᾿πίδη(6 πὶ νοοαθαΐ ΘοΙ ΡΡΆ] 5. ̓σ ρα] πηι ΠῚ, 
ΟΘΙΘΌΓΔΠΒ 6].15 πα ίδ! 18 : ΠΟ Θηΐπη Πα λυ. ποηιοηι, 

ΤῊ ΔΉ Ὑἱ αἴθ τη, αὐ ΡὰΡ οβί, βρη Ποδίανιβ. 

ΤιθΙ Δ οδηοθδί αἸδιιος πηβίο- γ᾿ ἀἴοτὰ ΜΈΒΑΓιη, 

οἵ ᾿πέθυ' Ῥοθυϊα τθνὰ Βαϊ (] τι βιδνοιη- ροίΐονθη, 
δαΐ (οία!ατη δὲ Ῥδποδ]απι; 5βοὰ ΤὭθοηὶ 

οδΙΔΙΟ- ΟΠ Θη11 ἀἸοϊ(6 : « ϑαϊγο, ΤΏΘΟΠ! » 

135. ἸΝΟΒΗΤΙ, 
[ηδίδ. 

ΘΔΡΊΘη5 αὐ] θη} ΘΓΆΤη, 564 πο ἴῃ οπιηΐθιι5 Τογία- 

130. ΑἸΤΌ Ὁ. 

(οΥραβ ἰσαπι ἴῃ βίη, (Δ ]]Π]5ΐο, ἰογγα οοἰδΐ, 

πῶ δυυΐθιαῃ Υἱγίι 15 τη θτ οὐ ἴδπη {15 δτηϊοἷβ Πα βι]. 

1387. ΑΙ1ΌΡ. 

ΟοΥρὰβ Πΐο Βαθϑί ἔπαμη, ὨΊΡΏ1]6, ἔθυγα πηουειΐ, 

564 ΠΙΟΠΙΠΙΏΘΏ ΓῺ ὑπ Πα]1511 οπηη 115 [50 116. 

138. ΑἸῦ}. 

Ὁ δ ν ἂν οι αὐ αι ὃ ὁ ἃ δ Φ᾽ ὁ δ κ 

Τυῶ νἱτίυ 15. οἱ πηοαθβίϊθ τηοπυτηθηίασα ΟΠ θ115 
ΠΙηΧΌΪΞ, ἐγ] δ1ἃ Ῥά55115 ΒΟΥ 15 [1551 ΠΌΤΆΙ ηἾ5. ἸΠἸΠη]οἷ, 

130. ΑἸῦ. 

Ο 588 αυϊάθιη οἱ οᾶγη65 Παθϑί ἐθυγᾶ, ρα πη 4] 66 1Ὶ, 
ΔΗΪΠΏ15 δια θ.η ρΙΟΤ πὰ 8011 1η {Π 8] ΔΉ ΓῺ : 

51 ΠΟΠΊΘἢ ΠΘ 115, Τηθοσιίοη, ΤὨγμ Οἢὶ ἢ] ᾿π5, 

ΤΠΘΡδηι5 σοηΐθ ἴδθθο 1Π0}1{15 ἴῃ ΔΙ ΠΘηΪ5. 

110. ΑἸαῦῃ. 

᾿τηᾶσο ἹΠΟΠ ΠΩ Θη Τὴ θη ρ ΟΥ5, ΠΌΠΟΙ δα θη 5Ο0ΓῸ- 
[ἸΡῸ5 

(δ]ΠἸβίαβαιθ ῬὨΠ]Θααθ, φαϊθι5 ἢ 465 ρουτηδηβὶΐ 

141. Αταῦν. | 

Ῥτγοουὶ ἃ ρϑίγϊα 510 τηου δ-ϑαπι ἰΠ011{15 ΑἸ ΠΘΉΙ5 
ΕΥβοῖβ, ΠΟΐΙ5. ΟΠΠΠΙθι15 Το] ϊοΐο ἀθβι θυο. 

1.119. ΑἸτῦῦ.β 
[ἰ6Ρυηΐ, 

Ταῦ υἱγίυ 5 τηοπαπιοηία, ΤΉΡΟΡὮΙα, πυηᾳυᾶπῃ ἰὰ- 
αὖ 4υ οαϑία οἱ βοηᾶ, Ομ θη ὨΔΙΘΡῚΒ ὙἹΓ αΘ ΠΏ, 

εὐ βθάιυϊα οριΐοχ. 

πδίι5 δυδὶ  πδίπχη ΒΟΡΡΔΙΟΝ 16 βασμι 

ἰδ θυ ΘΘ] ΘΌΓΑΡΘ βαστῃ Ποὺ : ποὺ ογαὺ 11 

ἸΔΤΩΘΤΘ ἸΏ ΌΤΩ., ῬΌΘΓΟΒ ΡΟΒ56 ἀΟΟ616, ΒῈΡ61. 

ἡοσδίν!οἷβ οδπὶὺ ΘΌΡ ἃ σαγτηΐηδ ΟἸΔΟ68, 

δὲ πυπαυλτη ἀα]οὶ Βδύίϑ! ἢ. ἀβαπ16 Τ16}0. 

Οοίδ]οι δαὺ οἰϊαγα γ6] Ῥηῃοδίοη. Αὐ Τη6Ὸ ΠΟΌῚ5 
δϑὺ ἀϊοοπάπβ, ἃν, ἔδυ ρουϊίο ΤΉΘοΟ. 

Η. 6ΚΟΥ. 



ἔ : ἐπα ἊΝ ἐλρος ἢ ὙΝ νὰ 

143. ἌΛΛΟ. 

Πολυχράτης Πολυαράτον Κριωεύς. 

Ποίλύμν͵ηστος Πολναράτου Κριωεύς. 

Νικοπτολέμη Νιχοχράτους Κεφαλῆθεν 

ΠΠο]λναράτου Κριωέως γυνή. 

Σῆς ἀρετῆς, Νικοπτολέμη, χρόνος οὔποτε λύσει 

υνήμην ἀθάνατον σῷ πόσει ἣν ἔλιπες. 

Εἰ δέ τις εὐσεδίας παρὰ Περσεφόνῃ χάρις ἐστίν, 

χαί σοι τῆςδε μέρος δῶχε τύχη φθιμένῃ. 

144. ΑΛΛΟ. 

Νιχόθολος Μυννίχον ἸἹτεάϊος. 

Σῆς ἀρετῆς ἕστηχεν ἐν λλάδι πλεῖστα τροπαῖα ἢ 

ἔν τ᾽ ἀνδρῶν ψυχαῖς, οἷος ἐὼν ἔλιπες, 

Νικόθολ᾽, ἠελίου λαμπρὸν ςῶς, Περσεφόνης δὲ 

δῶμα χοδεόεῳ ἐὼν σοῖσι φίλοιϊς χατέθης. 

445. ΑΛΛΟ. 

Οὗτος ὃς ἐνθάδε χεῖται ἔχει μὲν τοὔνομα Κρῖον, 

φωτὸς δὲ ψυχὴν ἔσχε διχαιοτάτου. 

ἀρ 4. 04 «οὐρὰ 

Πένθος Μούριδίιῳ: τε πόσει χαὶ υ᾿ητοὶ λιποῦσα 

χαὶ πατρὶ τῷ φύσαντι Πολυξένη ἐνθάδε χεῖται. 

141. 

ζηλοῖ σ᾽ ᾿λλὰς πᾶσα, ποθεῖ θ᾽ ἱεροῖς ἐν ἀγῶσιν, 

Εὐθία, οὐκ ἀδίκως, ὃς τέχνῃ, οὐχὶ φύσει, 

ἐν βοτρυοστεφάνῳ χωμῳδία ἡδυγέλωτι 

δεύτερος ὁ ὧν τάξει πρῶτος ἔφυς σοφία. 

ΑΛλΛΟ. 

ι428. ἀλλο. 

Νουσάων τλλχαν τῇδ᾽ ὀρφέα Θρῆχες ἔθηχαν, 

ὃν χτάνεν ὑψιμέδων “Ζεὺς ψολόεντι βέλει, 

Οἰάγρου φίλον υἱὸν, ὃς Πραχλῆν ἐδίδαξεν, 

εὑρὼν ἀνθρώποις γράμματα χαὶ σοφίην. 

410. ἄλλο. οἰ ὁ! 

Πολλά σε ἔπαινος ἐπευχλέϊσεν νεότητος ἐν ἀκμῇ 

παῖδα μὲν ὄντα νέων χοσμιότητι τρόπων, 

ἥδῃ δ᾽ αὐξηθέντα νόμων πατρίων θεραπείᾳ, ὙΙΣ 

ἐν σὐνόδοις] ὅτ] Ἄρης ἀντιπάλους συνάγοι, 

ὅ ἱππομαχοῦντα - ἀρετῇ γὰρ ἐτόλμησας στεφανῶδαι 

πατρίδα καὶ προγόνους" μνῆμα. δὲ σῆς ἀρετῆς 

στῇ σε] πατὴρ Θεο[χλ]ῆς, ἀειμνήστοισι δ᾽ ἐπαίνοις. 
9 

χόσμησε ἥδε πόλις χαὶ χατὰ γῆς φθίμενον, 

) ἈΝΤ οαι απ λταῖε ΑΘΑΠΝ ΙοιΘ 

Ι 49. ᾿ΑΪαῦΡ. 

Ῥοϊγοναίθβ Ῥοϊγανδίῖ Πἰϊως Οὐἱοθηβὶβ. 
Ῥοϊγτηηθϑίιβ. ῬοΟΙγ γα Αἰΐμδ ΟΥἱος 
ΝΙοορίοϊθιηθ ΝΙοοου [15 Οθρ μ᾽ θη βὶ5 

᾿ῬΡΟΙγΑΡΑΟΙ ΟΡΙΟΘΉΒ18. ΘΟΠ] χ. 

Τυῶ νυἱτία! 15, ΝΙοορίο] δι, (ὀρ ΠΌΠ: 
τηθ ΠΟΥ Ἴδη ἐοθγηδίη απ τη} 0 ἴθ0 

Θὰ 51 4υἃ ρ᾽οἰαί 15 βγδίὰ ἃρυὰ Ρτοβεγρὶ 
οἱ {101 πὸ χουδς πάλλει ἀθαϊι ΗΌΒΕΝ μ [ 

11ἀς ΑἸῦϑ.. 

ΝΊΘΟΒΟ 5 Μυμηΐοαὶ. Πίϊι Τθοθαβ. δὴ 

Τυῶ υἱτία!5 βίδεαίΐα βυηΐ ἴῃ τοῖα ΡΙανῖπι ἢ 
ἴη416 νἱ ΓΟ πη δἰ μηΪ5, 418}15 στα 65565 

ΝΊΘΟΡΟΪΘ, 5015 Τα]ρτἀπτη ἰαπηθῃ, Ῥιοβθρρὶ 
δομία, ἀρδί ἀο ΒΒ. Π8 Ὁ Οὐπ 63585 15 ἃτηὶ 

ΝΞ 

ΠῚ6 ααὶϊ Βῖο δορί, μαθϑί χυϊάοπι ποπιθῃ συ 
ψὶγὶ δαΐοπι δηϊσηατη πᾶ αϊ, ἐξόν εις. ᾿ 

(Ὁ. Αὐδῦδ.- 

"λα λιαῦρν εξ: δ: Ὁ Ν α: 
“ἦ 

Οι Ἰσοΐαπῃ ἸΘρῚ πο 118 πρδϊ!ο οἱ Ἑμβδλος 
οἱ ρϑίγὶ ααὶ ρσϑηιΐ, ΓΟΧΟΝ αν Ἰδοοι. 

41. Δαῦν. 

ἴῃ πον δοδος βϑυΐοτ-θχ-τ-αν 5- τα ϊπηϊδ, Βαδνὶ 

Οἰπὶ ΒΘΟΌΠ 118 ΘΙ ἃ5 Καροῦ ΡΥΪπημ5. ὭΣ 

448. Διαῦνν, Η 

μῶν ΤΆχαμ] απη Ἠῖο ὀγρῆφα ξ ται 16 
ααθπὶ οοοἰ αἰύ ἢ - Δ] [ο- Το ρΏδη5 ΦυΡ 1061, Πδτηπη 

ποοὃὃὃὃςὃ 

ΟΕΔρνὶ ἀἰ!θοίαπι δ] απ, αὶ Ηρα θῖη ΘΡαα 6 
οἱ ΤΕΡΘΕΘΡΟΥ Ποια  Ἰ5 ἸΗ θΓὰ8 οἱ 58} 

ἐεΝες 

149. Ἀμσυ., 

508 [6 Ἰαιάαίϊο οοἰοἰστανῖι ἀϑοϊοὀδοοαϊ!ὰ ἴῃ ἢς 
οὐ Ρὰο Γ᾽ αυϊάθπι αὐδιίο᾽ τᾶ, ΟἹ ᾿πο  65{181 

{θη γ5 ( 
Ἰανομίαίο δυΐοπι δυοίμπη, ὧδ Ἰόβιμι ῬΉΜΙ 

ἼΝ 

ἴῃ εὐκβεοῤεδδαμ ἮΝ ὙἘ αανοιβα ῖος οἱ 6 

: τς []105 ΘΟΓ 
ΘΧ-Θααο-Ρυβπδηίθιη : νἰρίαΐο ϑηῖτη γο υἱέϊ 

γρήμθ ον Οἱ ΤηΔ]ΟΓΘΒ : ταοῃιιπιοηθυτησα 

Ροβεϊ ρϑίθι. Τιμοροῖορ, βομιρογψι ροιιοα 

ογπᾶν!{ μθο οἰν (85 ψ6] βιῦ ἰδιγᾶ ἀεύτς 1Π’ 



1580. αλλυ.- : Σ 

ἅλα δὴ περὶ σεῖο λυγρὸν πότμον ἔχλυε πάτρα, 
ἐλχίμη ἀμφιλόχων γαῖα θρασυπτολέμων, 

ξ ἢ ἸΧυριοῖσιν ὑ ὑφ᾽ ἱππομάχοισι δαμάσθης" 

Ἂ ἔχ, δ᾽ ἐν νάδσῳ τᾷδ᾽ ἕταροι χτέρισαν. 
σοῦ ἀποφθιμένου πιστοὶ φίλοι οὐχ ἐλάθοντο, 
ίννα, φυλόπιδος δ᾽ ἐξέρυσαν στυγερᾶς 

οχο! θρασέων εὖ εἰδότες ἔργον ἀκόντων, 
ε μέγ᾽ ἀχνύμενοι συγγενῆ ἐχτέρισαν. 

ἀὶ 

181. ΑΛΛΟ. 

α μὲν πατρίς μου, ὁδοιπόρε, τίκτε δὲ μάτηρ 
χὼ, Σωσιάναξ δ᾽ [ἧεν ἐ]μὸς γενέτας" [ἀνδρῶν 

ἰπύρας δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσχον ἐπιχλέες - ὃν πρὶν ἐπ᾽ 

ἦχατο Λαγείδας χοίρανος ἡγεμόνα. 

δ. ΑΑΛΟς 

8 ἐμίδος τόδε σῆμα χύχλῳ στεφανοῦσιν ἑταῖροι 

Ὁ μείων ἀρετῆς οὕνεχα χαὶ φιλίας. 

πν... 1508- ᾿ἈΑΛΟ, 

ς δέ ποτε ε φθιμένους ὑπὲρ ᾿ἥλλάδος ἀντία Μήδων, 

μ ἡτρόπολις Λοχρῶν χεύθει ὁμοῦ ὁπόεις. 

484. ΑΝΥΤΗΣ. 

ξ6 δήποτε, Μοῖρα, πολύρριζον. παρὰ θάμνον, 

Δ μῷ φιλοφθόγγων ὠχυτάτη σχυλάχων, 
Ὃ λαφρίζοντι τεῷ ἐγχάτθετο χώλῳ 
ὃν ἀμείλικτον ποικιλόδειρος ἔ ἔχις. 

180. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ἐπὶ τῷ ΔΛαΐδος τάφῳ παρὰ τῷ Πηνειῷ. 

- 

Ε δέ ποθ᾽ ἡ μεγάλαυχος, ἀνίκητός τε πρὸς ἀλχὴν 

βλλὰς ἐδουλώθη κάλλεος ἰσοθέου 

αἴδος, ἣν τέχνωσεν ἵρως, θρέψεν δὲ Κόρινθος" 
χεῖται, δ᾽ ἐν χλεινοῖς Θετταλικοῖς πεδίοις. 

186. ΠΥ͂ΘΕΑ. 

ς χυλίχων ἔσχεν πλῆθος ἀπειρέσιον 

θέων χρυσοῦ τε χαὶ ἠλέχτροιο φαεινοῦ, 
ὧν προτέρων πάντων πλείονα πασάμενος. 

157.. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

ὃς ἐὼν Πολύειδος ᾿ἰχέϊφρωνος] φίλος υἱὸς 

ἰα μνῆ μα τόδ᾽ ἔστ᾽ ἀγαθοῦ καὶ σώφρονος ἀνδρὸς, 

ΠΘΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΒΡΌΠΟΒΑΙΔΑ. 115 
180. ΑἸχῦν. 

Ῥγοίθοίο᾽ ἀθ (6 γι βίθιῃη οᾶϑβιιμη δα} ρα να 
[ου εἶθ Ἀπ ρ ἈΠ] Οομολατ ἰθγγα Β6]1]0- διδοίη, 

αιυοα Δ} ΠΙΥΡΙΪ5. Θαα Π 5 ἃ ΠΙοίι5 65565; 
ΟΒΒΔ(ῈΘ ἴῃ ἤδοο6 ἰη5.}8 5001] [5018 ΠΟΠΟΙΆγΟΓΟ. 

Εὖ ἴθ πιογίιιτα 46 165 δτηϊοὶ πο η ΟὈΠΠ βαηΐ, , 

5᾽ηηδ, ΡΓΘΙΙΟΧα 6 ἃρδίυϊθυθ Βουρομο [ἸΟΓῈΠῚ, 
ΑἸΩΡ ΠΟΘΙ, δυἀδοίαπι ὈΘη6 5οἰθηΐθβ ορϑυὶβ Ἰδοα- 

ααϊ 1 πᾶ ρηορογ ἀο]θηΐθ5 οορηδίο υβίᾶ- 6 Γ- 
: : [5ο]νθυαηί. 

: 151. Αἴαὐν. 

Ογοία «υϊάθπι ρϑίγϊα τηθᾶ, υἱδίου ; ρθρϑυὶϊΐ δυίθαι 
ΝΙῖοΟ, ϑΘοβίδηᾶχαιθ θγαΐ τηθι15 βϑηϊίου, [πηϑίον' 

ῬΓΡΑΧΔΡΌΓΔΠ) ΠΟΠΊΘη δα ο]ουϊοβατη, {ὰ6πὶ ἃπίθὰ 
οοηβεϊψα Πρ 65 ΓῸΧ ἀπ θ πη. [5ῸΡΘΓΡ ὙΙΓῸΒ 

1582. ΑἸΙχῦὉ. 

Απἰμοιηϊϊβ. ποσοῦ τηοπιιπιθηίματη οἰγοατα οογοπδᾶηΐξ 

ΟὉ πηριηοτδτα για 15. οἱ ἃ οἰ (1. [5068}65 

153. ΑΙὰῦν. 

Ουἱ οΟἸ᾿πὴ τηουίαϊ βαηΐ ργὸ τοῖα δάνθγβιιβ ΜΙ 6605, 

ΤΘίΓΟΡΟΙΙ5 ΠΘοΓα τη ἢ05 ἰθροὶν βίπηι! Οραβ. 

154. ΑΝΥΤΈΒ. 

Ῥουηδιϊ ογροὸ, Μῷγα, γδαϊοοβυμη ᾿χία ἀυτηιπ), 

Τιοογὶ, ἃπιαίδ- γοο6- ΡΥ αἰ αγιιπὶ γϑ] οοἰβϑί πᾶ οᾶ- 
ἰδηΐατη ἃΡῚ ἰὰο Ἰη]δοὶ! ρ6α] [πππ, 
γϑηΘη πῇ ἱτητηϊζ6 γὰρ στη - ΒΔ θΘΏ5- ΟΠ] ὰτὴ νἱροτὰ! 

105. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ΒΌΡΟΙ [816 15 τὰπλα]ο Ταχία Ῥϑηθαη. 

Ηυ)αδοθ οἰϊπι Βα ρουθἃ ἰηνϊοίδιιθ νἱρῚ θ5᾽ 
ατοῖϊα βουνδ- δοία θϑί, ρα ον ἐπ 1Π15 αἰ νης 

Τιϊά 15, φυδπι ρϑρουῖν ΑἸπογ, δἰυϊίχψαθ (ον πίῃ : 
Ἰδοοθί δαΐθπι ἴῃ 1η0}1{15 ΤΉ Θ558189 ΘΔΠΠΡΙ5. 

1006. ΡΥΤΗΒΖ. 

Ῥγίμθθ τποπυτηθηΐατη ἤοΟο6 Θὲ ὈΟηΪ οἱ βδρ θη 15 
4αἱ ροουϊογατη μαθαϊΐ ἡυμηθγατη ἰη Πηϊίατη [ὙἹΓὶ, 

Χ ἃτρϑηίο δυγοααθ οἱ θἰθοίτο βρίθπάϊαο, 
ΡΙαΓἃ, ἀυδτ ῬΥΊΟΓΘ5. ΟΙΠΠ65 δαθρίμ8. 

157. ΑΝΟΝΥ͂ΜΙ. ἢ]; 
1115, 

Ουἱϊ Ῥοπυβ ογαΐ, Ῥοϊγιάιϊι5 ἘΘΒ ΘΓ Ρῃγοη 51 αἰ] θοἴ5 

1.588. Αἴἡῦὺνῦ. 

φυϊδιιδάαηι, φιὶ γα ΤἈΘΡιορἰ5 σοοϊαογιη 

Ῥγο Ογδ]αρθηὶβ ΜΙθ40 βὰὺ Μαγίθ Ἰδοθπίοβ 

ἈΝΤΗΟΠΙΟΟΘΟΙΑ ΠῚ, 

ΟΡΟΡΌΤΩ ΡΥ ΪΏΘΘΡ5 ΘΟΠαΙαΙΕ ἀΡῸ5 ΟΡΟΪβ. Η. ὉΚΟΤ. 

ἰδὅ. Αἴτῦϑ. 

1π Γιαϊάος Ξορμίορο αριταὶ Ῥοπθιιι. 
Οδρίδ ἤν οα 5 οὐ θβϑίὶ ασθθοῖα ναϊία 

118 ἴθσοχ, πα}1ο σϑηβ ἀδία Μαγίθ οἂρὶ; 

1,815 ΑἸΔΟΥΡῚΒ οραῦ ΒΟΌΟΙ65 δὖ δυχσηπα Οουιηίῃὶ,, 

ααδῖα παπο ΤΉ Θββα]ϊὰ πΟὈ1}15 ΔΡα 1 ματα. 

ὃ 



τ 

114 

οἶκον ἁμαυρώσας ὦὥλετ᾽ ἄωρος ἐών, 

158, ΑΛΛΟ. 

Ἦν χρόνος ἡνίκα τόνδε σοφώτατον ᾿λλὰς ἔχλειζεν 
Γαστρωμιαίταν παῖδα Δαμασσαγόρα, 

ᾧ Πάφος ἦν μὲ]ν ἕδος; πρόγονοι δ᾽ ὀνομαστοὶ ἀπ᾽ 
ἔχγονοι ἀτρειδᾷ, ἔλλάδος ἁγεμόνων. [αὐτῆς, 

. 4539. Ἄλλο. 

Νητρὸς παντοτέχνου πρόπολος σεμνή τε γεραιρὰ 

τῷδε τάφῳ χεῖται Χαιρεστράτη, ἣν ὁ σύνευνος 

ἔστεργεν μὲν ζῶσαν, ἐπένθησεν δὲ θανοῦσαν" 

φῶς δ᾽ ἔλιπ᾽ εὐδαίμων παῖδας παίδων ἐπιδοῦσα. 

1600. ἀλλο. 

Μαῖα χαὶ ἰατρὸς Φανοστράτη ἐνθάδε χεῖται 
οὐθενὶ λυπηρὰ, πᾶσιν δὲ θανοῦσα ποθεινή. 

1601. ΑΛΛΟ. 

Γοῦργος χρυσοχόος χεῖμαι πολλοῖσι ποθεινός. 

1ρθ2, ΑΛΛΟ. 

ὥλεο δὴ στυγερῷ θανάτῳ προλιποῦσα τοχῆας, 
Πωτάλα ἐν γαστρὸς χυμοτόχοις ὀδύναις" 

οὔτε γυνὴ πάμπαν χεχλη μένη, οὔτε τε χούρη,, 

πένθος πατρὶ λίπες, μητρί τε τῇ μελέα. 

1θ8. ΑΛΛΟ. 

ΟἸ]ῦχ ἐπόνησ᾽ ἀίαντος ἐγὼ πλέον οὐδὲ ἀχιλῆοϊς, 
οὐδὲ ἀρετὴν ἔσχον μείζονα τῶν πρότερον, 
ξ]εῖνε, πολυπλάγχτου δὲ ἄρεος ἐγραφόμαν 

πιστὸς ἀεὶ προμάχεσθαι, ἐπεὶ δυτῆρά με τόξῳ 

ὃ αἤΐνεσε χαὶ Κρῆτα πᾶσα χατ᾽ εὐστοχίαν. 

Εὐχλειὲς δέ με γῆρας ἐδέξατο τὸν Διδυμάνδρο[υ 

παῖδα Κίμωνα" χρόνος δὲ εἷλέ με ὁ πανδαμάτωρ. 

104. ΑΛΛΟ. 

Εἷλε σὸν, Ἡράχλειτε, χαὶ αἰνετὸν υἷα [λ]εαίν]ης 
εἷλεν θαρραλέης [αἴσ]α Λέοντα μάχης" 

ἀγχιάλου Σαλαμῖνος ὃ γὰρ χλήροισιν ἀμύνων 

δυσμενέων ὀλοὸν τραῦμα χατηγάγετο. 

ὅ Ζηλοῦτ᾽ ἀλλὰ νέοι τὸν ὁμήλιχα- [κά]θθανε γάρ ποῦ - 
μ"-ηδοφόνων ἀρετᾶς μνωόμιενος πατέρων. 

1058. ΑΛΛΟ. ᾿ 

Τήνω τοι τόδε σᾶμα τὸ λαϊνὸν, ὦνερ, Εὐθυδάμω, 
ὅς ποχ᾽ ἐν ἀμφιάλῳ πρᾶτος ἔγεντ᾽ Ἰθάχᾳ 

ΑΝΊΤΠΟΙΘΟΘΙ αΗ 0“ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 

᾿ἀοιηο ηῖθα ἰδηΐαπ)- ΠΟ -Θχϑίϊηοία, ρ δι 

188. ΑΌ Ὁ. 

Ἐπὶξ ἰθιηριιβ οαπη μθηθοθ βαρ Θη ἰββασιῃ ἃ 
(αδβίγοτηϊίδτη ἢ] ατη ΠΔΠμ5θαρΌ ΓΘ, [66 

ουἱϊ ῬΑρἢβ γί αυϊάθμι 56465, ργΟΔΥΙΘῚ ἢ 

[8 ᾿ρβᾶ ον 
Ροβίϑυι Αἰγιάάγατῃ αὐ οῖ ἀσοῦη. 

1589. Αἴαῦῦ. 

Μδίγ!5 Ομ] ρα ΓΘ 15 ἰατηυἶα, γοπθραπάδ 6 ̓ Ἰηἶ 
ἴῃ ΠοΟο6 ΒΘρυ]οΓῸ Οπφγοβίγαία δοθί, {αι ΘΟ] 
ἉἸΠοχὶς νἱνθηίθη, ἀθ ον ίαιιθ τηου πηι Σ΄ 
Ἰυπηθη. δυιΐθπι 1] Γ611χ, ροβύσχαδπι ΠΠ0 6" 

τ [ΒθΓο5. 
100. τὰ, τὰ ΣΙ 

ΟΡ βίοίνιχ οὐ τηϑάϊοα Ῥηῃδηοβίγαία, ἢϊο Ἰδοδί, ᾿ 
ΠΘΠΊΪΠΪ πο] Θβίϑ, Ομ Ϊ 115 δα 6}, ΟΠ ΤΩῸ 

τς [6518 
101. Αἴαῦν. νει 

αυγριιβ δι] -ἴΌ50 ἴᾶοθ0 πηι} {15 ἀθβι θυ 1115... 

102. ΑἸΤΌΡ. 

Ῥου δι ργοίθοίο {1501 τηουίθ, το οἱ ]5 ΡᾶΓΘ 
Ῥοίαϊ]α, ἴῃ νϑηΐν 5 δα [}ίαπη ϑἀθηάστῃ (010 

ΠΒ6ῈΒ τη ]16 1 ογηηΐπο νοοαΐδ, ΠΘα 116 Ῥι1611ἃ,. 
Ἰποίαχη Ῥαίγὶ Πα ]5.1, τηϑίγ! {16 {πιὲθ τη 56 

163. Αἴῦϑ. 

Νοη ΙΔΡΟΓανὶ ΘΡῸ ΡΪι15 4αᾶπι Α͵ὰχ δαΐ, Αἱ Ν᾽ 
ΠΘ488 νἱρίπίθιη ΠΡ ἱ τη] ΟΠ “δ πη γΘ 
ὨΟΒΡΘΒ; ΘΥΡΆΒΙΠΙ διιΐθμη ΜΙ ν5. βαληαι 

Πάυβ 4] 5ΘΙΏΡΘΡ ῬΕΪπιοτ- ΟΡ η6- Ρυρδ Ἵ 
[Π|͵550ΘΠῚ ΤῊΘ 

Ἰδᾶδν! οἰϊδτα (τοΐδ, ομηηΐἶβ ΟΡ 50] δ 

ΑἸονίοβα δαΐθμι τη6 βθηθοΐιβ θχοθρίξ Πιαγτηδῃ 
βΒΙΊαπα ΟἸΠοΘΏ θη : 588 ἔθ ΠΊρῚ15 ΤΔΡαΪί τὴ 6 ΟΠΙΠΙ 

104. ΑἸΌΡ. - 

(δρῖξ συμ, ΗΠ Θγδο 6, οἱ Ἰδα 48 Ὀ1]Θ τα ΒΤ ατα. 
οθρὶ διιάδοὶβ 5005 Τωθοηΐθπι ρυρη: 
ΤῊ {1 π|88 ΘΔ] τη η15 116 Θηΐπι ρΥΘΘ 5 ΡΓΟΡΟΡΥ 

80 ποβίϊθιιβ δχἰἐἰοϑιπὶ γιπηι5 δοοθρῖξ, [ἱ δι ; 
ΦΕταυ]θμηΐηὶ ΠΘ5 Τα ν θη 65 δ ΔΊ Θμη : τηορίπα 5. 
ΘοΡμη-4υἱ- Μ 64 ο5-οοοἰάοναηΐ υἱρίαΐθπη ραΐ 

᾿ [τϑοογᾶν 
108. Αῦ}. ΝΣ 

ΠΙΪ5. 686 Ποο66 πηοηυπηθηΐιμ ἰδρ᾽ ἀθυτη, ὁ 

4υἱ οἸ πὶ ἴῃ τηδιϊ-οἰηοία, ῥα πηι ζαϊ Πἢ 



"Ἔ: πε χερσὶν ἐς Ἄρεα Τιμέᾳ δὲ παιδὶ 
λιπε αὶ χτῆσιν χαὶ χλέος ἀθάνατον. 

100. ΑΛλο. 
ἩΝ 

χ μὲν χρύπτει Ὑμῶλος νεάταισιν ὕπ᾽ ὄχθαις 
ἫΝ ὀγχωτὰ δὲ ἀμφιδέθαχε χόνις ᾿ 

οἱ "ἧς" ξεστὰ δὲ πέτρα χαθύπερθε ἀγορεύει 

τὸν γεχὺν ἀφθόγγῳ φθεγγομένα στόματι. 
ὁ δὲ οἱ χενέωμα τάφου ποθέοντες ἑταῖροι 

Σμύρνης ἀγχιάλοις χεῦαν ἐπ᾽ ἀϊόσιν. 

101. 

ἴρε, Κρίτων - σοὶ μέν γε χαὶ εἰν ἀίδαο δό[μοισιν 

ὄντι τεῆς ἀρετῆς οὐχὶ λέλοιπε χλέος" 
γάρτοι παίδων σε φίλαι χέρες, ὡς θέμις ἐστὶ, 
χρύψαν, ἐπεὶ γήρως ὄλθιον ἦλθε τέλος. 

ἀλλο. 

108. 

᾿ ̓ τως χεύθει Γραφιχοῦ δέμας" εἰς μαχάρων δὲ 

ἣν θεσπεσίην θῆχε θεὸς πέδιον, 
γεχ᾽ ἦν πανάριστος" ἐν ἠγαθέοις δὲ πολίταις 

ζ ΤῊ φέρων πινυτῆς χῦδος ἐχαρπίσατο. 

ξατο δ᾽ αὖ μαχάρεσσι χαὶ ἱμερτὴν παράκοιτιν 

τ: τον λαχεῖν τύμθου, γήραος εὖτε τύχοι. 

ἀλλο. 

109. ΑΛΛΟ. 

τι ᾿ μὲ νυμφιδίων χραδίην πεπληθότα λέχτρων 
[ωΐ]λον αἰαχτῷ τῷδ᾽ ὑπένασσε τάφῳ, 

λ]ή τε γνωτή τε παναιδοίη δ ρα τονθρη 
ξυν]ά τ᾽ ἀλέξ ξανὸρον χοῦρον ὁμιηγενέα, 

"τ)οῖς χαὶ ξείνοισι προσηνέας, ἐσθλὰ μὲν εἰπεῖν, 
ἐσθλὰ δὲ χαὶ ῥέξαι πάντας ἐπισταμένους. 

τογενὲς, σὺ δὲ παῖδας ἐν ἡρωεσσὶ φυλάσσοις, 

εὐσεδέ]ων αἰεὶ χῶρον ἐπερχόμενος. 

Ε. 110. Αλλο. 
κα ἃς Νυρσινὼν, παῖς Μυρσίνου, ἀσταχίδου δὲ 

(δηστοῦ γραμματικοῦ θρέμμα ποθεινότατον, 

11. ΑΛΛΟ. 

ἡλὸν τῇδ᾽ ἱερῆα χαὶ εὐσεθῆῇ ἀμφιχαλύπτει 
χθὼν ἥδε Κλιτοφῶντα τὸν ἐρασισθένους: 

Ἴχην δ᾽ ἔστησεν θυγάτηρ ἐπὶ σήματι τήνδε 
ὕξουσα φήμην πατρὸς εὐχλεᾶ γραφῇ" 

112. ΑΛΛΟ. 

θεὶς ἀνθρώπων θαυμαζέτω εἰκόνα τήνδε, 
περὶ μέν με λέων, περὶ ὃ᾽ ἐχ πρῴρας τετάνυσται" 

ἐς θε γὰρ ἐχθρολέων τἀυὰ θέλων σποράσαι" 

φίλοι τ᾽ ἤμυναν καί μου χτέρισαν τάφον οὐ τῇ 

ΘΑΡΌΤ Π. ἘΡΙΟΠΑΜΜΑΤᾺ ΒΒΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 11ὺ 

οἵ, ΘΟΠ51110 δἱ, πιᾶπιὶ υαϊίάα ἴῃ Μανίθηι : ΤΊμηθ αιι- 
ΤΘ]Ιαυἱΐ οἱ Ορ68 οἱ Ἰδιάθηι ἱτηπηου ] θη}. [{θτὰ Π]1Ὸ 

[00. ΑἸασ Ὁ. 

Ο 5588 συϊάριῃ ἱθρὶς ΤΊπΟ 5. ΕΠ ΕἸτΐ5. 50 ΟΥἿ5 
Ἠθιυτηΐϊθθ, ὑππηογαι6. οἰγουτμηβίαί, ρα γθυ 5 [παποῖαι, 

ῬΓΟΘῸΪΔΡΡΆΥΘΗΒ5 : ΡΟ] πὶ δαΐθ πὶ ϑαχιπ ΒΌΡΘΓΏΘ 
του αππὶ ΘΧΡ ΟΡ 6-ἰΟ 161] ἸΟ 65. ΟΥ̓. [5068165 

Ηδηο δυΐθιῃ οἱ νδοιυϊ θη βθρα]οῦὶ ἀθβι ἀθγδηΐθ5 
ΒΙΏΥΡΩΘ ΤΥ 1πη15 ἸηρΘϑβογαηΐ ἴῃ ΠΠ ον 5. 

107. ΑἸ. 

ὅαἶνθ, Ὁνιίο : ΕἸὈὶ φυϊάθπι οἰϊαπι ἴῃ ΟΥοὶ ἀοιαθι5 
ΤΏ ΠΘΗΪΙ ἰπὲθ ΠΟῚ ΟΟββαν], νἱνία 15 ρἹουία : 

Ἰρτίαν ΠΠΡΘΥΟΓ απ (6. ΔηλϊοῦΡ Πηδη115, αἱ 7αβίαμι οϑί, 

ἴθχθυθ, {υδηἋο βθηθοία 5 δαί νϑηϊ ἢΠη]5. 

108. ΑΙχῦ. 

Η]οοΘ ἰὰρὶ5 ἱθοὶ αὐ ρ ἢΪοΙ ΘΟΥΡῈΒ ; ἴῃ ΤΟΥ ἐπ ίου ΠῚ 
ΔηΪτηδηη αἰ ν!ηδη ρΟϑιύ ἀθ018 ΟΔΙΏρΟ, [δαΐθηι 

αυοά ογδί νὰ] 6- ορίϊτη5 : ̓πΐ8 " ΘρΤΘΡΊΟ5. Οἶν 65 
ῬΓΙΠοΙραίατη ἔθη 65 ΒΔ ΡΙΘη 188 ΡἹ]ογίδιῃ ἀθοθυρϑβίί. 

Ῥγθοδίιβ οϑί δυίθπι αἶνος [6] 1065, αὐ δὲ δη.8}}}}15 

[ΟΠ] χ 
ἢπη668 50} ΓΘίαι ἐπγ πὶ, βθηθοίδπι ροβί 8 ΠῚ 

[αἰ{Πρ]5βοί. 
109. ΑΤΌΡ. 

ΝΌΡΘΥ Τὴ6 ΒΡΟΠΒΆΠΡΙ5 οογάθ βαίϊδίο Ἰθοί 5 
ΖοΙ πὶ Ἰποΐτιοβο ΠΟΘ Θ ΘΟΙΏρΓ 5510 ἱαπηι]ο 

Ρυϊογᾶαιιθ ἃηηδίδαιιθ να] 6- ρα αϊοδ, ϑ γαϊοηϊοα 
οὐ τηθοῦπι ΑἸΘΧδ Πα πὶ Ρ.ΙΟΥ ΠῚ 6] 156 6 1η- ΘΘΠΘΡ5, 

οἰν!θ5 οἱ οχύθυ δ ὈΘηΙΡΏΟΒ, ὈΟηδ, 4υ]ἀ 61] πύον 
Ῥοηδάιθ οἱ ἴδοθγθ οἵἤη 685 βοϊθηΐβϑ. 

Τιἰοπίρθπα, ὑπ διύΐθηῃ ῬγΡοίθια ἰηΐθν ἀοίαποίοβ οἱι- 
ῬΙΟΓῸΠΩ 5ΘΙΏΡ 61 βθάθιῃ Δα θη8. [5ἰοα]ὰ8, 

110. Δαν. 

Ῥαῦνὰβ Μγυβίποη, Μυγβῖηὶ ἢ] 15, Αϑίδοιαϊβαιθ 
Ῥοηὶ φ διητηδίϊοὶ ΔΙ αΠη 115 νᾶ] ἀ6-ἃτη 8 1115. 

171. ΑἸΔΌ Ὁ. 

Βοηυμη ἢΐο βϑοθγἀοίΐθη δὲ ρἴππι οἰγουτη θρῚ 
ἰοττα Ὠθθοοθ ΟἸορ μοπίθμι ΕΓΒ βίῃ η15 ἢ μι : 

οἰρρυμααθ βίαίαϊ, ΠΠ1ὰ ἴῃ πποηυτηθηΐο ἢσπθο6 
ΔΌΡΘΠΒ ἴδτηδ τὴ ρα 15 6] ΘΌΓΘ ΠῚ ἸΏΒΟΓΙΡ ]ΟΠΘ. 

172. ΑἸαῦ. 

ΝΟ 5 ΠΟΙΏΪ τ ΠῚ ΤῊ] Θἔ μα" ΠΡ ΊΠΘΙ Ὠ8ΠΟΟΘ, 
ἀαοτηοάο οἰγοιπὰ Τη6 [60, ΟἰΓΟΙΠΠ4Ὲ6 ἃ ἱγροηΐθ 6χ- 

[πα δίπν, 

γϑηϊζ δηΐτη ἸὨΪ πη] οιι5-160 τηθᾶ γΟΪΘΠ5 ΒΡΔΓΡΘΙΘ : 
ὙΘΓῸΠῚ ἃΙηΪοΪ ἀθρυΪογ6 οἷ τη60 υ5[8-ἴθοογθ ἑστηαϊο. 

[ποη 1|Π16 



116 ΠΑΝΤΗΘΠΘΟΙΖΣ ΘΒΔΕΟΔΜΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 
οὗ γ᾽ ἔθελον φιλέων, ἱερᾶς ἀπὸ νηὸς ἰόντες" 
Φοινίχην δὲ λιπὼν τῇδε χθονὶ σῶμα κέχρυμιμαι.. 

1413. ΑΛΛΟ, 

Παῖδά τοι ἰφθίμαν Δαμαινέτου ἅδε Κρατίσταν, 

Αρχεμάχου δὲ φίλαν εὔνιν ἔδεχτο χόνις" 

ἃ ποθ᾽ ὑπ᾽ ὠδίνων στονόεντι χατέφθιτο πότμῳ 

ὀρφανὸν ἐν μεγάροις παῖδα λιποῦσα πόσει. 

174. ΑΛΛΟ. 

Χαίρειν τὸν χατὰ γᾶς εἴπας, ξένε, ΑἸογένη με, 

βαῖν᾽ ἐπὶ σὰν πρᾶξιν, τύγχανέ θ᾽ ὧν ἐθέλεις. 

Ἐϊννεαχαιδεχέτης γὰρ ὑπὸ στυγερᾶς ἐδαυάσθην 

νούσου, χαὶ λείπω τὸν γλυχὺν ἀέλιον, 

ὅ ἁνίχ᾽ ἔδει με γονεῦσι τίνειν χάριν" ἡ δὲ πυνάμων 
λάθα εἰς ἀφανῆ τόνδε [μ᾽ ἔχρυφε τάφον. 

11. ΑΛΛΟ. 

Φανοστάτη ᾿Ἐξηχεστίδου ἐξ (Αἰξωνέων) 

πρί[εσόντέρα]. 

Αὐτοὶ υἱωνοί μ᾽ ἐπὶ σή]μ[ατ]. τῇδ᾽ ἀνέθηχαν, 
ζηλωτὸν στέφανον τοῖς παριοῦσιν ὁδόν. 

110. ΑΛΛΟ. 

Νυρί᾽ ἀποφθιμένοιο τάφῳ περὶ τῷδε χυθεῖσα 

παιδὸς ἀλεξάνδρου μύρατο ἐξ χλλιόπά, 

ὠχύμορον χαὶ ἄτεχνον ἐπεὶ θέτο τάνδ᾽ ὑπὸ γαῖαν, 

ἑπταχαιειχοσέτους πνεῦμα λιπόντα βίου, 
ὅ ἵστορα παιδείας, τόξῳ χλυτὸν, ᾧ ποχα λῃστὰς 

ἀνδροφόνους ἁλίαις χτεῖνεν ἐπὶ Στροφάσιν. 

ἀλλ᾽ ἴθι νῦν, παροδῖτα, τὸν ἐχ χθονὸς ἀλχινόοιο 

αἵρ᾽ εἰπὼν, ἀγαθοῦ παῖδ᾽ ἀγαθὸν Σατύρου. 

111. ἈΛΛΟ. 

Εἴ τινα γῆ κατέχει χρηστὴν, χαὶ τήνδε γυναῖχα, 

οὐδεμιᾶς θνητῆς λειπομένην ἀρετῇ" 
εὐδαίμων δ᾽ ἔλιπεν βίοτον χαὶ πᾶσι ποθεινή. 

118. ΑΛΛΟ. 

αἴ τις ἐν ἀνθρώποις ἀρετῆς ἕνεχ᾽ ἐστεφανώθη, 

πλεῖστον ἐ ἐγὼ μετέχων τοῦδ᾽ ἔτυχον στεφάνου 

χρυσοῦ: Αθηναίων δ᾽ ἐστεφάνωσε πόλις" 
εὐδαίμων δ᾽ ἔθανον, παίδων παίδας καταλείπων. 

1719. ΑΛΛΟ, 

ὌΝ χάλλιστε χαλῶν ἠϊθέων Πολύστρατε, 
δίῳ μάλιστα πάντων Η͂ ραχλεῖ τετιμένε", 

ΟἿ 5ᾶπ6 γο]θθᾶπι ΔΙΠΔΠη5, 58 6 ὭδΥΘ 61] 
Ῥῃωπίοθπ. δυΐθιη (1- ΓΘ! σα], ἤδοοθ ἰογΡᾶ, 60) 

[πιθυτὴ ἰθοίαΙ 

173. ΑἸχῦν.. 

ΕἸΠΔτὴ φημ θγοϑᾶμη Ὠϑιηθηθίϊ ἢϊθοΘΘ Οὐαῖῖϑι 
ΑτοΒοΠ ΔΘ  ψιι ἀΠθοίδπη ΟΠ] αβ6πὶ δθρὶ! 

αι οἸτπι ἴῃ ρᾶγίι Ἰδτηθη 8} }}}} ἃ βυμηρίδ 6βί 
ΟΥ̓Ριπὴ ἴῃ ἀοπιο ΡΌΘΤτη Πα ΌΘΩΒ τηδῊ 0. 

114. πκερον. Ποδ 

Ά]ογο, αυΐϊ 50 ἰθγγὰ βιιπη, οὐτη αἸΧΘΡΙΒ5, 
νδ48 84 ΓΘΠῚ ἰδ, δίιι6 855ΘΟΈ 616 6180 

{πα ϑν]ρΊη11 ΘμἸ πὶ ΔηΠἾ5 παι 5 ΡΥ ΟρΡΡΓΕ 
ΤΉΟΓΡῸ, οἱ ᾿ηχαο ἀμα!οθπι 5016π|, [βοοῖΐδ, 

ὉῚ ορογίθραῦ τὴ Ῥδυθηΐ 5 ῬΘηάθΓΘ ἃ 
ΟὈ] ΝΟ ἴῃ ΟΡβουτο ἤΟΘ66 τὴ ΘΟΠα ΑΙ ᾧ 56 

175. Αῦν. 

Ῥμαποβίναία Εὐχθοθβίϊα β το" ΘΧ Δἰχοιθις 

Ὠδία-Τη Δ 70}. 

1ρ58] πϑροίΐβϑ 1η6 ἴῃ τῃηοηυπηθηΐο Πϊο Ροβιιοῦο 
Ἰην!ἀθπάϊπι ἀθοι15 ῬΙΘίΘ ἢ 0118 γἱδπη. 

110. Ααὐῦὸ.΄᾿ 

Ῥ]ΕΣΙ Πα τὴ ΒΘΡΌΪΟΡΟ ἴπ ΠοοοΘ οἴὔαδἃ ἀοίαποι! » 
611 ΑἸοχαηάγὶ ρ᾽ογαν, (Δ]Π100 8, 

οἰϊο-ἰαἰο-"αρέμηι οἱ 5000} 185-χρθνίθπι. οαπι ας 
[οοπηροβιιΐββθί μᾶ606 510 

βθρίοθπι-οἰ- Ὑ]ρὶηἰ:-ΔΠη05 παύμηι απ 5ρ᾽τῖταν 

οαἀποδίϊοπθ- ΡΌΘΥΙΠ ᾿πδυϊαΐατη, ἃΐοι ἷπὸ Ἐτ 
᾿[οἰϊπι ργᾶ Βαὶ 

Βομη οἰ 485 τιν ἰππὰβ ἰη νοὶ! Ἰαχία Βίρορμὲ 
Θοαά ἴἴο πιηο, νἱαίον, ααὶ ζιεξ οχ Αἰοίῃ 

ἐϊὲ νὰ]8 ἀἴοθηβ, Βοπὶ ἢΠο βομῃο Θαίγεῖ. [ 

471. ΑΙΔΌΡ. 

51 4υδηη ἴθῦγα ῬΟΠδΙη, οἱ ἤᾶΠ60Θ ἰοποῖ, 

Π Ὧ0]11 τηοτ δ }} ̓η δ υίογοηι νἱσίαίθ:; 
[6 Π1χ δαΐθια ΠΙαϊΐ νἱΐδπι οἷ τη ηῖ 15 ἀ65146 

118. αν. 

5] 45 1η06Γ ΠΟΙΏΪη65 γἱνία! 5 οδιι5ἃ οογοηδίι 
ΤΠ] ΧΙ ΙΔ ΘΘῸ Οὐ) με 5 Ρπίοην Βαροηδ δὲ : 

: [οθεϊπαΐ φοΓο 
ΔΌΓΘΔΠΙ : Αἰβοηϊοπδίαπιαιιο ὈΟΟΆΜΝΝ 

ΠΧ ΘΡΡῸ ΤΠ ΡἐαῚ5 ϑυπι; ̓ ἰδογρεῦ αι ἄϊνοιος 

419. ΑἸΑΌΡ.. τ 

Ο πἰμὶ ΠΝ Ταῖς Ῥυϊόζογάπι ἠαγθπιπη, 
αἶἴνο τηβχίτηθ οὐηπηίυτη θγου!! Ποπογδΐθ 



ἡ ὑπ᾽ αἰχμῇ βουρίων. Μολινιδᾶν, 

λ᾽ ̓ ἀλκείδῃ, χορύσσων οὐλαμὸν, παραστάτης 
: γες ὀξ)ύνας σίδηρίον τ]ὸ πρὶν ἐστομω μένον" 

ἰσι δὲ] παρ᾽ ὄσσων οὐ πάρος δεδευμένων 
ἢ (ρὸν χατῆλθε δάχρυ, χαὶ γοερὸν ἴαχε; 
Ἰ ς ἕχτον ἐς χ[ὴρ] θίξε φασγάνῳ. 

180. ΑΛλΟ. 

τις, Γι τίνος εἰμὶ, τὰ πρόσθεν γράμματα φράζει" 

ἀμ οὶ δ᾽ ἐμῆς μοίρης πᾶς ἐδάχρυσε λεώς: 

οὐχ ἔφθην χλαῖναν περὶ αὐχένι θέσθαι 
Εν... , (ώμῳ ἐν ἠγαθέῳ, παυσάμενος βιότου. 

4181. ΑΛΛΟ. 

ἷ Εν παράσαμον ἔχει τάφος" εἰμὶ δὲ Χρύσωϊν, 

τρὶς δ᾽ ἐστὶ Κνίδος, γᾷ δέ μ᾿ ἔχει Ροδία. 

182.. ΑΛΛΟ. 

ἦμα τόδ᾽ εἰ]σάθρησον, ὁδοιπ[όρε], Καλλιροζείης, 
ἡλιχίης] χεδνῆς ἣν ἕλε προσθ᾽ ἀΐδης: 
Σ οίδα] δὲ φράζευ Σέλγην᾽" γυάλοις δ᾽ ἐνὶ Τήλου 
προσφι]λὲς ἐνναέταις ἤνυσα τέρμα βίου" 
Ἵ Ρ λοιθδαῖσιν [π]άρ[εδ)ρος θυσίαισί τε θάσσω, 
{μια τ᾽ εὐσεθίης πᾶσιν ἔθη[χ]α [γ]έρα. 

88. ΑΛΛλΟ. 

ἷ ᾿Ν μαχάρων ἀνύσαντά σε τὰν ἀόρατον, 

Τοργία εὐγήρως, ἀτραπιτὸν βιότου, 

ὅου τηλεθάοντος, ἐχοίμισεν ὕπνος ὁ λήθης, 

α πρὸς ἑπταπόρου στᾶσέ σε Πληϊάδος. 

Ἐξοχο δ᾽ αἰνήσασα θεόχτιτος ἅδε σε γαῖα 

᾿ φροντίδι πανδήμῳ σὸν δέμας ἐχτέρισεν, 
γεχα χαὶ πατέρων ἐπὶ γυμνάδος ἠδὲ φιλόπλου 

᾿ πρόσθε νέων ἀγέλας ἔδραχεν ἀγεμόνα, 
: α τ᾽ ἐνὶ ζωᾷ τελέσαντά σε μυρία δάμῳ 
ἰχρύσσει φάμα φέγγος ὑπ᾽ ἀελίου, 

6) ὃν ἐν ἁμερίοισιν, ἀριστέου δὸν ἄριστον, 

δόξαν ἐὰν ἁπαλοῖς παισὶ λιπόντα φίλαν: 

184. Αλλο. 
Φιλίστίιον χαῖρε. 

ὶ μὲν δεχάδες σε τελειοτόχων ἐνιαυτῶν 
χαὶ τριτάτου χύχλος ἐπεῖχεν ἔτευς 

γομέναν φθιμένοισι, Φιλίστιον; ἁνίχα π[ένθος] 

δὰ πολυθρήνῳ χάλλιπες ἀὐαλος 

κα, δ᾽ ἀριστάνδροιο λελογχότος ἄκριτον αἶσαν] 

ὶ τέχνα χρυερᾷ θῆχας ἐν ὀρφανία. 

ἰγῆνος δχυτὸν αἶμά σε δ᾽ ὕστατον ὕπνον τὴν 

᾿᾽ πρὸς ὅδε ζοφερᾷ τύμύος ἔδεχτο χόνει. 

᾿ΡΎΤΥΝ 

ΘΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΟΠΑΝΝΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΊΑ. 1τ 

4υϊ ποη ἀομηϊίι5 Παβία, θυοοίιπι ΜΟΙ πἰ ἀὑτη, 
564 ΑἸοϊάα, ΘΧΘΡΟΘΠ5 ΡΊΩΘΗ, 50 Π5 
ΠΊΟΡ μ1115 65, ΟἸΙΠῚ 8 ΟΙ 5565 ΤΟΥΓΌΤΩ ὈΓΪῈ5 ἱπ ρα ἰ απ : 
ΟΠ. ΠΪΠ 116. ΘΧ ΟΟΙ} 15. Ποη ἀπίθα τηδάθίδοι 5 
ὩΠΠΔΓ 85 (6 [ΠΠἸΧΟΓΘ ἸΔΟΡΪΠλδ5, οἵ, σϑιηθ απ δ βοηΐῖ!,. 
εκ νονον Βοχίθμῃ {6 ἴῃ ΟΡ δἰ{ρὶ Θη56. 

1.80. ΑἸ. 
[αυϊέαν; 

Ουϊδ5, οἵ ουιι5 βὶπιὶ 4 Ριοροβί[ἃ-θϑί πον Ιρίϊο 1ο- 
46 1160 διυιΐθμη ἴδ [ο ΟΠ η 15 ΘΟ] δου πηᾶνὶ ρορυϊαβ: 

υἷα, ΠΟῊ. ῬΓΪ5 ΘΓ γ ΘΓ πὶ ̓Βηδτη οἶγοα ΘΟ]]Πυπὶ ρο- 
[πθγΘ 

ἴῃ ΟΠ Ἰβϑα !οη6. ν8]46- αἰ νῖπα, οοϑϑᾶνὶ ἃ νἱίᾶ. 

181. ΑΙΑΌΡ. 

Αὐίθ φυϊάθηι ἰηβιρηθπι υὐγιίηη Πα θὲ βθρα]ονυμῃ; 
[ϑυμη δυΐθιη ΟΠγγβοῃ, 

Ῥδίγιααιιθ οϑὲ (πιάϊιβ, ἰθργᾶ διιΐθπι τη Παρθοί 
[ΒΒοαϊὰ. 

182. ΑἸΤΌ}. 

Μοπιπιθηΐατη ἤοο66 ἰηΐμθ 6, νἱαΐου, (]]Π] ΡΠ 65, 

αυδη Θἰαΐθηι δηΐ6 τηδίπγδηι οορὶΐ Ρ]αίο ; 
Ῥδίγιτη δαΐθηη αἀἷο 6586 ϑΘΙρΆΠ ; ἴῃ ν]} 0115 ΤΟΙ] 

ΔΙ ]Θατη 1] Δ η {105 ΡΘΓΡΘρὶ ἰθυηϊηατη νἱ( : 
αυδριορίθυ ΠΡ ]οΠΙ 115 ἃ 55 βίθη 5 Β8ΟΥ 5616 56660, 

ῬΥΘυοϑᾶαιθ ρἰθία 5. οτηηῖθιι5 ροϑιιὶ ργιηϊᾶ. 

183. Αχῦῦ. 

ΘΘΓΘΠΌΓ ΘΧ [ΟΡ ηδ015. τηιηι, (αὶ ΡΘΥ θοἰβίὶ ᾿ην]5]- 
ἀονρα βθηθοίαίθ [6] 1χ, ἰδ. νἱΐθ, [}1|6, 

Ῥοϑαϊὰἀϊη6 Πογθηΐίθ, βορὶνξ ἐθ βοιηηιβ 1,6. Π68, 

οἱ ἴῃ οοηβρθοία ργ βία! 6 βορίθμ- ν185- Δ θη- 
[15 ΡΙοΙ 5. 

Εχίτ]6 δυΐθπι ἰδ αΐο (6, ἃ-αΠ5τ-οοηα!ία ἤφθο ἔθρρὰ 

ΘΟΏΒΘΗΒΙΙ ῬΈΒΊΙΟΟ ΘΟΓΡΟΡῚ ἰᾳ0 ΘΧΒΘα 185 50] ν]ΐ, 
αυΐὰ οἱ ρδίγιυμη σὙ τη ΠΆ510 οἱ πᾶνυὶρδηα!-ϑἰ πα !οβο 

δηΐθα πηϊου απ οΥΘρὶ (6 ν]ἀογδί, ργροβιίαΠ), 
8]|1Δ 406 1Π νἱΐα Θχβθουξαπι (6 τη }}}18ἃ. ΡΟΡαΪο 

ρταϊοαί [Ἀπηὰ 50} [166 5015, 
ΡγοΡυπι Ἰηΐοι' τηορία 65, Αὐίβίθε Β]ίαπη ορεϊπησμη, 

4αἱ διά θτῃ ἰπᾶτη ἐθΠ6 15 ΡΌΘΡῚΒ ΓΘΙ Ια] ἀπηδίδιηη. 

184. ΑΙχῦν. 

ῬΒΙ βία βαῖϊνθ. 

θυ φυϊάθπι ἀθοδάθβ (6 ρου [θοΐατη - ραν ατη- Θάθη- 
Ἶδῖ οἱ (θυ! οἰγου 5 ̓ ἱπΒ 1 υἱξ Δηπὶ [{{ΠππΔ ΔΟΡῚ 

τηϊχίδηι ἀδίιποί!5, ΡΒ βίϊατα, οὐτὴ Ἰαοίαπι,. 

τηϑίγὶ τη] υτα- οι θα Π48 ΓΟ  Φαϊβίϊ ἨΔΡρΆ] 1, 
ἀοιπυμηαιθ ΑΥΙβίδη Ὁ] ἢδοίϊ ΘΟΙηΠ ΠΘ ΠῚ 5ΟΥίθτα 

οὗ ΠΡΟγοβ Βουγοπάδ ροϑβ δὶ ἴῃ οὐ αίθ. 
Ἀρθηΐβ' ἱποϊγίαπι βδηριΠθΙη ἴθ, 4] ΒΌΡΥΓΘΙΏΙΠΠῚ 

[βουηηαπη οΘρΪΐ, 
ΔΟΘΓΌτι5 ὨΪ066 ἔθ ΠΘΌΓΟΒΟ ἐπτη}}} 115 δοοθ οὶ ραν ΓΘ. 
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ὃ μουσοτέχνας μ᾽ ἐχ[τρ]έφει Καλλίχζριτ]ος 

πᾶσαν μάθησιν ὑμνο[π]ο[ι]ὸν ἐνδιδούς" 

εἰς μέτρα θ᾽ ἥδης ὡς ἀνη[γ]όμην, τότε 

Η ἄωρος εἰς ἄζχα]μπτον [Φχ6] μὴν τρ[(6]ον- 

ἔχεις ἅπαντα μῦθον’ εὐόδει, ξένε. 

186. ΑΛΛΟ. 

[νταῦθα χεῖται Νίμας Ναχεδὼν στρατηγέτης. 

187. ΑΛλλο. 

Τὸν θρ[ασὺν ἐν θή[ο 1αις Δαμάρατον, [ξένε, λεύσσεις 

λαμπρὰ χυγαγεσίας ἔργα πονη[σάμιενον" 

ὃν γενέτας ἔσπειρε ἀμμώνιος, ἐσ[θλὸν ἐν ὅπλοις 

: χ]αὶ βουλᾷ, πίστει δ᾽ ἔξοχον ἁμερ[ίων. 

᾿ ἡ Εἰχοσ]έτη δ᾽ ἔχλαυσαν ὁμήλικες" ὄν[τι δὲ τοίῳ, 
ὡς θέμις] εὐσεθέων, πατρὶς [ἔτευξε τάφον. 

188. ΑΛΛΟ. 

α. Τύμθον μὲν, Φιϊλάδελφε, Γλύχων] σοι δείματ᾽ 
[ἑτα[ἴρος, 

ὅν τ᾽ ἔλιπες τῆς [σῆς ἔξοχον] υἷα τέχνης. 

ὕσσον γὰρ σὺ κράτιστος ἰητρῶν ἔπλεο πάντων, 

τόσσον τῶν ἄλλων ἔξοχός ἐστι Γλύχων. 
ὅ Ψυχὴ δ᾽ ἐχ ῥεθέων τταμένη μ{ε]τὰ δαίμονας ἄλλους 

ἤλ[υ]θε σὴ, ναίεις δ᾽ ἐν μὐχάρεν 1 δαπέδῳ. 
ἵλαθι χαί μοι ὄπαζε νόσων ἄχος ὡς τὸ πάροιθεν, 

νῦν γὸϑ θειοτέρην μοῖραν ἔχεις βιότο[υ. 

ἄξιον, ὦ Φιλάδελφε, ἀρετῆς πότμον ἔλλαχες αἴσῃ, 

10 [τῆς τΊ ἰητορίης ἔξοχε χαὶ σ[οφίης. 
ὍΣ Ὑὰρ δὴ νοῦσος," .  εὐ ἢ νον 22 

189. ΑΛΛΟ. 

νὸς 

γον... «ας... Ἣν ν[οὔσ]ος ἔλυ [σε μέ] νος. 
Οἷον δὲ ὑπγώοϊντος! ἐρεύθεται ἄνθεα μήλων, 

τοῖος χαὶ νέχυς ὧν χ[εῖσο] χατὰ [λ]εχέων. 

ὃ Νῦν σίε, φίλος], δύναμαι θαρρῶν εὐδαίμονα χλήζειν, 

ὄλόιε καὶ ζωῆς, ὄλόιε χαὶ θανάτου. 

Εἰ θάνεν ἱπποχράτης ἀὐχαν οὐ; οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἐγώ γε 

τοῦ πάλαι ἱπποχ[ρά]τους οὐδὲν ἀσημότερος. 
ἀλλ᾽ ὲ ἔτυμον ψυχὴ μένει [ἀθανάτ]η Φιλαδέλφου, 

10 σῶμα δὲ [θνητὸν ἐ]ὸν χθὼν ἱερὴ χατέχει, 

100. ΑΛΛΟ. 

γ. Χαῖρε, γύναι, Πάνθεια, παρ᾽ ἀνέρος, ὃς μετὰ μοῖ- 

σὴν ὁλοοῦ θανάτου πένθος ἄλαστον ἔχω. ραν 

Οὐ γάρ πω τοίην ἄλοχον ζυγίη ἴδεν ἥρη 
εἶδος χαὶ πινυτὴν ἠδὲ σαοφροσύνην." 

ΑΝΤΗΘΠΟΘΙΕ ΘΒΒΟΔ ἈΡΡΕΝΉΙΟΙΒΟ, 

ἽΝοη ϑηΐτῃ δάμιο ἰδ ]6 πὶ ΦΟΠ] ΡΠ Παρα}15 υἱό Ἦ 

88. ΑΥ̓ΤΌ. 

' ὁ φΦ06ὅ 5 ἐδ δ᾽ ὁ κ δου δ νι κι αὐτὰ -:. 

Μυβδρατη- ΕΠ 6Χχ τὴθ πυίΐτὶνι (ΔΠΠουί τα 

41 ΟἸΏΠΘΙῺ 50] 6 18π| Πγτη] Ποδτη τα ]ῃϊ ἃ 
ἀαδηἋο δαΐοθτη ᾿πνϑηΐα 15 ΡΥ Δα ΤΩ ἅ5560 
Ἰτητηδί αΓ115 Θ8 ΠῚ πη 46-Π0η-ἰἰθοἰ1-ροίοϑίεὶ 

[5115 5 
ὨΔΥΤΘ ΟΠ ΘΠ ΠΔ65 ἰοΐδπι : ῬΙΓΟΒΡΘΓΘ- ῬΓῸ 

180. ΑΙτῦν. 

Ηΐο βἰίαβ οδί Μιμηὰ5 Μδοθάο ἀποίογ-ΘΧθ, 

187. ΑΙχῦϑ. 

Δυάδορπι ἴῃ γοπαίϊριιβ Παιπδραίαηι, ΠΟΒΡΘ5, Υ 
ΒΡΙ θη ἃ νοπαίϊοη}5 Οροτᾶ δχϑθουίαμι 

{ἀθπὶ βΘηἶζΟΡ ΟΥΘανΪύ ΑΥΩΠΙΟΠἾ 15, ΒΟΠΙΙΠῚ ἴῃ 

οὐ Θοη51}10, βάθαμθ Θχοο! !θηΐθ τη ἴπίθι ΤΠ0] 
ὙΙρΊηἰ1-Δηποβ- παίμθηη ἀθ ον θυπηί ὩαυΔ]68 τι οἱ 

[655 
αἱ ΙΧ Ῥίογαμη 686, ραίγια βίγαχι ὑππια!αῖ 

488. ΑἸΛΗΝ. 

α. Τυπιαϊαμη ααυϊάοτῃ, ΡΒ ΔάθΙρῃΘ, αἰγος 

ἀαθτηα 116 τ Πα] 81 ὑπ ΘΡΤΘΡΊΙΠΙ ᾿βιΐαπι Ἶ 

Ουὐδηΐατη Θηΐτα ὑπ Ομ ϊπα5. τη ἸΟΟΙ ΤΠ 6 
ἰδηΐαπι 8115. ΘΧΘΘ]]6η5 ϑϑί αἰ γοθη. 

Δηΐπιᾶ δαΐθπι 6 ΠΠΘΠΠΡΥΙ5 γΟΪΔη8 ἰηΐδι" 4608 ὅ 
ΔὈΪΠ ἰᾳἃ, ΠαΡΙ άβ4αθ ἴῃ Ὀθαίορ τ 5010... 

Ῥγορ 5-65[0 οἱ τη ρτθθθ0 τος βορειπὶ 
᾿[5ἴοα 

τη Ἰοἴπϑαιιθ ΘΧΘΘΙ]6η5 οἵ δῤπενο τς 
Νοη Θηΐτη 88η6 ἸΟΥΡυ 8... νὸν τὴν 

189, Αἴχῦϑ. 

εἶν ΤῊΝ Φν . ΤΟΥ 5 50] ν]Ὁ ΔηΪπηιτη. 

Οὐδ ον ἀυΐθτῃ ἀογπι θη 5 τα θθϑοηὶ ΠοΡΟΒ ἢ ἶ 

Ῥθδίθ δὲ ργορίον νἱΐδηι, Ὀθ8.6 οἱ Ῥγορίθυ α 
51 πιογίαιιβ οδί ΗΙΡροογδίθβ... ΠΟ 5806 ΘΒῸ αἱ 

γϑίθιβ ΗἸρροογδίθ πϑαυδααδτη ΟὈΒΟΌΓΙΟΥ. 

Θρα γ6Γ8 δἰ τη8 τηϑηθέ ἱπητηο γί 8}15 ῬΏΙ]δ 46 
ΘΟΓΡ ΙΒ ϑαΐθιη, οαπὶ τηογί8 6 5, ἰθγτᾶ 

100. ΑἸ. 

6. ὅ81γ6, υχον, Ρϑηίμθᾶ, υἱνὶ ἐμὲ γον θ]5, ἃ 
ὑὰαυτη; ῬΘΓΠΪΟΙΟϑ85 ΠΟΥ 5 ̓αοΐύαμη ᾿Π4 6160] 



γ Ὁ . » Ἂ» - 

᾿ μοι χαὶ παῖδας ἐγείναο πες δινοίους, 

αὐτὴ καὶ γαμέτου χήδεο καὶ τεχέων, 
βιοτῆς οἴαχα κατευθύνεσχες ἐν οἴχῳ 

χαὶ χλέος ὕψωσας ξυνὸν ἰητορίης. 

δὲ γυνή περ ἐοῦσα ἐμῆς ἀπελείπεο τέχνης" 

᾿ποὔνεχά σοι τύμθον τεῦξε Γλύχων γαμέτης, 

γε χαὶ ἀθ[ανά]τοιο δέμας χεύθει Φιλαδέζλφου 
[ἔν[θα] καὶ αὐτὸς ἐγὼ χείσο]μαι. 
ΝΞ ἸὌὔυους τι τον, ῳς 

191. ΑΛΛΟ. 

᾿, τοὔνομά μοι ἀφροδίσιος, ὦ ὦ παροδῖτα, 

εἶ Νὰ δ᾽ ἀλεξανδρεὺς, τῶν δὲ “χορῶν ὁ μέσος. 

ἤσχω δ᾽ οἰχτοοτάτῳ θανάτῳ διὰ τὴν ἄλοχόν μου, 
τ δ ἀγάμων μιερὰν, ἣν περὶ Ζεὺς ὀλέσει. 

αὐτ ς γὰρ λάθριος γαμέτης χαὶ ἀμὸν γένος αὐχῶν 

εἶλξέ με χἀφ᾽ ὕψους δισχοθόλησε νέον. 
: ἰς δέχατον γὰρ ἔτος χατέχοντά με, κάλλος ἔχοντα 

σασαι Μοῖραι πέμψον ἄγαλμ: ἀίδῃ. 

192, ΑΛΛΟ. 

; ν πινυτὸν χατὰ πάντα, χαὶ ἔξοχον ἐν πολιήταις 

ἀνέρα, γηραλέου τέρματ᾽ ἔχοντα βίου, 

ἴδεω μυχίοιο μέλας ὑπεδέξατο χόλπος, 

οὐσεδέων θ᾽ ὁσίην εὔνασεν ἐς χλισίην" 

Ε μα δ᾽ ἀποφθιμένοιο παρὰ τρηχεῖαν ἀταρπὸν 
ῦτο πάϊς χεδνῇ τεῦξε σὺν εὐνέτιδι, 

ἔνε, σὺ δ᾽ ἀείσας Δημοχλέος υἱέα χαίρειν 
᾿Δημοχλέα, στείχοις ἀδλαδὲς ἴχνος ἔχων: 

Ἢ 198. ΑΔΛΟ. 

Ὅδομον εἰς δέχατόν τε βίου λυχάδαντα περῶντα 

Νοῖρά με πρὸς θαλάμους ἅρπασε Φερσεφόνας. 

λαμπάδα γὰρ ζωᾶς με δραμεῖν μόνον ἤθελε δαίμων, 

τὸν δὲ μαχρὸν᾽ γήρως οὖχ ἐτίθει δόλιχον. 

τι δ᾽ ἐφηδείας θάλλων Διονύσιος ἀχμαῖς 

Μὴ σελίσιν Μουσῶν, ἤλυθον εἰς ἀΐδαν, 
ἀλλὰ, πάτερ μᾶτέρ τε, προλείπετε πιχρὸν ὀδυρμὸν, 

πέρμα γὰρ Μοῖρ᾽ ἐπέχρανε τόδε. 

ι94. 

, ἐρίου μὲν παῖδα πολυζήλωτον ὕμηρος 
μνησ᾽ ἐν δέλτοις ἔξοχα Πηνελόπην. 
μ᾽, ἀρετὴν, χαὶ χῦδος ὑπέρτατον οὔτις ἔπαινος 

ΑΛλο. 
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Του πᾶ, οἱ, ρυπἀθηςία δίαιιθ οαϑεϊ δίο. 
Βδάθτηη τη] οἱ Π]ΪΟ5. ῬΘρΘΥ ΒΕ Ομ 65 5 ΓΉ]1685, 

Θδάθιη οἱ τηδυ} 1 Πὶ ΟΓΑ θἃ5 οἱ πδίοβ, 

οὐ ν᾽ β ΒΘΡ δου πη ΓΘΘΘΡΔΒ ἴῃ ἄοτηο, 
Θἱ, Ἰδιιάθπη θχα! αβιϊ οο πη ΘΠ τη ]οἰ περ. 

ΝΘΑιΙΘ αι ΠῚν1Β5 ΤᾺ] ΘΙ ΘΓᾺΒ ΤηΘᾶ, ΔΠΠΟΥΘΌΔΓΡΘ ἃ : 
αἸΔΡΙΟΡ θυ" {101 ἀυπηυ!απι [Θοἱν ΟἸγοοη την ίι15, 

(αἱ φυϊάθιη οἱ ἱπηηον 815 οουρὰ5 ἱθρὶν ῬὨΙΠΔαΘΙρΗΪ, 
ἘΠῚ οὐ 1058 ΘρῸ ]δοθθο. . . . ..- ἍἌΕ 

191. ΑἸΙαὐῦὸ.Ψ 

Ἐβὺ ποπιθη τὶ ΑΡΠΤΟαἰβίι5, ο νυἱδίου, 

ΒΌΠΠα16 ΑἸΘΧΔΠαΡΙΠα5, οἵ ΘΠοροτατη ρτθίθοίαβ, 
ΜΟΥΙΟΥ διιθ Π ΠῚΙΒΘΥΥ 8, ΤΟΥ 8, ῬΘΙ ΤΏΘ ΔΙ ἸΧΟΓΙΘΠῚ; 

[αγαίδπι- ΘΟΠΠΙ πη, 5οθ]θυίδπη, «υᾶπι ρογαθί 

[{υ ριον. , 

Ε]ὰ5. ϑηΐπι οΟἰδηἀΘβ.1η115. την (115, ν6] τηθὶ ρΘ ΠΟ 5 
6886 Ῥ᾽ΟΥΔΠΒ, 

ἰγαχὶΐ τη οἱ 80 ἃ]ο ργο]θοὶϊΐ ᾿νθπθιη. 
ΒΙῚ5 ἀθοϊμη τη ΠΘΙῚΡ6 Δπηιπὶ ἢὨδΌθηΐθιη τὴ6 ρι]- 

[ΒΥ] ΘΙη 6, 
Θγο] αἴ π.- [515 ῬΆΓΟΘΘ τηϊβουιηΐ, ΟὈ]Θοἰδιη θη; 

[Π1||. 
192. Αἴαῦνρ. 

Ῥυιαθηΐθγῃ ἴῃ ΟΠ] ΓΘ, δ Θχὶ ΠΠ] 1} ᾿Π 6 ΟἾΥΘ5 
ὙΙΓΌΠΙ, ο Πάφον 8 ἰΘΓΓΏΪΠῸ5 ἃϑβθοιίαμι γνῶ, 

Ἀ1Π15 Ἰα θΌΓΟΒὶ ΠΙΡῸΡ δΔΟΟΘρΙΐ 51η118, 
ῬΙΟΓΌΠΊΖΙΘ 5Β80ΓῸ ΟΟἸ]οοανΐ ἴῃ ἰθοίο : 

ΠΟ Πα Θηΐππ διιίοπι ἀθίι ποι! ΡΓΟΡΘ ΔΘΡΘΓΆ ΠῚ 86- 
ἢοο Π]ϊὰ5 ρΓΌθα ἴθοιέ οὰπὶ ΟΠ] αρ6. [πη18Π| 

Ηοβρθ5, ὑπ δαΐθμι ΔοοΙΠθη5 ΠΘΠΊΟ0115 ἢ] πὶ γ |6 8 
ΠΘμοο θτη, ρου Θὰ 51 ΠΟ ΘηΒαπι συ δάση Πα ΘΉ5. 

103. ΑΙαῦῇ. 

Θορύπηυτῃ ἴῃ ἀθοϊτηυπη 16 γνῶ Δ ΠΠΠ Οἰπὶ ᾿πἰγἃ- 
Ῥαγοᾶ τη6 84 {Πδ]απηο5 γὰρ, ῬΓΟΒΘΡΡΙηδ80. [ΓΘ ΠῚ 

Τιδτηρδαἃ ΘηΪπῚ νΥἹ δ Τ6 ΟἸΙΟΙΤ Ἶ558 ΠΏΔ ΤΩ γΟΪαΐ 6115, 
Ἰοησαμη16 ΒΘ ηθοί 15 ΠΟΠ ῬΙΌΡΟΒΕΪ, ΘαΓΒΊΠη. 

Μοάοαμθ δα οΙοβοθηί ἤογθηβ ΠΙΟΏΥ 5115 ῬΓΌΘΠΆΪ5. ἡ 
δἰ ρϑρὶπὶβ Μυβϑγιπι, ἀθνθηὶ δα Ογουτ. 

Θρά, ρϑίθι τηδίθγαιθ, Γ παῖ Δοθυθατη ἰδιηθηί τη, 
ἰθυτα! ΠΌΙη Θηΐτη ΡΓῸ ροίδίθ Ραγοᾶ οἴΐθοιξ ἢπποοθ. 

194, ΑἸωῦτῃ. 

Τοᾶυῖϊ φυϊάθηῃ Π]ὰπὶ πηυ]ατη-᾿ην] ἀθηάδιη ἨΟΠΊΘΙΙΒ5 
οθοίηϊί ἴῃ ΠρνῚβ οογορὶθ Ῥθηθίορθη. 

Οοτραι5, νἱρξαίοθιη οἱ ρ]ογίδπη βυτηπηδηη πι}}1 ἰδ 65 

192. Αἴαῦν. 

Πὶρτἃ ῬΦΥΒΘΡΠΟΠΘΒ ἰγᾶθου 6606 οὈ11Π1ἃ : οορὶαβ 
δ τὴ τη] ροϑβύ ἀθοϊχηιμι βθρίϊηηιβ ΔΠΠτ15 δαί. 
ἴσ σοϊαϊξ Ταίατη Ὀρθυθιιβ τὴ6 Πθχιθτι8 οὐ ὩΘἢ 

Ἰοηρδ βϑῃδούμ δ ΟΣ ΓΟΡ6 Ρ6} βρδίϊδ. 

ῬΆΡΟΙΘ Υἱχ ἤογθηβ ὅουὸ ΠΙΟΠΎ 515 δίαθ 

ταυβδυιχα 001115, δὰ Ἰοοα 1015 60. 

Ῥαδγοῖίθ δια ἸΔορίταΐβ, οὔῸ, τηδίθυα 6 Ραίογαμθ, 

οἰδαδοναὶ Βοο γυἱΐδιη Τἰπιτῖθ Ῥδγοὰ τηθϑιη. Ἢ. σΕ01Τ. 



δ Ν ἘΜ στο, ν : πα ΘΝ τὰν Σ ΡΘΕ Δ ΤΥΠ ΑΣᾺ ἐπ νδ  ὐμη ΔΗ ΤΑΝ ῳ ν 
᾿ ὃ τ τ το πα ΠΡΟ ἯῈ ΤῊ δ᾽ πς 

ΑΝΤΗΘΠΘΟΘΙΖΣ ΘΆΖΒΟΔΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ, 1390 

ἰσχύει] λιγυρῶν σαι ἀπὸ στομάτων" 

ὅ οὕνεχ᾽ ἀ[ρ᾽] εἰς ἔϊδρ]ας [σ]ε, Νομων[ία, ἤγαγ᾽ ὀλύμ. 

τηχεδόνι στυγερ[ἢ Ζεὺς ἰλδ ναοῦ Κρονίδης. [που 

1058. ΑΛΔΛΟ. 

Τούσδε θανόντας ἔχει ξείνους τάφος, οὗ περὶ Δῆλον 
μαρνάμενοι ψυχὰς ὦὥλεσαν ἐν πελάγει, 

τὴν ἱρὴν ὅτε νῆσον ἀθηναῖοι χεράϊζον 

χοινὸν ἄρη βασιλεῖ Καππαδόκων θέμενοι. 

1900 ΑΛΛΟ. 

Βιττὼ χαὶ Φαινὶς φίλη ΡΝ αἱ φυνέριθοι, 

αἱ πενιχραὶ γραῖαι, τῇδ᾽ ἐχλίθημεν ὁμοῦ" 
ἀμφότεραι Κῷαι, πρῶται γένος" ὦ γλυχὺς ὄρθρος, 

πρὸς λύχνον ᾧ μύθους ἤδομεν ἡμιθέων. 

107. ΑΔΛΟ. 

Ἄρτι σε τὸν θάλλοντα νέοις ἐπὶ γυμνάδος ἔργοις, 

ἅθας καλλίστοις ἄνθεσι τερπόυε"ον, 

ἠΐθεον, Πρώταρχε, πατὴρ ἐχαλύψατο τύμθοῳ, 

ὀστέα δ᾽ ὀγχωθεὶς οὗτος ἔδεχτο τάφος" 

5 πρόσθεν δ᾽ ὁ πρέσδυς πυχινῷ δεδμιημένος ἄλγει 

᾿ ἰσιάδ᾽ ὠχύμορον μύρετο θυγατέρα" 

αἱάξας δ' ἄπληστα παλίνδρομον ἔλλαδε πένθος" 

Πρώταρχος γαμετὴν γὰρ σρόνάχησε λίην. 

ἐλ δ᾽ ὄγχωσεν τάδε σήματα" τὰς γὰρ ἀφ᾽ ὑμῶν 

,Ἄδης γολοινονδὺς ἐλπίδας ὠρφάνισεν, 

198. ΑΛΛΟ. 

ἥν] ποτ᾽ ἀθηναίη. . ....-ν ἀρ Σν ἐαΊ αὐ μ ς τ 

ἔτρεφεν ἀλλοτρίων ἀμ[φίπολον ταλάρων, 

ἔδρ]αμε παιδὸς ἕχητι χαὶ ἐς βασιλῆος ἱκέσθαι, 
ὅς] ῥα χαὶ ἀφνειῶν εἶσεν ἐπὶ χτεάνων: 

ἢ ἔμπης δ᾽ οὐ ζώουσαν ἀπήγαγεν ". ἀλλὰ τάφους γε 
Κεχρ]οπίους Λιδυχῶν ἀντίὶ δ οὐ ψαμάθων. 

ς ὁ ᾿ . .Ψ . .Ψ . . . . 

1090, ΑΛλλο. 

Αδ᾽ ἀρετὰν στέρξασα χαὶ ἔνδικα λέχτρα ξυνεύνου, 

Νιχίου ἱμερτὰ παῖς, ξένε, θΘειοφίλα 

χεῖται ὑπὸ σχιερὰν Σύρου χόνιν, ἁ βαρυπεϑθὴς 

ὀρφανὸν ἐν ζωοῖς παῖδα λιποῦσα πατρὸς, 

8 ϑστάτιον τελέσασα τὸν ἐχ Μοιρέων ἐνιαυτὸν 

πέμπτον, ἐπὶ τρισσαῖς πλησαμένα δεχάσιν" 
τοὔνεκά μιν τὰν πρόσθε περίφρονα, χαὶ μαχαριστὰν 

ἡϊστιαῖος φθιμέναν τῷδ᾽ ὑπέθηχε τάφῳ. 

οἸδοθί 50} υπηῦτοβο ϑ'υγὶ ριίνογθ, 4688, σΓανὶ 

ἥν πο Ἐπ. ἀν Σὰ 
Ἶ τὰς ΚΉΜΟΝ ΑΝ ἀρ ψεῖν. ΣᾺΝ ΔΝ γε Ὑχ ΗΕ 

γ]Θηΐ ΔΥΡῚ15 ΘΔ ΠΟΙ Δ ΟΥΡΒ ἢ 
Οὐδιηο τοι ἴῃ 564685 ἰ6, Νοιηοηΐδ, ἀπχὶ 

ἴδ 06. σ,ΡΑΥΙ Φρ1 06} Θχί[ηοίδπη αἰ ΓΒ. 

4958. Αἴχῦϑ. 

Ησοϑβοδ πηοῦίιο5 μαθϑὲ θχίθυ 05 ΒΘρΌ]ΟΡΕΤην 
Ραυρηδηΐο5 ΔηΪπιὰ5 ρΟΡἸ ἀθραπὶ, ἴῃ τπᾶυ] 

5ΔΟΥΠῚ ΟἸΠῚ ᾿ΠΒι 8 τ ΑἰΠΘΠΙΘΉ565 ναβίδγοηϊ, 
σομητππηθἠν Τηᾶτίοιη σαρρᾶδοδαϊη τοὶ Ὁ] 1δ]6 

196. ΑΙὺ}. 

ΒΙίΐο οἱ ῬἢΦηΪ5 τη 15. ἃιηϊοα, ᾿π- Δ] Π 010-80 

ῬδΙΡΘΡΕΒ ΔΠι8, Ηῖο ἀβρίκουν Β'πη}} : 

οββᾶσαθ δΔιηρ}ΠΠοδίαπι ἰδία τθοθρὶΐ 5ϑρα θυ απ 
δηΐθᾶ διιΐοπὶ 5ΘΠ6Χ τη α]ΐο ἀοιηϊίι5 ἀοοθ.. 

ἰβἰαάα οοἴογθ ἴαΐο γαρίαηι ἀοΠοιναι ΒΙΙαπὶ : 
Ἰποχρ]θίυμμαιι Ἰδπιθηἑαίιι5. ΓΘοαγΓΘηίθτῃ (ἑ, ὁ 

[νὰπ|} ἃοοθρὶς ᾿ς 
Ῥτοίδιο 5 ὈΧΟΤΘΠῚ Θηΐτη ἱηρΘ θη, νὰ] 6 

Τρ ἀθαχαδ διηρ!]Ποανὶξ Πέθο τηοηιπηθηΐᾶ, : 6 
ΟΥοιι5 ΒΘ ηἸο τη - Δ] ΓΙ 065 5Ρ65 ἀρεήραυϊ!.. [ 

198. ον... ὉΠ τ Ὁ 

Ουδιῃ φαοηάδηι ΑἰΠΘηᾶ. .- . « -νν 0 τ 
8]υἱΐ ΔΙΘηοΓ πῇ ΤΩ βίη οἰ ΠΟΡΠῚ, ᾿ 

ΡτΟρθγανὶὶ ΒΦ οαιδᾶ ψ6] ἴῃ ΓΘΡῚ5 αἰοηιμηι ἶγθ,. 
«αἱ οἱ ἀϊν!θι5. οομϑεϊψαϊ!, Βαρον Ῥγ 15 

ἰδιηθῃ ΠΟὴ γἱγθηίθπη νἀ αχὶί; 564 ΒΘρυϊονᾶ, 4 
(δβογορὶᾶ Πρ γοῖβ. βου ΐα δϑί, ΡΓῸ ἈΓΘἢΪ5. 
Φ. οσι ΦΡ δίφψ. Ὁ τ πῆς  ΦΥΝ ΟΟ 

199. ΑἸαῦῇ. 

Ηθοοθ, φαῷ νἱνξαΐοια ΑἸ] οΟχὶξ οἱ υβίαγηῃ. ρα ς 
Νίοῖα τη Ὀ 115. ἢ], ποβρθβ, ΤΗΘΟρμΝα 

οὐθυχῃ ἰηΐϑν νῖνοβ Β] στα ΠΙΦαϊ. Ῥα 015, [ἀ0᾽ 
ΟἹ τλστῃ ρογδοίμπη νο θη 05 ῬΆΓΟΙΒ. ΔΠΠᾺ 

αυϊηΐαπη ΒαρΡῸΡ αὐἰαϊέμηι ἰγ1}5. οατη 6 Χ. 

οτος [ἀροδα 
ἀαδρτορίθυ θᾶτῃ δηΐθα να] 46- ρα ἀθηΐοιη οἱ 088! 

Ηδβίϊιβ δχυϊποίδτη μυΐο Βαρροβαῖ ἰατηα]ο., 

196. Αἴαῦνῦ. 

Ηῖο Βἰτίο Ῥμεοηϊβαιθ (ν816 ᾿ὰχ ΔΙΧΩ8) 7Δοθιηιι8, 
᾿ ἸΔΏΔΡΌΙη ἰγδοίτὶχ αἰ γᾶα6, ῬΔΌΡΟΙ, ΔΩᾺῸΒ : 

Οοδ8 ΠΟΘΙ 5 ργοδνὶβ. Ὁ ρογαΐδ Ἰασοτηδ, 
ΟἿΪ Γ65 βου ἀθῦτη ἀἰχίχηιιβ δηΐθ ἀϊθὴ. 



00. Αλ10. 

, υθες οὐχ ἀδόατος ἐνὶ τρισσαῖς δεχάδεσσιν, 

 θεύδοτε, τὰν ζώοις οἶμον ὀφειλομέναν, 

χαὶ σὲ τὸν ἐν σπονδαῖσι γεγαθότα πουλὺ μετ᾽ ἀστῶν 
μάτηρ αἰάζει μυρομένα πρύτανιν. 
ἱέτρος ὅδε ξείνοισι βοάσεται, ὡς ἀΐδαλος 

ἀσφαλὲς ἀνθρώποις οὐδὲν ἔνειμε Τύχα. 
ἴης τοι σὺν πατρὶ χεχαρμένος, ὄφρ᾽ ἂν ἐς αἰῶ 

ἥ Σώστρατος ἐν φθιμένοις μυρίον αἶνον ἔχῃ. 

201. ΑΛλοΟ. 
Λυσίμαχε, υἱὲ Εὐχαρίωνος, χαῖρε. 

᾿ ,σίμαχον, μύθοισι προσηνέα πᾶσι πολίταις 

; χαὶ ξείνοις, Νομάδων ἔχτανε θοῦρος ἄρης: 

πι πᾶς ἐλεεινὸν ἐπεστενάχησε θανόντι, 

οἰχτείρων θαλερὴν ἀνέρος ἡλικίην. 

2ρ0ῶ,. ΑΛΛΟ. 

Ι ζ θμὲ, π]αλαι[γ]ενέος νήσου πέδον , ἄφθι{τ]ε δῆμίςε, 
᾿ σοὶ μεγάλων δώρων χαὶ νέχυς οἶδα χάριν’ 

εἰχόγι χαὶ στεφάγοισιν ἀειμνήσθοισι [γερασθεὶς] 

᾿. ἣν σῆμά τι τοῦ πιχροῦ ῥῦσιν ἔχω θανάτου. 

᾽208. Αλλο. 

ἃ. Λάϊνα σοι τύμύῳ δωρή ματα, Θεῖος ἐπευξὰ, 
ἱ ἡ ἀτθὶς, ὃ δὶς τῆς σῆς ἡλιχίης προγέρων, 

Ι ὑξάμενος χειρῶν ἀπὸ σῶν χόνιν" ἄχριτε δαῖμον, 

᾿ ἀμφοτέροις ἡ υῖν ἔσθεσας ἠέλιον. 

2ρά4. ΑΛΛΟ. 
[ποῦσα, 

Πχτϑις ἐμοὶ ζη[σ]α[σ]α χαὶ εἰς ἐμὲ πνεῦμα λι- 

᾿ ὡς πάρος εὐφροσύνης, νῦν ϑαϊερύων πρόφασιν, 

ἀ ὰ, πουλυγόης, ἔτι πένθιμον ὕπνον ἰαύεις, 

Ἢ ἀνδρὸς ἀπὸ στέρνων οὔποτε θεῖσα χάρα, 

Θεῖον πυόσασα σὸν οὐχέτι- σοὶ γὰρ ἐς ἅδαν 

ἦλθον. ὁμοῦ ζωᾶς ἐλπίδες ἅν. ιετέρας. 

208. ΑΔΛΟ. 

Ὑ: Οὐχ ἔπιον Λήθης Αἰδωνίδος ἔσχατον ὕδωρ, ᾿ 
᾿ς ὥς σε παρηγορίην χὰν φθιμένοισιν ἔχω, 
Ψ εἴε πλέον δύστηνε, γάμων ὅτι τῶν ἀμιάντων 
ἥ; γοσφισθεὶς χλαίεις χηροσύγην θαλάμων. 

2060. ΑΛλο. 

τ Τοῦτο σαοφροσύνης γέρας ἀτθίδι τᾷ πολυχλαύτῳ, 

Γ οὐχ ἴσον, οὐδ᾽ ἀρετᾶς ἄξιον" ἀλλ᾽ ἐθέμαν 

ΝὙ εἰς αἰῶνα φερώνυμον αὐτὸς ἀνάγχᾳ 

Θεῖος νηπιάχῳ πνεῦ μα χαριζό μένος. 

5 θἴω γὰρ καὶ τοῦτο ὙΠῸ σέο, χαὶ τὸν ἀπηνῆ 
Π  νος. τοῖς στυγνοῖς ὄψομαι ἡέλιον. 

ΠΘΑΡΌΤ Π. ΕΡΙΟΝΠΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΓΠΙΘΒΑΙΙΑ. [91 
900. ΑἸ. 

ψ ϑηϊδίὶ ποη ἰηἀοῇοίιβ ἴῃ ὑγρὺ5 ἀθοδα!ρι5, 

ΤΗροάοίθ, ΡΥ νἱδπη δηϊ τη δ 0115 ἀΘὈ 1, 
οὐ {6 ἴῃ ΠΑ ΟΠ ι15 Ἰδο δίαπη πια] πὶ οαπὴ οἷν] Ὲ}5 

τηδίθν Ἰιρθί ἀο]θη5 Ὀυγ δ ηϊη. 
[2015 Βίοοθ δάνθηὶβ οἰδιηδὈῖ αποπιοάο ἱποθρίἃ 

ζαΐατη ΒΟΙΪΠΙθ115 ΠῚ Π}} {ὉἸΡιι υΙ ΕΥ̓. 
ΤΠ Ἰηδπη 58Π6 515 οτῃ ρᾶίγο ᾿ίυβ, αὖ Ἰῃ ξΟ ΘΓΠΙΙΠῚ 

Θοϑύγαίι5 1 6. Το 05 Ρ] αΡΙτηδηὴ δά θη Πα θθαί. 

201. ΑἸ. 

ΤΒ Δ ῃ6, ΕΟ ΠΥ ἸΟἢ5. Π]Ϊ, νᾶ]6. 

ΤΥ ΔΟ Τὴ ὙΘΥὈ15. ΘΟΙΏΘΙῚ ΟἸΠΠ65 ΘΓΡἃ, ΟἾΥΘ5 
οἱ οχίθιπηοβ Νοιηδάππι οοοϊαϊί, νἱο]θηΐι5 ΜΔ γ5 : 

ΒΌΡΘΙ 410 Δα ΪΒ4 116 ΤΩΙ ΒΘΥΔΌΙΠ 61 ἸΠρΘ λα πηοΓίι0, 
τηϊβογαίιβ. Που ἀπ Υἱγὶ εἰαΐθιη. 

202, ΑἸΌ Ὁ. 

Ιβίῃπηθ, νϑίιβίθ ᾿πβι}ς Βο υπη, ᾿πΠοοΥαρίθ ΡΟρι]6, 

ΔΙῚ τπᾶρηοῦαπη ἀΟΠΟΓΙΠῚ οἱ τηουΐιι8. σα ἰδ ΠῚ 
[δ 60 : 

᾿ηΔΡῚΠ6 δ ΘΟΥΟἢΪΒ 5ΘΠΠΡΘΙ-ΤΗΘΙΠΟΓΔΠ415 [ἀοηδίι5] 
τη ΟΠ] Θηἑτ ΔΙ 40 ΔΟΘΙθ τἀ θιηρί!οη θη ἢᾶ- 

[ὦῬ60 τον 5. 
203. ΑΤΙΌῸ. 

α. Ἰιαριάθα {π0᾽1 δά βορυϊογατῃ ἀοηᾶ ΤΉϊ5 βίγαυχὶ, 
ΑΔΠΪ5, Τὰϊ Ὀ15 ἰπ εἰδίϊ βοπθοίαϊθ- ρυωβίο, 

ῬΓΘοδίιι5. τη ΔΉ 115 80 ἰπ15. ΡυΪν Ροῖη : ἱποοηβα]6 
ΔΙΠΠΟΡ5 ΠΟΡῚ5 Οχί!ηχΊβί! 5016 Π|. [Π6ὺ8, 

αὔθς τον κα ΧὩ Εν τ ΠῚ 
ὃ. Αἰ 15. φυῶ τα Π] νἱχ δι! ᾿δίι8. πιθὶ ρΡαίϊδ, ΒρΊΓ]- 

αἱ ἃηΐθα ᾿ἰερ 1{1859, ΠὰηῸ ΔΟΡῚ ΙΓ ΠῚ ΘΔ ΒΆΤΩ, 

Ραυζδ, ταῦ] υπη-ἀοῇοία, 18πὴ ἤὰπὸ ᾿ποίποβιιπη 501η- 
[πὰπὶ ἀΟΥΪ8, 

αι ΥἹΓΡῚ ΒΘΟΥΒΌτη ρθοΐοῦθ ΠΕ Π δ πὶ ῬΟΒαΙβί οαραΐ, 
ΤΗΪο ἀδβογίο ἴπο. ΠΟ ΔΙΆ] ̓ ιι5 : {101 Θηΐπ ᾿π ΟΥΟΌ ΠῚ 

ΔΌΪΘΓΘ 51πῖὰ] νὴ 5065 ποβίγῷ. 

20ὃ. ΑἸΙαῦῇ. 

4. Νοη ὈΙΡῚ 1μϑίῃ 65 Ρ]αΐοηδ ΘΧ ΘΙ Δ ΠῚ ΔΙ Δ 1, 
αυϊρρ9 αυῷ ἴθ βοϊδίϊυχη ν6] ἂρ τηου 5 Π ΘΔ, 

ὙΤΠ1Θ ὨΠη15 Ἰη ΓΘ] 1χ, ΘΟΠ] ρΡῚΟ ααϊρρ6 προ] ]υΐο 
οΥθδίιιβ. 4665 νἱἀυἱδαύθηη {ῃ 8] ϑιηϊ. 

200. ΑἸῦ 

ἃ. Ἠοοτηοάδβίϊ ρτεριηίυτη Αὐ(Π1α] τη] πη -ἀοἤοηἀ 
ὭΘ4ΙΘ ΡῬΔΓ, ΠΘαᾺ6 νἱγίαΐθ ἀἰρπατη : 586 ΡοΒβαὶ 

ΤΠΘΙΠΟΥΊΔ ΠῚ ἴῃ ΣΟ ΕΠῚ ΠΟΠΊΘΗ- θη πὶ 1056 ΠΘΟΘ551- 
ΤῊ ᾿ηἴδη11 5ρ᾿γἰ ἐπτὰ στα! Ποᾶπ5. [ἰδΐ6 οοαοίιι8 

ἘΘΡδ πη Θηΐτη οὐ ἤδηο ἃ ἰθ σταίη, δὲ ᾿ἱποϊθηθηΐθηι 

ΟΟᾺ]15 ἰγΙβ 5 νάθ 0 5016]. 
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207. ΑΛλΛΟ. 

ἘΠ ς οἰλωνοι ἀθμηοον, ὁδοιπόρε, Καλλιπο[λ]είτοίυ 
εὐνέτιδος Μονῆς ἣν ἕλε πρόσθε ἀϊδης: 

πάτρην δὲ φράζου Σέλγην" γυάλοις δ᾽ ἐνὶ Τήλου 
προσφιλὲς ἐνναέταις ἤνυσα τέρμα βίου". 

οὕνεχα λοιδαῖσιν πάρεδρος θυσίαισί τε θάσσων, 

δεῖξα μετ᾽ εὐσεδίης πᾶσιν ἔθη πάτρια, 

[2.1 

208. 

ὑχτωχαιδε[χέ]τιν με χυτὴ χ[όν]ις ἥδε καλύπτει 
Καλλιστὼ μητρὸς δεξαμένην ὄνομα, 

ἦ λείπω πανδθσσνον ἐνὶ μεγάροισιν ἀνίην, 
πατρί τ᾽ ἐμῷ Ζώΐῳ] δάχρυα λυγρότατα" 

5 ναίω δ᾽ εὐσεδέων ἁγνὸν περιχαλλέα χῶρον 
σ[ύ͵νθρονος ἡρώων ἐΐν[ε]χα σωφροσζύ]ν[]ς. 

ἀχμὴν δ᾽ οὐ γενετῆρες ἐμὴν, οὐχ ἐσθλὸς ὅμαιμος, 

οὐ πόσις, ἀλλ᾽ Αἴδης λυγρὸς ἐχαρπίσατο. 

Τοῖός τοι θνητῶν μογερὸς βίος, ὧν ἀτέλεστοι 

ἐλπίδες, αἷς] μοιρῶν νήματ᾽ ἐπιχρέμαται. 
ἀλλά μοι, ὦ γενετῆ[ρε Ἴς, ἐσαθρήσαντες ὃ θνητῶν 

ὡς φέρεται πάντων λυγροπαθὴς βίοτος, 

ἤδη δυστήνου χατὰ δώματα λήγετε πένθους" 
χαὶ φθιμένᾳ γὰρ ἐμοὶ τοῦτο ποθεινότατον. 

Ἄλλο. 

1 

209. ΑΛΛΟ. 

Ηλιχίης χοϊκῶν, ὁ δὲ δαίμων ἔφθασε τοὺς χοῦς. 

210. ΑΛΛΟ: 

ἡλικίαν μὲν ἐμὴν ταύτην δεῖ πάντας ἀχοῦσαι" 

εἰχοστῷ χαὶ πέμπτῳ ἔτει λίπον ἡλίου αὐγάς" 

τοὺς δὲ τρόπους χαὶ σωφροσύνην ἣν εἴχομεν ἡμεῖς, 

ἡμέτερος πόσις οἶδεν ἄριστ᾽ εἰπεῖν περὶ τούτων. 

211. ΛΛλο. 

ἀἸθάνατος φιλία σῆς αι ἐστι παρ᾽ ἀνδρί 
λα.  φύκος . Φ'. ἐοτιψι ΓΦ ΠΙΦῚ Φὶ ὦ. ἃ 

242 ΑΛΛΟ. 

Μοῖρ]α χαὶ Πἰλείθυϊια καὶ ὠδ[ν]ες. τὸ περισσὸν 

Νοισάων μελέδημ᾽ ἄγαγον εἰς ἀἴδαν, 

γαστρὸς ἀπωσαμέναν μόρον ἔγχυον" ἅ δὲ γεανὶς 
» 

Ἡραὶς εὐτεύχτῳ τῷδ᾽ ὑπένεστι τάφῳ. 

3. δ λλ; 

2 

Αμήΐίσου πολιῆτιν, ἀρίζαλὸν Κλεο[νίχαν, 

Β]ιθυνὰν ἀρετᾶς εἵνεχα Πανελόπαϊν 

ἅρπασε] δυσκινθὴς ἀϊδας: σεμνὸν δὲ τὸ [κούρας 

σχᾶν] ος ὑπὸ στάλᾳ χρύπτεται αἰενάῳ" 

Ὁ τὰν ἁπα]λὰν χεύθει μορφὰν τάφος, ἀλλ᾽ ἀμ]άραντον 
πνεῦμα μένει χείνας ἐς φάος ἀθάνατον. 

ΑΝΤΠΟΠΟΘΙ ἊΣ αἰιλῖαλι ΑΡΡΒΝΡΙΟΙΒ 

207. ΞΟ, 

Μοπιπηθηΐιπι ῬὨΙ]ΟΠ 5 ̓ηΐαθιθ, νἱαίοι, (ἃ 

ΘΟΠ]ΡῚ5 ΡΓΌΡ, 4αδπι οΘρΙΐ ΡΥΪὰΒ Οτουδ: 
Ῥαίγϊδπι δαΐθη ἀἴο 6586 56] ρθῃ : ἴῃ γΆ]Πθ 5. 

8168, 1Π00}15. ΟΌἹ] ἰογταϊηατη νἱΐῶ : 

αυϊὰ Πα ἸΟὨ Ρτι5 8551 65 58 ΟΓΊΒα 16. 6616 
ΟἸΊΠΙθι15 Ομ] οὐχ Ρ᾽θίδίθ ΤΏΟΓ 65 Ὀδί: 

208. ΑἸ}. 

Πυοάονιριη!! 8 ηη5 Πδίδτη τη6 δ ρ65..5 Ὁ 
υιϑθ (Δ Π15[0 τηδίγ]5. δοοθρὶ ΠΟΙΏΘη, 

ουϊ πααο. οἸπηΐηο- ΠΘ Ὀ]]6 πὶ ἴῃ ἀοτηο {γἰβι 
Ῥαίγψαθ τηθ0 ΖΟΟ ᾿ΔΟΙ Πηἃ5 Ἰη0Β5 55]1ΠΠ85 ᾧ 

ΒΔΌΪ᾿Ο διαΐθπι ραγᾶτη Ρίουπι ῬΟΓΡΌΪΟΡΆ Πα 5666 
δάβιάθηβ Πϑγοὶθιι5, ῬΓΟΡίοΡ τηοἀθβίϊδιη.. 

Ζιαιβ τηθῷ ἴογΘ ΠΟ ΔΓ ηΐθ85, ΠῸΠ ΒΟΠῸΒ 

ΠΟῚ ΘΟΠἾιΧ, 584 Ρ]αΐο {γ]βι15. Γραϊπ15. οϑί,. 

ΤΑ]}15 58Π6 τη ΟΡ Δ] πὴ ΘΓ ΠΠΟ 88, Υ](8,., ΠΟΤ ῚΙΠῚ 
5Ρ65 δμηξ, φαϊθὰβ ρᾶγοδγατη ἢ 8, φφοθθν 

βα τ ῃϊ, ὁ Ραγθηίθβ, θοπβιἀθρδηΐθ5 ππου Ἰΐαπα, 
4υοπλοάο ἴογαΐαν οπιηΐαπε τα ἰΒο ΓΔ Ὀ 15. 

ἦδπὶ πηϊβουὶ πη ἄοπιο βηθτη-ἴδοῖίο Ἰαοία : [᾿ 
οἰθπῖτὴ ἀθίαποίδο τ] ΒΟΟ ΒΌΠΩΠΔΌΤΩ, ἁβοτι. 

209. ΑΙαῦν. 

“Εἰαι5 ΕΌ μεῖς ογαηι; ΒΟΥ5 δυΐδαι. 

[(Ποᾶ5 (ἐ. 6. (Βουπὶ 

210. ΑΙ. 

ΔΕ αίθηη τηθᾶπι πδηο οροτγίθί οἸηπ65 δυαίδηΐ 
γ᾽ οΘϑίηο οἱ σαϊηΐο δῆπο ῬΘΙ 1 50115 5Ρ|6η60 
ΤΏΟΓΕ5 Θηΐτη οἱ τηοαθβίϊδπη {τ ΠΟΡΪ5 Τπ6 τὰ 
Ποβίθυ ΘΟ] ιΧ 5οῖξ ορ{ϊπι ἀἴοθα 46 ἰδί45.. 

9241. Αἴχῦῷὸ. 

ΤΟΥ 8115 ΔΠΊΟΥΡ {{188 ΔΗΪΠῚδ 5106 165}; ἴῃ ὙΠῸ. 
ϊ 5 χὰ 

ὁ ου ο΄Ὁὁ.ΦὌ ρ ὁ δ᾽ ὁ ον ἀν ἀν αν 

912, αἰῦρ. 

Ῥαγοᾶ οὐ ΠΙΛΉγΙα οἱ ρα θυ ρου -ἀΟΙΟΓ65 ΒΕΜΠΊΠῚ 
Μαυβδϑιιη οαγᾶμῃ ἀθαπχοιαηΐ ἴῃ Οἴουτη, 

αΐθγο οὑπὶ ΘΧρυ] δϑθί βογίθιῃ ρΡανι δια, 
Ηρναῖβ θθηθ-ϑίγαοίο ἤοθοθ6 βαθδβί ὑπηναο. 

218. ΑἸΤΌΡ. ἜΝ 

Ατηἶϑὶ οἴνϑι, πη] ταξϑα] Δ ηάδτη (ἸΘΟπἰΟΘἢ 
ΒΙΓγπδπι νἱρύαἱ 5. οδαβ8, ῬΘΠΘΙΟρθη, 

τριυϊῦ φτανθιῃ-ποἴατη- ΠΘ ΓΘὴ5 ΟΥΟῸΒ : οϑϑί 
ἸΠγΟΙ ΠΟΤῚ (ἰ. 6. ΘΟΓΡΒ) 50 οἶρΡο. ϑοπάϊ 

ἰθῃθγᾶτῃ αυϊάθπι ἱθρῚ [ΟΓΠηΆτα βορυίδοι τ τς 
Βρ᾿ τ τα5 τηδηθί 115 ἴῃ Ἰυτλ]Ὼ Ἰπηππο 8}}. 



το τῶν Ἐμὰ ν 

814. Ἄλλο. 
Ἰοδότα, ἁ ϑάτηρ σε χατέστολε" ἐρρένος γὰρ 
ἁρπάξας σ᾽ Αίδας σὰν ἐμάρανεν ἀχμάν" 

ζαλωτὸν πέμψας Περσεφόνας θαλάμοις, 

μνάδος αὐστηρὸν διετῆ πόνον ἐχτελέσαντα, 

ἀρτίχνουν, γονέων ἐλπίδα γηραλέην. 

215. ΑΛΛΟ. 

:εῖνε, Φιλητᾶς εἰμί: λόγων ὁ ψευδόμενός μι 
ὥλεσε, χαὶ γυχτῶν φροντίδες ἑσπέριοι, 

210. ΑΔΛΟ. 

ίστας Μενέδημος ἔην πόσις" ἤροσε δ᾽ αὐτὰν 
Βούτιχος" Αἰανὴ χρύψε χαταφθι[μέἠΪναν, 

τε δ᾽ ἐνὶ χλ[άρ]οις Κερχίνιον: ἐχ δὲ Φιλίππου 

υἱοῦ τῶν ὁσίων ἀντίασεν χτερέων: 

γαρ Κρηταιεῖ Ῥαδαμάνθυι τοῦτο παρ᾽ ζω. 
εἶπεν, ὅτ᾽ ὠδίνων παιδὸς ἔχει χάριτας. 

2117. ΔΛΑΟ. 

ἵν᾽, ἔπεχε παρ]ίων ἴχνος, εἰ θέλεις γνῶναι 
ἐσθ᾽ ὑποταφε])ὶς τῆδε λαΐνῃ στήλῃ. 
αὔὖθα χεῖται] χρηστὸς ἐν φθίτοις ἀνὴρ, 

ύχιστον ὃς] λέλοιπεν ἡλίου φέγγος 
λον δρόμον ἐτ]ῶν ψ᾿ηδέπω τελειώσας. 
Πολλοῖς ἀρέσα]. δέδοχτο, μοῦνος ἀνθρώπων, 

ς πάντας ἀρετῇ τοὺς ὁμήλικας προῦχεν 
ους, δίϊχαιος, θεοσεδὴς, φιλάνθρωπος. 

ς οὖν ἑτ]αίρων τὸν τεὸν μόρον χλαίει" 

λὺς] μὲν ὄχλος οἰχετῶν σε δαχρύει, 
θλιε.] τί δ᾽ ἦσθα σεμνὸς ὡς δοχεῖν εἶναι 
ν ὄν]τα παῖδα τοῖς νοήμασιν πρέσόυν : 
ιν]ὸν, ποθητὴ μῆτερ, εὔνασον θρῆνον 
Ἴνθους τιθηνὸν, ὅς μάτην σε πημαίνει" 
δεὶς γὰρ εξήλυξε τὸν μίτον Μοιρῶν, 

οὗ θνητὸς, οὐχ ἀθάνατος, οὐδ᾽ ὁ δεσμώτης 
οὐδ᾽ αὖ τύραννος βασιλικὴν λαχὼν τιμὴν 
Ἰεσμοὺς ἀτρέπτους διαφυγεῖν ποτ᾽ ὠήθη. 

έἐθοντα Τιτὰν οὐχ ἔχλαυσ᾽ ὅτ᾽ ἐχ δίρρων 
᾿ οὐρανοῦ χατέπεσεν εἰς πέδον γαίης; 

μῆς δ᾽ ὁ Μαίας οὐχ ἔχλαυσεν ὃν παῖδα 

δτῖλον ἀπὸ ϑίφρων χυμασο φορούμενον ; 

Εν αὖ Θέτις τὸν στεναρὸν ἔστενεν παῖδα 
᾿ ἐχ δελέμνων θνήσχε τῶν ἀπόλλωνος: 

τὺ 1δ᾽ αὖ βροτῶν τε χαὶ θεῶν πάντων ἄναξ 

δε ϑον. οὐχ ἔχλαυσεν, οὐχ ἐχώχυσεν, 
δ᾽ αὖ Μαχηδὼν ὁ 4 ιλιὺς ἀλείω δρὸς 

τίχτεν ἄμμων θέμενος εἰς ὄφιν μορφήν; 

υγχέχυται γενέτας δὲ Ποσείδιππος, χλυτὸν ἔρνος 

τ ΘΑΡΌΤ Π. ΕΡΙΟΝΠΑΝΜΑΤᾺ ΒΒΡΌΠΟΒΑΙΠΑ. 193 
φ, ἡ, ΑἸ. 

Τηθοάοία, τηὰίον ἴθ ΘοΙη ρΟϑαΐ : ἸΔΟΓΙΠΠΟ5115 ΘηΪ μὰ 
σαὶ [6 γᾶραϊί ΠῚ5. ἐπατη τηϑιοϊάπιπι ἴθοὶ! Πόγθτα : 
οΟη ἃ 115 οϑί; ρθη ον ΡΟΒΙ ΔΙΡΡΊΙ5, ΟἸΔΤ ΤΩ σΘΥΊΘῊ 

Ἰην! ἀθηά πὶ οἰιπὶ τη βἰδϑοί, ῬΡΟΒουΡ πὸ ἐπ] πη ΐ5, 
αιοα οὙΠΊΠΔ 511 ἀαΡιτη ὈΙΘΠΠΘΙη ΙΔ ΡΟΓΘΙῚ ρογθρογαί, 
ὨῈΡΘΓ-ἰΔηυρ] η6- οποία, ῬΔΓΘη απ 5ΡΘΠῚ 56η6- 

[οὐα{15. 
Φιὅ. ΔΙαῦν. 

Ἠοβρθ5, ΡΗ οἰ ἃ5 βυτῃ : ΟΡ οηυτη 4185 τηθηἐπτ,Ἴ1| 6 
ΡΘΡα αϊ, οἱ ποοίϊαμη οορὶ ἰί!οη65 γοϑρου 1π8, [πὴ6 

210, ΑΙ. 

Ἡραϊβίοα. Μοπθάθτηι5 οραΐ ΘΟ] Χ : ΒΘ Δ Υ] 8ιι- 
Βυλοῃι5 : απο οδίοχι ἀοἰαποίδμι, [{θῃἢ πὶ 

ῬΘρουϊίααθ ἴῃ ργΘ 115 ΘΓ απὶ : Ρ6Υ Δαΐθιη ῬὮΙΠρ- 
Π]Ιατη {πα ἀββθουΐα, δὶ [ὉΠ ὈΥΪὰ. [Ρὰπὶ 

Τοῖίαν τοίο Ἠμδαδιηδηΐμο ἤοο ἃρυἃ Οτγουτη 
αἰχι, οατα ραν 5- ἀΟ] ΓΙ α5- οὐ ποϊαΐα ρου] Πα θθαὶ 

δτδίοβ. 
211. ΑἸαῦν. 

Ηοδρο68, βἰβίβθ ρυείθυ θη5 ο Δ Π1Π|, 51 γ 6 }15 ΠΟ556 
(18 510 ἐ{16. 4] 5θρα 5 [ἀν } 5} Ποοοο ἰαρ] 60 
Ηἴο Ἰδοοῦ Ῥτοθι5 Ἰηΐον ἀοἰαποίοβ ΥἹν, [οἷρρο. 
α]οἰββι πλθτὴ 41 ΓΘ  Παἰΐ; 50115 Ἰα πη θη 
ἰοίο ποπάιπιπι ρου ΐθοίο Δ ΠΟΙ πα ΘΟ ΡΊΘα]Ο. 
Μυ] 5 ῥ᾽ δοιῖ556. ν᾽βι15. Θϑί ΠΠ|15 ΠΟΙΠΪΠΙΙΠῚ 
4 ΟἸΙΉΠ65 ᾿πίρυ' ἐξ 4118165 νἱτψαίθ ΡΥ δ. 
Ὀθηΐνο θη, ϑΐι5, Ρ᾽5-1η-ἀθ05, ΠΠΠΠΔΠΠ8. 
Τοτίαν «Βα ι6 Βοοϊογτη Ταΐαχτα ἔσατῃ ἀοΠ16ὲ; 
ται, (αϊάθιι ἐαγθὰ [Δηπι]ογιιπὶ (6 ἸΔοΡ τη δία, 
ΤῊΪΒΘΙ ; ΟἿΓ διιΐθιη οΓᾶ5. ἢ ρσγαγιίαίθ, αἱ νἱ ΓΘ Υ 5 

αΌΔΙΠΊνΙ5. ῬΌΘΓΡ, τηθηΐθ ΒΘηΘΧ ἢ 6558, 
Πίγᾶτη, ἀδβδιἀθγαΐδ τηδίθι', 5ΞΟΡ185 ἰδιηθηἑδ ΟΠ ΘΠ 
ἰπούα5. παΐγιοθιη, απὸ ΓΡαβίγα ἰθ Ἰαϊῖ; 

ΠΘΙΊΟ ΘηΪπ οἰαρὶῦ Π]πι ῬΡΟΔΤΊ ΤΩ, 
ὨΘ4Ὲ6 τποΡ 815, ΠΘ4 16 ἱπηπηο 815, ΠΘαπ16 οδρίϊνι8, 
ΠΘ4Ὲ6 Υ6] ἰγγϑηηι5 Τρία Δα θρίαβ ΠΟΠΟΤΘΙΙ 
16ρ65 Ἰτητηοίαβ Θἴπρουθ πηαιᾶπι οορΊ αν]. 
Ῥμδοίμοηΐθπι ποηηθ ΤΊίδη ἀοῇθνυ!, ΟΠ ΟΓΒᾺ 

Θ οῷ]ο ἀθοϊαϊΐ 1ῃ βοϊατη ἰθυγ ὃ 
Μογουριβααθ Μαῖῷ ἢ ζυι5. ποπηθ ἀοῇθν! βαυτῃ ηᾶ- 
Μγγ]ατα, 6 σασρα ἴῃ ἢ ποίτ5. ἀθ]δίατῃ [πὶ 
Νοπηθδ οὐ Τῃθίϊ5. ρθη -αἸρη τη ἱπρϑτααὶ ἡδίιη, 
ἀαδηαο (6115 1Ἰηὐθυ ΡΟ] η15 
Οὐΐη οἱ τηοῦ δ] πὰ ΠΟΠΠΘ οἱ ἀθογ ΠῚ ΟἸΠΠΪ ΠῚ ΓΘ Χ 
ΒαΓρΡΘαοποιὴ ἀοἤθνιί, οἱ Ἰαπηθηΐαίιβ θϑί 
Νοηηθ οἱ Μᾷοθαο τοχ. ΑΙθχϑηα ον 
4αθῖὰ ρϑηαὶὺ Ατητηοη τηπἰαΐδ, ϑια ἴῃ Δηρθιη Πρ ὃ 

21ιὅ. Αἴαῦνρ. 

ἴρ86 Ῥμ]θίδβ βγη, τη θη απ|5 ρον] α1ὐ ΟἹ χὰ 

ἀαθυη 5610, οὖ ποοία οαγὰ ρΡΓΟΐαβα, 51Χ18]. 
ΝΑΤ. ΟΟΜΙΤ. ἘΜΕΝΡ. 



ν ᾽ ΠΣ ετνο - ὍΣ: ὦ ἀν ΡΡΡΜΟΩΣ Ξ' ᾿ 3 ᾿ Σ᾿ ῷ 

918. ΑΛΛΟ. 

Οὐχ ἔστ᾽ οὐδὲν τέρμα βίου θνητ[ῶν ἐπι]νοί[αἼις, 

ἀλλὰ τὔχη χρείσσων ἐλπίδος ἐξεφάνη, 

ἣ χαὶ Τιμοχλέην ἀσωπίχου ἠφάνισ. υἱὸν 

πρόσθε, πρὶν ἐνδείξασθ᾽ ἔργα πρέποντα φύσει" 
ὅ ὃς Βασίλεια Διὸς χαὶ ἐν Πραχλέους τρὶς ἐνάθλοις 

ἵπποις νικήσας δώματ᾽ ἐπηγλάϊσεν. 

9219, Αλλο. 

Ρς δίζηαι, ξένε φίλτατε, τίς, πόθεν εἰμί, [δης, 

Κῶ[ς] μέν μοι πατρίς ἐστιν’ ἐγὼ δ᾽ ὄνομα Νιχομή- 

Μουσάων θεράπων, ἄδων θυμέλαισιν ὁμήρῳ, 

δόξαις ἐγγελάσας, περίχειμαι γήδυμον ὕπνον. 

4290. ΑΛΛΟ. 

ἔϊνθάδε τὸν πάσῃσι χεχασμένον ἀγλσρηθιν 

εἷλε φθόνος, δυνατῶν μιήτι- χαὶ οὐχ ἐθέλων... 

491. Ἀλλ. 

Νούσων ἰητῆρα.. . Κράτωνα Κυιντ... 

ΡΣ σιν Γαργήττιον ἥδε χ[αλύπτει [μῆς. 

χϑὼν, φιλίους δὲ τύπους δείχνυ[σιν ὁ λάϊνος ἣρ- 

222, ΑΛΛΟ. 

α.Στὰς, ξένε, τάνδ᾽ ἄθρῃσον ἐπὶ στάλα Κλεοπάτραν, 

ὃν φθόνος εἰς ἀίδαν, οὐ χρόνος ἠγάγετο, 

βορφᾶς ὁ ἅ πρωτεῖον ἔχειν δωρήσατο Κύποις, 

ἔργα δ᾽ ἀθαγαία τερπνὰ σαὐὀφροσύνας, 

ὃ Νοῦσα δὲ καὶ σοφίαν, καὶ παχτίδα τὰν φιλέραστον 

. συμφωνεῖν ἐρατοῖς δειξαμένα μέλεσι" 

χαὶ γνοὺς ὡς θανάτοιο οὐδὲν γλυχερώτερον αὐγᾶς, 

ζῆθι χάλων τείνας οὔριον εὐφροσύνας. 

8, ΑΛΛΟ. 

β, Εἰ χαί σου χεύθει χάλλος νέον, ὦ Κλεοπάτρα, 
, ᾿ -Ὁ - 

τύμθος, χαὶ φροῦδον σῶμα λέλογχε χόνις, 

ἀλλ᾽ ἀρετὰ βιοτᾶς αἰεὶ ζωοῖσι μέτεστι, 

ψυχᾶς μανύουσ᾽ εὐχλέα σωφροσύναν. 

232... ΑΔΛΟ. 

Τὴν τρίδον ὃς παράγεις, ἀλύπως τόδε σῆμα νοήσας 
μὴ, δέομαι, γελάσῃς, εἰ χυνός ἐστι τάφος. 

ἐἰχλαύσθην. Χεῖρες δὲ χόνιν συνέθηχαν ἄναχτος, 

ὅς μου καὶ στήλῃ τόνδ᾽ ἐχάραξε λόγον. 

ΑΝΤΗΟΠΘΟΙΑΣ ΘΒΕΟΜΕ ΑΡΡΕΝΌΙΟΙΒ 
218. ΑἸΌ. 

θὰ ἴοεϊαπα ΡΓΘβίδηί ον 5086 ἀρραγυΐί,. 
ααυῷ οἱ ΤΊ οἴ πη ΑΒΟΡΊΘΠΪ βαβία! ΠΠ Ια τη [Γᾶ ἢ 

ῬΓΙαβαιδηι οβίθη Ἰββοί ορθγὰ αι θ- ἀθο 6 08 
«αυΐ ἴῃ ΠΘΡΆΠΡι5- 1415 Του] δὲ ἴῃ Ηδγου 5 ἔς 

Θ4Ε15 οατὴ ν᾽ οἰββϑί, ἀουπαπι ΒΟηΟΡ6-διχὶ, 

219. ΑἸ. 

Βοἱρβᾶ υςυῖβ, ΠΟΘΡ65 ΔΉ οἰ ΒΒ πη, φυΐδ; ἀπάο. 
(5 φυϊάοπι τὴϊηϊ ραίγϊα θϑί : θρόσαθ ΠΟΤῚ 

[ο ω " 

ΜυβδΡμ [Δγη 1115 ΔΘ Ὴ5 ἴῃ ρυϊρίιῖ ΠΌΡΕΝ 
ΒΊονῖ 4αϊ ἃΡΓΙΒὶ, 8660 ἴῃ ΒΥ ΒΟΡΟΓΘ. 

"ες 

«9220, ΑἸΌ Ὁ. 

Ηο νἱγαπὶ Ομ ηθι15 ογπαΐαπη ΒΡ 6 Π6 1415 ἀο θυ 
ΓΔΡΟΪ Ἰην αἴα, ρῬοϊθηίίατη ἔλαθ : δία 168 ΠΟΙΟῚ 

201. ΑἸΦΌΡ 

Μονθουπὶ τηθαΐοιιπη. - . . Οναίοποιη Οαΐηΐ.. 
ἐνον ἐν νον͵ Θαγροίαμη μοοθ οοηΐορι [6] 

ἰθργᾶ, ἀΠ]θοίαβαιθ ΟΡ 5 οβίθηαι ἀμ τοτς 

229. ΑἸ}. ᾿[δίοορὰ 

α. ϑίδηβ, ἤοβρθβ, μδᾶηοοθ Θοπίθμηρ]αγΘ. Ϊ 
4υδτῃ ᾿αξὲ ᾿ηνιϊα δὰ Οτγουμη, ΠοΠ (ΘΠ ΡῈ5 

[{μνηιην. 
οὐἱ ἴογπη ΡΥΙποϊραίαμη μᾶθθ 6 ἀθάθνδὶ Ογρεῖβ,. 

ορθγᾶσιιθ Μίπογνὰ βγαΐα βαρί θη, [ςαφαϊίδι 
Μαυβὰ δυΐοπη οἱ ἀοοιτπᾶτη, φυξ οἱ ᾿ἰγγᾶπι ἃππουῖθοι 

ΘΟΠΒΟΠδΠη-ἴδοο γα ἀοουϊί, οαπὶ ὈΪΔ Πα 15 οδη 8: 
οἱ 50 θη την β ὩΪΠ1] 6886 ἀυ] οἰ 5 866, 

νῖνθ, γαἀθηθι5 ἰηΐθη 15 γϑηΐο-βθουηο γο!ρίς 

223. ΑἸΧΌ}. 

ὃ. Ἐϊδὶ ἰυᾶτα ἰοραύ ρυ]ου ἐαἀΐηθπι [αν θη 16 ΠῚ, ο᾽ 
τατηα]α5, οἵ Θυδηϊ πὶ ΘΟΥΡαι5 ΒΟΡ ΕΒ δὶ} Ὁ 

ΒΔ] 6 πη ΥἹΡί5. Ὑἱ (δ ΒΘΙΏΡΘΡ ἸΠΐΘ Ὑἶγ05 τηδηοῖ, 
8ηΪΠ185 ΤΠ ΘΙΠΟΤὯΠ5 1Π0} 8 Π| πηοἀοδίϊδπη.. 

224... ΑἸαῦρ. 

Ουἱ νἱδιη ρϑγ 5, Δ βααθ Ἰμοΐα ΠΟΘΟΘ ἸΠΟΠΈΠΙ 
16, ῬΥΘΟΘΟΥ, ΓΙ 688, 5] 0815 Θϑΐ, ἱπτη] 5. [Ὁ 

ϑυτη ἀθῇεοία. Μαπυβᾶιθ ἀοιηϊηὶ ραν θγθτη. 
4] πη60 οἷρρο οὖ ἢ ᾿πβου!ρϑὶύ νϑρθ8.. 

22ζ, ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Τὰ 51η68 Τηϑοβίϊ 18 ΤΩ ΟΠ Θηὐ πη ΠΟΟ ΘΘΡΠ6, νἱδίου, 
6, αἀεθ0850, Τἰά6, 51 οδῃΐὶβ δδῦ ἰγΪὰ8 " 

πῶ" 

βη ἀοβοίδ : οἰμβ ἀογηΐηο σοΙπροβίμϑ ΔὉ Ἶρβο, 
4ϊ ποβίχο δὲ οἷρρο ἰα]α νϑῦῖθὰ ἀθαϊ. 



ΑἮ 
᾿ 

ΡΟΝ 
φοῦ, ΑΛλο, 

τος ὃ γῆς τέμνων σταχυηφόρον αὔλαχα Δηοῦς 

᾿- Εὔτυχος, ἡ γονέων ἐλπὶς, ἔπειτα γόος, 

χοσι τῶν πάντων ἐτέων ὑπὸ τῷδε χέχρυμιμαι 

σι ματι, μήτε νόσῳ μήτ᾽ ὀδύνῃσι ταχείς. 

θνειὼς δ᾽ οὐχ οἷος ὀδύρομαι" ἄλλοτι πένθος 

φοτέροις ἔλιπον λυγρὸν ἐμοῖς τοχέσ'. 

φῷβ. Αλλο. , 

ἱππομέδοντας ὁμᾷ χθὼν ἅδε χαλύπτει, 

παῖδά τε χαὶ γενέταν, ἄμφω ἀποφθιμένως, 

χῖδο μὲν ἐς λαιὰν ἐσιόντων χεῖρα τεθέντα’ 

εξιὰ δ᾽ ἀντετάφη γηραὸς ἱππομέδων. 

ἔροις δ᾽ ἐπέθηχε χυτὰν χόνιν ἱπποδάμεια 

0 Ποικιλίω, ἐχγόνω ἀμφοτέρων, 

ισι τώσδε τάφως ἐνεώσατο, τείχισε δ᾽ ἀἴδαν, 

πάππῳ χαὶ θείῳ λοισθοτάτας χάριτας. 

Φ97. ΑΛΛΟ. ζ΄, 

Θ.Κ. 

᾿ οὶ φῇ ῃ ἀγέλῃ καὶ Λαρέταᾳ ἐσθλῇ ἀδελφῇ 
Ἰούλιος ἀντιγένης υνῆμ᾽ ἐπόησε τόδε. 

ΦΩ8, Αλλο.ὔ. 

Θ. Κ. 

νυλήτῳ τόδ᾽ ἀθασχαντὶς γαμετὴ συνομεύνῳ 

σῆμα χατοιχομένῳ μνημοσύνης ἕνεχεν. 

2929, ΑΛΛΟ. 

δὲ τα, βαιὸν σάματι σταθεὶς πάρα 

ἄθοις χεν ἀτρέχειαν. ἴσθι δ᾽ ὡς πατρὸς 

θηνίωνος ὁὺν ταφῇσι χλήζεται, 

χὶ Μνασέαν αὔδασον οὔνομα φθιτοῦ " 
χὶ γνῶθι μύθους, οἷς σοφῶς ἐτέρπετο. 

᾿ μὲν τὰ χόσμου σεμνὰ χαὶ δι’ ἀστέρων 

[ἢλ0]ε τὰν πυρωπὸν αἰθεροδρόμων 
λευθον, ἃ δε] καὶ γεωμόρον τέχναν 
γαιμιμιαῖσιν ἰχνεύτειραν" εὐ[ο]δεῖν δέ οἱ 

εἴδ᾽ ὁμήρου δέλτον, ἄς ἐνὶ πτυχαῖς 

] πλανάτας ἐστὶ Λαρτίου γόνος 

μῆνις Αἰακίδαο" τῶν ἐπ᾽ ἀτρεχές 
10 ἐξ ἁπάντων ἐσθλὸν ἄρατο χλέος. 
ν δ᾽ ἐν ἀχμᾷ χοῦρον, ᾧ πόρεν τέχναν, 

νυ[μ0}᾿ Εὔνίομον λιπών με, τε]τρώκοντα δὴ 
ὑπ᾽ ἀλίῳ πλειῶνας εἰσιδὼν φάος 

ποθεινὸς ἀστοῖς τάνδ᾽ ὑπήλυθε χθόνα, 

ΡΌΤ ΤΠ. ΒΡΙΟΠΑΝΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΠΑΙΔΑ., ι3 ο-. 
Ὁ. ΑΙΌΡ. 

ΠΟ ὁ00 ἰθγγῶ βθοδη5 ΒΡ ΟΙ ΘΓῸ5 (ἸΘΓΟΥῚ5 βιι]σοβ 
Επαϊγοἢ 5, ραγΘης ΠῚ 5065, ἀοἴηάδ Ἰποίι5, 

ἱρΊηἰ ΔΠΠΟΒ 1Π-8ΠΠΠΠη8, ηδίτι5 58} ΠοσοΘ Ἰαΐθο 
τη ΟΠιΠηθηΐο, ΠΘ6116 Τηο 0, πΘαιι6 ἀο]ου 5 Θοη- 

[5ϑυπηρία8. 
Μουΐαι5 δυΐθηῃ Ποη 501115 ἀο]60 ; ΔΙ πὶ βϑάθηϊπι [ὰ- 

ΔΠΊΒΟΪΙ15 ΤΟΙ Ταὶ {γ᾽ βίθπι ῬΔυ θη [0015 πηοὶβ. [οἴαπι 

220. ΑἸ. 

(θπηΐπο5 ΗΙΡΡοιπθαοηΐοβ βίπηα! (6 1115 ἤδοοοο οοηΐο- 
ΠΠΤαπηιι8 οὐ βρη ΟΥΘ τη, Δ θ05 Θχϑίϊποίοβ ; [οἱἱ, 

ΠΠατὴ αὐ! θηη δ 5] η δι πη τη πιπὶ ἰη τΟΘιμη  απὶ, 
᾿ [Ροβίίατῃ : 

αἀοχίθγα δαΐοπι 5Θρ.]{ι15 δύ βθποχ ΗΙρροιηθάοῃ. 
ΑἸΩΡΟΡΌΒαιΙΘ ἱπηροβυὶί οαβιτη ρυίνογθιῃ ΗΙρροαὰ- 

τηδίον ῬΩΟΙΝ, 500 0}15 ΔΤ ΠΟΓΊΙΠῚ, [πηϊὰ 
σαὶ 1115. ἤθοοθ βθρυογὰ γθηογαν]ΐ, πη ΓΌ(ΙΘ οἰηχὶς 

[Οτοιιηι, 
ΔΥῸ δ δνιηοι]0 ΒΡ ΠΠἃ5 οΓα 88. 

9527, ΑΙ}. 

Ὦ. Μ. 

Μϑίυιὶ ἀἰθοίῳ Αροὶῳ οἱ Τιᾶγθίω θοηδ ΒΟΓΟΥΪ 
{115 ΑΕ ΙΡΌΠ65 τποπιΠπηθηΐατη ἤοοοο ἴροϊί. 

98, ΔΙΌ. 

ἢ. Ν. 

ῬμΙ]θίο ποοοθο ΑΡδβοδηΐβ ἀΧχοι ΘΟ] ΡῚ 
ΤΠΟΠΙΕΠΊΘΉ {11ΠῚ Ῥ ΘΙ ΘΠ ΤΠΘΙΠΟΥ Ὁ Οδιι8ἃ. 

290, ΔΙΌ}. 

ΨΙδίοΙ,, Ῥϑυ]ΠΒΡΘΓ ΤΠΟΠ ΤΩ ΘΗ . ΡΓΌΡΘ δάϑβίδηβ, 
ἀἰβοὰβ νου δίθιμ. βίο ρᾶΐγθ 
ΑἸΒΘπΐοπθ, Χυΐ ἴῃ Βθρυίογο δὲ, θατῃ αἰοὶ, 
οἱ Μηδβθᾶπι θσψιθγα ποιηθη τηογίαὶ ; 
οἱ ἤοβ66. ΟΓδίΪΟΠ65 ΧΌΪΡιι5. βαρ θηΐον ἀο]θοία δία. 
Ταχῃ τηπηαὶ τηᾶρηϊῇοδ, οὗ ΡΘΓ ΔΒ ΓΟΡΌΠῚ 
ἀἰβοπουνει Ἰρηθδτη ΘΠ 6 Γᾶ- ῬΘΓΟΟΥ ΘΗ Τὴ 
γἱδπι, ἰατα οἱ, βϑοπηθίγ οᾶ μη ἃΡΊΘ ΠῚ [510] 
Ἰϊηθῖ5. ἱπαδρδίρι οι ἢ ΡΓΟΒΡΘΡΌΤΊΘΙ6- {6 ̓- ΓΘ ΌΘΓΘ 
νἱ ας ΗομπθΡὶ ΠΌΤαπη, οἰ] 15 ἴῃ Ρ]ΔΡῚ]15 
οὗ ΘΡΓῸ δϑί [8 Υ. 1 ΠΙΙ5, 

οὐ ἴγτἃ Ζὐδοϊάθ : ἀθ ψυϊθι5 νθΓ ἃ ΠῚ 
βᾶπθ Δ οἰπηῖθυβ οἱ Βοπᾶπὶ ΟὈὐ παῖ Ἰδαάθιη. 
Τανοηίας 5 ἴῃ οτγο Πἰΐατη, οἂἱ ἀδαϊ, δγίοτῃ, 

ποιηΐηθ ἘπΠομλτη Πἰπ4 6 ῃ5 πι6,. αυδαναρίηἰα 
5.0 5016 8ππη05 οὑπὶ νἀ θγραί ἰυΏθΠ, 

ἀθϑιἀθγαίαβ οἰνηρτι5. ἤδηθ08 500 110 (ΘΡΓΔΠῚ. 
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9280. ΑΛλο. 

Εἰ, φίλε,] πυνθάνεαι τίς ἔφυν, ξένε, τίς [τ᾽] ἐγενήθην, 

ᾧ]παροδῖτα, μάθε, στὰς ὀλίγον πρὸ τάφων. 

Γεννᾷ μὲν Γλαῦχός με πατὴρ, τίχτει δέ με μήτηρ 

Χρυσογόνη, χαί μευ δύσμορος οὖχ ὄνατο. 

Ὁ Τηλόθι γὰρ πάτρης Βιθυνίδος ὥλεσα θυμὸν, 

γαυτιλίῃ [λυγρῇ] νηΐ τ᾽ ἐμῇ πίσυνος" 

χεῖμαι δ᾽ ἐν Σχερίῃ παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἠνεμόεσσαν, 

ὕστατα λυγρὸν ἐμοὶ δερχόμενος πέλαγος. 

281. ΑΛΛΟ. 

φύντα τις ἑπταετὴ ὦὥλεσε μοῖρα νόσῳ" 
ᾧ γόον οὐχ ὑμέναιον ἐδαδουχήσατο, ὑ-ητὴρ 

οἰχτρὰ σὺν γενέτῃ χρύσιον ὠλέσατο. 
ὅ Κόσμος γὰρ γενέταισι τραφεὶς φιλίοις τε συναίμοις 

ὦλετο, καὶ γοερὸν πένθος ἔλειπε δόμοις" 
ἄρχεο, μοῖρα, θανόντι νέῳ, δίσσων δὲ συναίμιων 

φείδεο, χαὶ γονέων λυγρὸν ἄπειργε δοχόν. 

ᾧ, σοφία καὶ μοῦσα, συνέσπετε, [βάσ]χ[α]νος ἡμῶν 

φ82, ΑΛλο. 

Βαιόν σοι τὸ μεταξὺ βίου θανάτοιό τ᾽ ἔθηχε 
καὶ τύμθου, Καπίτων, χαὶ θαλάμοιο Τύχη, 

γύχτα μίαν ψεῦστιν χαὶ ἀνηλέα, τὴν ἄνις αὐλῶν, 

τὴν δίχα σοι παστῶν, τὴν ἄτερ εἰλαπίνης" 

ὅ αἵ αἱ τὴν ἐπὶ πέπλα χαὶ εἰς ἀυιύριστα πεσοῦσαν 

: στέμματα χαὶ βίδλους σεῖο, πρόμοιρε, τέφρην, 

οὗ θρήνοισι βοητὸν ὑμήναον, οὗ προχελεύθους 

λαμπάδας ὑστατίου χαὶ χενεοῖο λέχους. 

238,.ΑΛΛΟ. Ἂ 
᾿ [γαῖα. 

α. Πάτρω]ν [εἰμί7" πατρὶς Λυ[χίων μ᾽] ἐλοχεύσατο 

Ῥώμ]α δ᾽ ἐν τιμαῖς πράγματά μου δέχ]εται. 

Ω] μάχαρ, [ἐς φάος] ἀελίου πάλιν [οὔ μ' ἀπο]πέμπεις, 

εὐπά[τριδ᾽ ἀλλ᾽ ἐφορᾷς τηλό]θι θαπτόμενον, 

984. ΑΛΛΟ. 

Ἑὶϊς τὸν αὐτόν. [ 
σιν 

β. Οὐ βάτοι, οὐ τρίδολοι τὸν ἐμὸν τάφον ἀμφὶς ἔχου- 

ΑἈΝΤΗΘΠΘΟΘΙ. ἀμ άῖολι ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 

) 

290. ΑΙΛτΠ, 

ΘΙ, 81Ώ168, 501 15 415 ΤᾺΘΥΠ, ὨΟΒΡΘΒ, 
[πᾶϊυ8 6 

ὁ δῖον, ἀ566, βίδῃ5 ρΡΈΠΏΡ6] δηΐ8 5ΘΡ 
αδπυϊί φυϊάθτηῃ ΟἸδιιοιβ τὴ ραΐθι, ρθρϑυῖ 

ΟΠνγβοβοηᾶ, δὲ τὴ τηϊβορᾶ, ποὴ ἔγαἰίᾶ 6. 
Ῥγοου θηΐπὶ ρϑίνί ΒΙ γηΐα ἀπηϊδὶ ΔΗΪΠΊΔ ΠῚ, 

ῃδν]ρ ίϊοηὶ Γὰποϑίθθ Πᾶν] (6. ΤηΘ88 ἢάοη8 Ἷ 

8660 δυΐοπι ἴῃ ϑ με }χία ΠΠ{{π|5 ΤΠ} 15 γ ΘΠ 
ΒΌΡΓΘΙ θη ἰπέμ 65 ΤῊ]ΠΪ ἰαπδδίαπη Ρ6ἰδρ᾽ 

9231, ΔΙΌ. 

Ουΐ, 5βαρίθηΐϊία οἱ τηιβᾶ, ορϑῦᾶπη ἀδθδ 5, 
πϑίππηι 8]|1αἃ ΒΘ ρθη ΘΠ ΡΟΡ ΔἸ αϊΐ, 50Γ5. ΤῊΟ 

οὐἱϊ ροπηδατη, ΠΟῺ ὨγΤηΘηδαπι Οἰη -[Ὅ 66- Ὁ} 
τη ΪΒΘ Γᾶ, ΟΠ Θ'ΘΠΙ ΟΡ 5ι185 6] 1018 5 ἈΠΪΒ11. ᾿ 

Πθοὰβ θη αὶ πυΐ ὑ5-ϑγδΐ ΡᾶΡΟΠ 5. ὁ 

ΡΘΕ, δὲ ἸΔπιοηί δ ]οπὶ Ἰαοίμιπι το! ἐψυΐ!, ἀομη ̓  
οοηΐρηΐα-ο5ἴο, 5015, τηουίαο ΡῈ6110, ἀπο 5 βθα ἔν 

ΡᾶΓΟΘ, εἱ ἃ βατοη οι {νἰδίθ ἅτπονο [6] πη. {0} 

2352. ΑΙΧΌΡΒΙῚ 

Ῥαγναπι {01 Ἰπ θυ Δ] Παπὶ υἱ  τηουἴβααθ βίδίυ 
δ (υπηι}ϊ, (αρίΐο, οἱ ἐμα]ατηὶ Βουίπηδ,. 

ποοίθπι ἀΠ8Π| πιϑπάδοθιι οἱ, ἱπηπηϊίθιη, Πδῃ 
Βᾶηο 5[η6 ἰογο-παρίϊα]!, Πᾶηο ἀΌΒαιι6 δρυΐο : 

ἢθιι, ἢθα, 4αϊ ἸΏ γΘϑεπιοπία οἱ ἴῃ ον θη ἃ - 

[εἰ 
βουία οἱ ἴῃ Πρτο5 ἰπο85, ὁ ρεείιδιυτο δὴν 

[οἴῃ 
μοὶ Ἰδπιθη 5. οοΙθογύιιμι Πγτηθηθθαμα  Ὠθὶ. 
Ἰδτηρδ 5 βχίγθμηϊ οἱ γϑοαὶ Ἰθοί! ! 

269. ΑἸ}. 

α. Ῥαΐγοη δι : ραίνϊδ 1 γΟἸΟΥ ΤΩ ΤῺ ἘΞΌΝ 
ἨοΙηᾶἃ Ιη688 Τ65 (ἰώ 686 1ηθ), ἴα ἐβρολ 

Ο Βραίο “)ϑοιμίαρὶ, ἴῃ ἸπσθΙα 5015 ΤΟΓΒΌΠῚ ποῃ ῃ 
[ἀρ ; 

564. ἸΙοϑῦ ποὈ1]}1-ραΐγ-δίιι8, ΘΘΡΠΪ5 Ῥῖοο 

4234. ΑἸ1ΌΡ. 

Ιῃ δυχηάθιῃ. 

ὃ. Νοη βθοίβθϑ, πΠ0ὴ ἔγιθ}} Βορυϊονλατα τἰδν 
ΕΣ ν 

230. Αἴαῦνῃ. 

Βαβὶϊθ5 απ γι Χχτι ἢ6)" 08, υαῖΐο. 

Οὐΐβ αν ἴτ ααδου 5, σαΐθι5 δὲ παίδ!θι5 7» ΒΟΒΡΘ5 
αἰ ἀἰδοδβ, Ῥϑ1110 βἰβίθ Βνδάμπμ 84 ἐπηα] πηι. 

ΟΒΓΥΒΟΡΌΠΘ ΡΘρουὶδ, ρϑμοΐί Τὴ6 ΟἸδαοαβ, δὐ 1115 

ΒΆ]]ατα δαυϊάθιῃ ρούαὶ γϑά θ᾽ ῬΡΟΙΩΘΕ Γαι. 
Νϑχῃ Ῥγοσα] ἃ ρδίυ δ ΡΘ.Ὶ ΒΙ γα ο5 σὰ 

ΠΔΥΙΟΙ]δ, ἐθη. 6} ἔρϑίπβ οὐ ἃὺρΐθ τηθᾶ. ἷ 
Ναηο ΘΟΒΘΥΙδ Ἰᾷσθο γϑηΐοβο ἴῃ Του, ταπάθιη. ᾿ 
Θχ 1816 ΤᾺ] ΚΟΒΡΙ οἰ 8 ΡΘΙΔρΡΊΒ. 801Ρ. ΜΑΕ 



δ᾽ ὀλολυγαία νυχτερὶς ἀμπέταται" 
(ἃ με πᾶν δένδρος χαρίεν περὶ ῥίσχον ἀνέρπει 

υχλόθεν εὐχάρποις χλωσὶν ἀγαλλόμενον. 

ται δὲ πέριξ λιγυρὴ μινυρίστρι᾽ ἀηδὼν 

ὶ τέττιξ γλυχεροῖς χείλεσι λιρὰ χέων, 

σοφὰ τραυλίζουσα χελιδονὶς, ἥ τε λιγύπνους 
οὶς ἀπὸ στήθο[υς ἡδὺ χέουσα μέλος]. 

ὧν ὅσσα. βροτοῖσιν ἐράσμια, πάντ᾽ ἐτέλεσσα 
ρα χαὶ εἰν Αἴδα τερπνὸν ἔχοιμι τόπον " 

α δὲ πάνθ᾽ ἃ λέλοιπα καὶ ἐν γεότητι χατέχτην 

(ετο πλὴν ἃ πρὶν ζῶν ἀπεχαρπισάυτν. 

ῶ85ὅ. ΑΛΛλΟ. 

ατὴρ Πάτρων μὲν, ἀπποληΐα δ᾽ ἐγώ: 
χγῶ δὲ δισσὰ τέχνα, πατέρα δ᾽ εὖ λέγω. 

Ε΄. 480. ΑΛλΟ. 

᾿Εἰςἴα σου "Πώμπτιλλα, [κ]αὶ [εἰϊςχρίνα βλα[σ]τ[ἡ]- 

ὀστέα χα] θαλλο[ὺ]ς ἐν πετάλοισ[ι] ῥόδων [σειεν 

δυ όου τε χρόχου χαὶ ἀγηράντου ἀμαράντίου, 

χεὶς χαλὰ βλαστήσαις ἄνθεα λευχοΐου, 

ς ἴσα Ναρχίσσῳ τε πολυχλαύτω θ᾽ ἵαχίνθῳ 

χγαὶ σὸν ἐν ὀψιγόνο[ις] ἄνθος ἔχοι τι χρόνος. 

δε γ[ὰ]ρ, ἡνίκα πνεῦμα μέϊλ᾽ων ἀπέλυε Φίλιππος 
σιγὴν ἀχροτάτοις χεί(Ίεσι προςπελάσας, 

ὑρόϊσα δ τηογυχίο Ἰῦντος ὑπὲρ γαμέτου Πώμ- 

[πτλ[α 

τὴν χείνου ζωὴν ἀντέ[λα]όεν θαΐν Ἰαϊτ]ου. 
Ἰοίην [συ]ζυ[γ{{η]ν ἔτεμεν θεὸς ὥστε θανεῖν μὲν 

᾿Πώμπτιλλαν γλυχεροῦ λῦτρον ὑπὲρ γαμέτου, 

ἣν δ᾽ ἄϊχ]οντα ΦΟζιπΊπον ἐπευχόμενον διὰ παντὸϊς 

᾿ συγχεράσαι ψυχ[ῇ] πνεῦμα φιλανδροτάτῃ. 

987. ΑΛΛΟ. 

, ἔστρεψεν Μοιρῶν μία νήματα " τῆς δ᾽ ἀνέπλησεν 
ταῖς ἰδίαις εὐχαῖς θυμὸν ἱλασσαμένη 

περίφρων Πώμπτιλλα [Φιλίππου χεδνὴ ἄχοιτις 
ἥτις ὑπὲρ γαμέτου [τὸν βί]ον ἐξέλιπεν. 

288. Αλλο. 

γθεα πολλὰ γένοιτο νεο μήτῳ ἐπὶ τύμόῳ, 
Ἃ Ῥὴ βάτος αὐχμιηρὴ, μὴ καχὸν αἰγίπυρον, 

ΘΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 1217 

646 αἱ] 8Π 5 ποοίαδ, οἱροιπηγοΪαί ; 
564 τηϊῃὶ οἶγοᾶ οἰβίδηη ΟΠ] ΠἾ5. Δ ΡΠΟΥ οΡαΐα ἈΞΒΌΡΕΙΙ 

ΘΧ-ΟΙ ἢΪ Ρ115- ΟἹ ΡΟΔ -]Ο015. ΤΠ ΠΟ 0515. ΤΆΤ 5. ΘΧΒ]- 
; [(Δη85. 

γοΠ αίφιο οἴρουπι ἀγρία ΘΧῚ]}- οί -Π0 Ὀ}}1-νόοθ οαη- 
[{Π᾿ΔΠ5 Ἰαβοίηϊα 

οἱ οἰοδ δ οὔ ἀυ]οὶ ργοίθυνα [πη θη8, 

οἱ ρῬϑγὶίθ Ῥδ! θυ θη5. ραῦνυ]ᾶ- ἰραηάο, δίαιιθ βιν}- 
[ἀυ]ὰ- οἰ ἤδη 5 

Ἰοοιβία 6 ρθοΐογθ ργαίιχῃ {πη 65 τη 6108. 
Ῥαίγοῃ {υξοῦπαιο την} 0115 διηϊοα βαηΐ, ὁπ], 

αἱ οὐ ἰπ Οτοο ᾿ΐατα μά θόγθπι Ἰοοιπὶ : [ρουΐροὶ. 
8118. δια 6 πὶ ΟΠ Ϊὰἃ (110 ΤΘΙΖαὶ οὐ τη }αγϑηΐαίθ ΡΟ556 6] 

ΡΘΙΘΡΘ, Ῥγίο 4105 ΡΥΪὰΒ ννΘη5. [γαοία5. (6-᾿ 

290. ΑἸΤΌΡ. ὙΈΘΕΝ, 

ἃ. Ῥαίον Ῥαίγοη οὐαί, Ἀρροϊοίδαιιθ. 6ρῸ : 
ῬΘΡΘΡΙαα6 ἀκιο5 ΠΠΡΘΓῸΒ, ρα θη α8 ἰᾶπάο. 

230. ΑἸΙΌ Ὁ. 

α. ἴῃ νἱοϊαβ ἰὰ8, Ῥοιηρί11α, οἱ ἴῃ 1Π1ὰ ρα] αἰθηΐ 
οββᾶ, δ ἴῃ ἱγτοημ 85 οατη [Ὸ}115 Τοβᾶγπὶ [Γδηΐ], 

ΒΔ ν 6. -ΒΡΊ ΓΔ η Ί5π|6 οὁγοοὶ οὗ ΒΘηἸΟ- ΧΡ Ρ 15. δηᾶ- 
οὐ ἴῃ Ῥα]ΟΓΟ5 εὐγαηι Ῥ]}11165 ΠΟΛ 65. Ἰθιοοῖ!, [{Π] 

αἱ Θαὰ6 80 ΝΑΓΟΙ5ΒΙ 4.6 ται] τη -ἀϑ Ποία Ἡγδοὶη- 
οὗ ἰπυτη ἂρ ροβίθιοβ ἤΠοόλθῖη ἢ θα - Δ] 61 

[[Θηρ8. 
Ητο θηΐπι, οὐ ΒΡ᾿ ΡΠ ΓαΠῚ 6. ΤΠ ΘΠῚΡ.5. δι ἰδ θαί 

[ΡΒΠΠΡΡαΒ, 

(δοῖ.6. 5. Π.ΠῚ15 ἰΔ 015 αὐ ιν δοΟΘ 68, 

βίδηβ, θιπη- ἀθῇοϊθηΐθ δηπη0, ΒΌΡ Γᾶ την πὶ ῬΟΙη- 

ἢ] 5 ν]ΐᾶτη δοοθρὶΐ ΠΠΟΥ 15 808 ργΓΘίϊο. [Ὀ{1||ἃ 
ΤΆ] οοη]αρίαπη αἰν 51. (θιι5, αἱ τηουίαδ, 51} φαϊά θη 

Ῥομηρί.}ἃ, ἀ]ο] τθαθιηρ 10 η15- ΓΘ τὴ ΤῸ τηᾶ- 
[πἰο; 

γῖναί δυΐθιι ἰην!ίιι5 ῬὮΠΠΠρΡΡα5, ΡῬΥΓΘΟοΘίαΓ 116. ΟΤΏῊΪ 
[ἐθη1}00}}8 

αὖ ΘοΙημηβοθδί, ΞΡῚΓ πὴ ΔΗ Πη88 ΤΠ} 1{1- ἃΙη 8 115-- 
[5ἰτηῶ. 

291. ΑἸΤΌΏ. 

ὃ. Ἐνοϊνθρθαΐ Ῥδγοᾶγαπι τη8, ἢ]. : οὑ}1185 564 ΘηΪτη 
ῬΓΘΟΙθ5 81.115 ΔΗ πη, 4πᾶπι Ρ]δοανὶ [οχρ]θυῖ 

τηϑρη δ ηΪΠΊ8, ῬΟΙΊΡ 18, ῬΏΠΙΡΡΙ ῬΡΟθἃ σΟΠ]Χ 
48 ΡΓῸ τηϑΡῖΐο υἱΐατῃ στϑ αι}. 

938. ΑἸ. 

ΕἸΟΥΘ5 τα} πδβοδηΐυῦ γΓθοθηβτθχβίγαοίο 1ἢ ἐπ .1}}0,. 

πολ θιις Πἰσβαΐαβ,Πη6 τη! απ ὈπΠΟΡδηπὶ παϑοαΐζι)". 

288. ΑἸχΌΡ. 

Βῖηο ΤΠ} ΠΟΥΥΘηῖ65, ἐοοῚ ρυγ βατιο τηΔ]8. 

ς δι νος 
Ῥίτητιβ ἤθη ἐπηλα] τὴ 05 δα θἰδί, αἰαπο ἰδοοββδπί 

ΑἹ γίοῖο ππὰο οοοδπέ, οὐ διμδύδοιιβ, οὐ ΠΘΥΟἰ ββιι85; 

οὐδ, οἷροα ἰ6, ΨΊΡΙ16, βαμίο τοβῶ. 
ΜΌΒΆΤΟΙ, 
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ἀλλ᾽ ἴα, χαὶ σάυψυχα, καὶ ὑδατίνη νάρχισσος, 
. Οὐίθιε, καὶ περὶ σοῦ πάντα γένοιτο ῥόδα. 

280, Αλλο. 

Τόνδ᾽ ὁ παλαιστροφύλαξ ἀμμώνιος εἴσατο βωμὸν 
αὐτὸς ἔτι ζωᾶς τὸ γλυχὺ φέγγος ὁρῶν, 

ἠρίον ὄφρα γένοιτο" τὸν, ὦ Ναίας χλυτὲ χοῦρε, 

ρμείη, πέμποις χῶρον ἐπ᾽ εὐσεδέων. 

210. Αλλο. 

Τοὔνομα Εὐριπίδης τοὐμῷ πΊ]ατρί. ἠϊνθάδε χεῖμαι 
οὗ πολὺ μιχροχρόνῳ τῷδε βίῳ παραύάς. 

211. ΑΛΛῸ 

ὀχτωχαιδεχάτου υε χαταρχόμενον λυχάδαντος, 

ἄρτι τε ῥητοριχῆς ἔργα διδασχόμιενον, 

Λέσόῳ ἐν εὐδένδρῳ βαρυαλγὴς νοῦσος ἐδάμινα, 

χοὐχέτ᾽ ἐς ἱμερτὴν γαῖαν ἔθην Κφέσου. 

Ἢ Αὐτοχασίγνητος δὲ χαμὼν μάλα πολλὰ, τοχεῦσι 

πένθος ἐπ᾽ δ ύχον γηὸς ἔδωχε φέρειν. 

Ναίω δ᾽ ἡρώων ἱερὸν δόμον, οὐδ᾽ ἀχέροντος" 

τοῖον. γὰρ βιότου τέρμα σοφοῖσιν ἔνι. 

2λ9. ΑΛλΛΟ. 

α. Τὸν “στιαίου τῆς τραγῳδίας γραφῇ 

Εὐανδρίδαν χέχρυφ᾽ ὁ τυμὔίτας πέτρος 

ζήσαντα πρὸς πάντ᾽ εὐσεθῶς ἀνὰ πτόλιν 

ἔτων ἀριθμὸν ὀγδοήχοντ᾽ ἀρτίων. 

5 β. Οὐχὶ χεναῖς δόξαις ἐζηχότα τόνδε δέδεχται 

τύμθος ὅδ᾽ ἐχ προγόνων, ταῖς δ᾽ ἀπὸ τῆς σοφίας, 

ταῖς ἀπὸ Σωχράτεω πινυταῖς μαλὰ, τοῦ τε Πλάτωνος, 

χοῦχ ἠπιχουρείοις, ἠδονιχαῖς, ἀθέοις, 

Ἱστιαῖον, τὸν φύντα πατρὸς χλεινοῖο Μενάνδ[ρου( (] 

ιὸ ἐσθλοτάτην βιοτᾶς ἐξανύσαντος ὁδόν. 
Κούφη γαῖα, χυθεῖσ᾽ ὁσίως, χρύπτοις σὺ τὸν ἀνδρα () 

[χλίνοντ᾽ εὐσεδέων εἰς (9) ἱεροὺς θαλάμοίυς. 

248. ΑΛΛλΟ. 

Μινῆμα φιλοφροσύνης ἄστῃ τόδε Δάφνις ἔτευξε 

χαὶ ζῶσαν στέρξας, χαὶ φθιμένην ποθέων. 

ΑΝΤΗΟΙΘαΙ σπλοκι ἈΡΡΈΝΡΙΟΙΒ. 

866 νἱοα5, οἵ διηαγδοῖ, δὲ τη 0}}15 ΠΛ οἰβϑαθ, 

μεν ν 

ὙΊΡΙ, οἱ οἰγοῦμῃ ἰ8 ΟἸπηΐᾶ πϑϑοδη 1 ΓῸΒ 

299. ΑἸἴχῦϑ. 

Ἠδηοοθ ρδ]ϑίγω-ουβίοϑ ΑἸηη οἰ 5 βίδίαϊ 
ἴρ58 δάμιυο νἱΐε α]66 Ἰυπηθη ν᾽ άθηβ,. 

ΒΘρυ ]οριπῃ αὐ Πογϑί : 4πθπη, ὁ Μαϊθ ἱπο] 6 
Μοτγοιῖ, τη 85 1η 56 πὶ ῬΙΟΤΊΠΙ. 

240. Α10}.. 

ΝΟΠΊΘΗ Ευρ 4685 Τη60 ὈΔΙΕυ. Ηϊο] ἦδοθο 

Οοἰδανυτη-ἀθοϊ πηι τη Τη6 ἱπρ ΘαἸ θη ΐθτη ΔΠΏΙΠῚ, 

ὨΌΡΘΡΑΙΘ τοίου ο65 ορθιὰ αἰβοθηΐθιῃ,. 

1μ65800 ἴπ Ῥεπθ-γθυβία σγᾶγοιη - ἀῤ ΡΘΕ. 

[ππορθὰ5 ( 
ΠΘΑΊ16 πὶ 1 Δ. ὈΊ]6 πὴ ἰθτρᾶτη ΕΡἢΘδὶ 

ἘΡΑΐΘΥ Δυιΐθὴ σ᾽ ΡΠΔΠῸ5 ἸΔΒΟΓΕΒ Τηυ] 05 ΡῈ 

[Ρ᾿ 
Ἰαοίαπη ἴῃ τρία πᾶν ἀθαϊξ ἴθροπάμιπι. 

ΗδΌΙο δυΐθπη ΠΘΓΟιπὶ 58ογᾶπι ἀοιηιιπι, ΠΟΙ 

4115 Θῃΐτη νἹ 88 ἐΘΓΠΆΪΠ115 58 016 1018 θέ. ἵν 

“12. ΑἸαῦϑ. Ἀτίδς 

α. Ἠδϑιαὶ βιίμηι ἰταρτ ἀἴ8 Βου ρίογομ Ὁ 
Ἐναπανίάδτη ἰδχὶΐ βϑρυ]ογα]θ ΒΆΧΌΠΙ, 

αυϊ-ΥἸχὶς [ἢ ΟἸΏΠ65 ΡΪΘ Ρ6Ι ἈΓΡΌΘΠῚ ἡ 
ΔΏΠΟΒ ΠΙΠΏΘΙῸ Οοἰορ]ηΐδ ᾿ηΐΘΡΤΟΒ. 

ὃ. ΝΟἢ Ἰῃ νδη15 »]ΟΓ 5 νυἱἱα-[αποίαπη Βα ποῦθ. 
ὑαπηι!β ἢϊοο6 ροϑβί, ργοᾶγοβ, δὲ ἴῃ 115 σα 

ο΄ [ρθη 
(Ὁ ὁΧχ ϑοοταία ἀοοίγΙΠ15 ργϑδρε τη οἱ, ὁχ Ρ]δ 
ΠΟ διιΐθιη ΕΡΙ ΘΙ ΓΘΪ8, γΟΙΙΡ ΔΓ 5, ἀθοβ ο! 

Ἠοβίϊαμηι ρϑηϊαπι ἃ ΡδίγΘ Ἰηο]ο Μοηαηάτοι ᾿ 
ΟΡ ηδτὴ γἱΐεθ ΘΠΊΘΠ50 ψ] 8. ΝΝ 

16 ν15 ἰθυγᾶ, Ἰη)θοία ΡἰΘ, ἰθρδβ ἴὰ νίγαπι (7) 
Ἰπο ηϑηΐθπη ΡῬΙΟΓΌΙΩ [ἢ 580 Γ88 56.865. 

Φγ3,.. ΑΙΌ Ὁ." 

Μοπυχπηθηΐαπι διηϊοἰ εἴ Αδίξ ΠΟθ66 Ῥδρμηΐβ βίτι 
4] οἱ νίναχῃ αἰ] χί οἱ θχβιϊηοίδμῃ ἀοβιἀθγαΐ. 

241, Αττὺνῦ.- 

Θοίανιβ ἀδοϊπηαβαθα γοϊηϊ οαχη ΘαΡΡΟ δὲ ΔΠΏΤΙΒ, 
7δτααὰθ ἴῃ τπϑίουϊοα πο Τὰ ]5 αρίθ ΤΌΓ τη, 

τον ΡΟ ΒΟ ἴδνὰ ἴῃ 1,6 500, ἸΠΟΥΌῸ οογγορίαβ, ΟὈΪνΙ : 

ὩΣ ἰἰθΡαχῃ δϑὺ ΕΡΏθβιιβ οἂτᾶ νἱάθπάδ τη]. 

Αὐνα] δ τηϊβοροβ μθα] ἔραν 5 σαν ρϑθηΐθβ. 
τ Πα αϊδ5, ρϑΙαρὰβ πᾶγ8 βθοδηΐθ, Ὡ8ᾶ8.. ν 

Ναπο ΑΟΒδΡοπίθ ργοςὰ] βδοναία Προ ιι8 δινδι 

(μδηι ἢπὶβ ἀοοίοβ δχοιριΐ 15[6) σοῖο. 



" ἌΓΑΝ χὸν 

944. ΛΑΛΟ. 

γομα μὲν Χαρίας, Θήδη πατρὶς, ἀλλὰ θανόντα 

Ποιμάνδρου χυδανὴ γαῖα χατεσχίασς. 

"΄- 4δ. ΑΛΛΟ. 

ἂν τροχάδην βαίνῃς, φίλ ὁδίτα, βαιὸν ἐπίσχ[ες]. 
γισεν ἀ[θ]ανά[των με] χορός" τὸ δὲ σῶυνχ καλύπτε! 

γαῖα, λαῤοῦσα γέρας τοῦθ᾽, ὃ δέδωχε, πάλιν. 

Ἰὴ γάρ μο: ψυχὴ μὲν ἐς αἰθέρα χαὶ Διὸς αὐλάς, 
᾿ ὀετέα δ᾽ εἰς ἀΐδην ἄτροπος εἷλε νόμος: 

τῦτ᾽ ἔλαχον μέγα δῶρον ὑπ᾽ αὐτῶν Οὐρανιώνων 

ὑλάλιος γαμιχὸς, μοῦνος ἐνὶ φθιμένοις, 
τ." ν 

40. ἀλλο. 

᾿ἾὟΝ 5 [ ᾿ - ᾿ “Ὁ - 

ὑμόε, τίνος τόδε σῆυναα τεὰν ὑπὸ λισσάδα χε[ῖἴτα!]}; 

Ε φράσον οἰχτροτάτην μοίραν ἐνεγχάμενοϊς; 

Δημῶναξ, Σαλαμὶς ὃν ἐθρέψατο παῖδα φέριστεν, 
ἐ πορία!ς πιχρὸν δ᾽ εἰς Αχέροντ᾽ ἔμολεν, 
ὄντον ἐπιπλώσας ἁλιμυρέα χαὶ πολυχλαύτῳ 

᾿ ματέρι χαὶ γενέτα στυγνὰ λιπὼν δάχουα. 

ὃχ ἦψαν φῶς γὰρ τὸ γαμήλιον, οὐδ᾽ ὑμέναιον 
ἔχλαγον, ἀλλὰ γόους ὀχταχαιειχοσέτους. 
ΣῊ }. ΄ » 
ὁ χαχός ἐστ᾽ Αἴδας" πάριθ', ξένε, χαῖρε ποοσείπιςς, 

χοινὸς ἐπεὶ θνατοῖς ὁ πλόος εἷς φθιμένους. 

247. ΑλλΟ. 

[ ΕΒ: » ᾿ ἐς 
ψῳ. ὁ Μαχρόσειρις ἐν νήσῳ μαχρᾷ, 

βιώσας πεντάχις τὰ χίλια. 

248. ΑΛΛΟ. 

1 ἣ τνεῇ δόξῃ τε χαὶ ἐν Μούσῃςι Τύριννα 

᾿ ἔξοχος, ἡ πάσης ἄχρα φέρουσ᾽ ἀρετῆς, 

Ξάδας τρισσὰς ἐτέων ζήσασα, τοχεῦσιν 

δυστήνοις ἔλιπον δάχουα χαὶ στοναχάς. ἰαὐτὴ 
5 -" ᾿ ἔχω, »ἪΆ ὃ ΤΟΣ 5 

ἃς γὰρ ἐμοῦ φθιμένης χῆρος δόμος" οὔτε γὰρ 

ἐλι ἵπουαι, οὔτ᾽ ἔλιπον βλαστὸν ἀποιχομένη. 
᾿ ἀμ, ον ΄ "Ἶ , ς , 

ὶ δὲ πατοῴου χαὶ ὑψορόφοιο μελάθρου 

λιτὴ τοὐμὸν ἔχε: σῶμα λαχοῦσα πέτρη. 
δ᾽ ἦν εὐσεθέων ὅσιος λόγος, οὔποτ᾽ ἂν οἶκος 

οδυὸς ἐυοῦ οθιμένης ταῖσδ᾽ ἐνέχυοσε τύχαις, 

249. ΑΛλο. 

τέσ μὲν χαὶ σάρχας ἐμὰς σπιλάδες διέχευαν 
ὀξεῖαι, χρημνῶν ἅλῳ ὑποδεξάμεναι" 
ἡ δ᾽ αἰθέριον χατέχει πόλον ἀξυνέτων δὲ 

ΘΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΑ. 18 

Ῥ 

Φ 

φήᾷ, Αταῦν. 

Νοπῖθῃ (Πδνῖαβ, ΤΉΘΡο ραίνϊα ; 564 τηου ἢ 
Ῥωιμηδηαιὶ ρροάϊσα ἰθργὰ οθυταΓαν ί. 

2315. ΑΙΤῦῦ. 

Εἰδὶ συγβὶ πὴ Θα8, ἃΠΉΪ66. ν᾽αίον, ῬΔΓΙΠΙΡΘΡ ἹΠΟΡΆΓΘ. 
(οηδθοναν!ς διιΐθην τη6 ᾿τητηοΥ ἐ] πὰ ΟΠ ΟΡ 5, αἴ 6 

[οοΓΡ5 ἱορὶ, 
ἰοῦ γᾶ, 4 ἀοππτη σορ᾿  Ποο, φαοὰ ἀράογαΐ, ΓΙ ΒῈ15. 

ΑΒΠ οηΐπὶ τ] Ϊ δηϊπια (υϊάθηι ἴῃ ἰπογὰ οἱ, ἰον 5 
[υ]διη, 

οϑϑᾶ δυίομι δα Ὠιΐθπι ᾿η θυ} 8 0}}}5 γα ροΐ ἰθχ. 
Ησοο ον  |5-51Π| πη ρΏ πὶ ἀοηπὶ ἃ 1ρ515 (εθ]Ιοο- 

ἘᾺΪΑ ᾿5 παρ 115-ρία5, 5015 Ἰηΐου τηουίαο5. [115 

910, ΑἸ. ᾿ 
[βαχο δ οο 

Τυσπα!θ, ου)ατη ἤΟΟ66 τποπι θη τὴ 0 5.10 ΡΟ] Ἰο- 
Ουΐ5, ἴὯγ6, {Ὑ15}155]1η8Π| βου ίθιη ἡδοία5 Ὁ [πη 1η, 

--- Πϑιηοηᾶχ, ϑἰδιηϊηᾶ 46 πὶ Δ] αἱ} Ῥαθταπι ορί!]- 
1π πηθγοδίαγα, δα θη Δοου απ δὰ ΑΟΠθΡοηίθηι 11, 

ΒΔ} 6. οα ἡδν!σββϑὺ 58] βιση δὲ τη} πη}- ΠΘ 11 
μηδέ γὶ ἃς σϑηϊίου σρᾶνοβ ΠαΪ ἸΔΟΡΙΠλἃ 5. 

Νοη δοοθηάογδηΐ θηΐϊη ἴδοι Πρ 1]! θη, ΠΘ68 
[Πγπηθηςξθ ἢ 

οἰαιηλνογδηΐ, 56 φρο 5 ἴῃ βἰζιην οοἰο-οί-ν]- 
[σ᾽ ηἰ1- Δῆη05 παΐιη. 

Νοη τη8 15 οϑὲ Ριηΐο. ΤΥ βὶ, ΠΟ5ρ685, βαϊαίο ἀδία, 

ΘΟΙΏΓΩΠΪ5. ΔΌΪΡΡ6. τηογί ! 5 οδί, πανὶραῖϊο δὰ 
[πηου πο. 

947. Αἴχῦνρ. " 

ΘΘΡα 5. ΘΡῸ 51 ΜΔΟΓΟΒΙ115 ἴῃ Ἰοηρ Ἰη81ἃ, 
νἱ ὦ Ῥϑιδοί!]5. ΔΠΠ15 Π}1}}16 Φαϊη 4165... 

9 λ8. ΑΙΤΌΠ. 

Οὐ ρθη ἴαπηδαιιο οἱ ἀρὰ Μιβὰβ Τυγὶπηᾶ 
οχίτηϊα {π|, δὲ ουμηὶβ 5 τη πᾶ {0} νἱγ α 15, 

ΠΟΥΘηΟ5 Οὐχ (6 ἃΠηΟ5 ὙἸΧΊΒΒ6 τη, ῬαΓΘΠ 115 
τηΐβϑυὶβ Π4α] δου πηὰ 5. οἱ, Θ᾽ ΙΏΪ{115. 

ΟἸμηΐἶ5. Θηΐτη, Π16 Θχϑίϊηοία, νά, ἀοτηὰβ : ΠΘ6ὰ6 

Ππααον, ἤΘ4ὰ6 ᾿ἰψαὶ ΒΟ οθπη ἃ 1Θη5. [Θηἷπὶ ᾿ρ5ἃ 
Ῥγο ρδίθιῃηιβ οὗ θχοθίβὶβ ὅθ ἰθι5 

οχίρυδ τηθὰπὶ Πα θθὺ σΟΓΡι5 ἡδοία ρϑίγᾶ, [1ΠῈ5 

ΘΊη δαΐθιῃ οϑϑϑί ρίονιπι [δα ται]ο, πη ααδιῃ ἀο- 

Ἰπθὰ ᾿ρβῖιι5 θχϑίϊποίδ ἴῃ μᾶ506 ᾿Πο] αἸ55θΐ ἸΟυ Ὁ Π88. 

φ9 10. ΑἸ. 

Οεϑὰ «υϊάοθτη δὲ σδΓΏ65 Π]Θ85 ΤΌΡΘΒ αἰ πἀθγαηΐ 

δοιιίς, 6 ῬγοΙρ 105-100 15 58] πὴ 5 ι5ο᾽ Ρ᾿θηΐθ5 : 

δηϊπιᾶ δαΐοθιη οἰ μουίατῃ Βαϊ αὶ ρου : βία τ αιι- 

; ἴφαθ 

ΘΟΠΒ1Π115 που παμ ἤᾶποοθ ἡϑοίαβ 501) ΠΠΟΡ ΘΏΙ. 

9 
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250. ΑΛΛΟ. 

. Ἀλαύδιος Ἰητὴρ ἀγαθήμερος ἐνθάδε χεῖμαι, 
παντοίης δεδαὼς κρόιενον ἄχεσμα νόσου " 

ξυνὸν τοῦτο δ᾽ ἐμοὶ χαὶ Νυρτάλῃ εἶσα συνεύνῳ 

μνῆμα" μετ᾽ εὐσεδέων δ᾽ ἐσμὲν ἐν Ἡλυσίῳ. 

951; ΑΛλΟ. 

ἀλχείδου με τράφενκα φίλοις ἐν γυμνασίοισιν 

λυπηρὸς δαίμων ἥρπασεν ἀφ]ν γίιδίως- 

εἴκοσι γὰρ χαὶ πέντε μόνους λυχάθαντας ὁδεύσας 

σχῆνος νῦν χεῖμαι Πλουτέος ἐν μεχαύρρις, 

ὃ ἀφθάρτοις Μούσαις γὰρ ἐπίστιον αὐτὸς ἐς αἰὲν 

ἂν ὁ λεὼς νεῦεν, γύμφιος ᾧξα μονήν" 

Μουσ)ῶν γὸβ χλῃδοῦχον ἴρως φύγε κοὐχ ἐθέλοντα 

Ρή ἡμίος ἐχ μιητρὸς χαὶ πατρὸς ἐξ ὁμαλοῦ 

οἵ γῦν οὔχετ᾽ ἔχουσιν ἐνὸν θάλος. ἀλλὰ παρέρχου, 

10 φίλε ὁδοιπόρε, πᾶς τοὔνομα διζόμενος. 

5. ᾿Αλλο. 

Μναυ.εῖον τόδε σεῖο πατὴρ ἐποίησεν ἑαυτοῦ 

χιρεὺ πᾶσιν βοᾶν σᾶς ἀρετᾶς ἔνεχεν" 

χαὶ ἐγὼ ὕπερθ᾽ ἑστῶσα τροσημάϊνω παριοῦσιν 

ὡς υἱὸν Μόσχου τόνδ᾽ ἔχω Ἑρυοχράτην 

Β Χαλχιδέων χώρας ἐνθάδ᾽ ἀποφθίμενον. 

πος ! ΠΡ; ἌΛΛΟ. 

ὁ] πρὶν ἐνὶ ζωοῖσι φίλοις φίλος, ὁ πρὶν ἐν ἀστοῖς 

ἡδὺς, ὁ Πιερίδων γυμνασίου τε Εἴλος; 

Κλειογένης, υἱὸς Θεοδώρου, τῷδ᾽ ὑπὸ τύμδῳ 

ταὶ ἀλεξάνδρα μητρὶ χυῶν δάχρυα" 

ὃ τὰς γὰρ Ϊ ἀεὶ γενέταισιν ὀφειλομένας ὑπὸ τέχνων 

[πρὶν τῖσαι χάριτας χάτθαν᾽ ἄωρος ἐών.] 

44. ΑΛΛΟ. 

Φαρνάχεω στάλαν δέρχευ, ξένε, τὸν βαρὺς ἅδης 

ἔχλασεν ἀγρεύσας δύσμορον ἡλιχίην, 
τέχνῃ παιδοτρίθαν, ἔτεσιν νέον, ἐχ δὲ Σινώπας 

πατρίδος, ἐξ ἀρετᾶς πρὸς δύσιν οἰχόμενον. 

ὃ Οὐ χάλπιν χρύπτει γῆ Βοσπορὶς, οὐδὲ λέληθεν 

γυμνάσιον χωφοῖς δάχρυσι μυρόμενον. 

Αἰρετίσας δὲ πατὴρ στοργᾷ φύσιν ἐποοτέρησεν, 

σχημάτιον τύμδῳ σᾶμα λίθου θέμενος. 

ὃ. ΑΛΛΟ. 

4 ΡΉΣΩΣΝ ἰχνεύεις, ὦ ξεῖνε, τίς εἰμ᾽ ἐγὼ ἡ χατὰ γαίης, 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΒΙ ΑΙ ἀπλιαλὶ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ, ὙΠ 
200. αἰαῦν. 

ΟἸδυιάϊαβ. Ασα  ΠΘΙΏΘΡΙΙΒ τηθα]οι15 ἢΐο ἴδοθο, 
ἀοοίι τρί᾽ ἄππη τϑιηθάϊππι οτηηὶρθηΐ τη Ὁ 

ΘΟΙΏΠηΠ6 Ποα τηΐῃἱ οἱ Μυτίδ]8 βίαίαὶ οοηΐ 
ΤΠΟΠΕΙΗ ΘΗ ΠῚ : ΟΠ Ὁ 115 δα 6 ΠῚ Β.ΠΠΉ15 πὶ 

δή. ΑἸ. 

ΑἸοΙάδ9 τὴθ πα απ ἃγη1οΙ5. ἴῃ ΒΥΠΙΠΆΒΙ15 
ἰνῖβι15 ἄθυβ ταρα! ΒΌΡΙΪΟ : ἢ 

ἐλ) Μιιβ15. θηΐτη μα βου, 
, - Ὦ 

αυδπη ΡΟΡαΪ 5 Δηηα, ΒΡΟΠΒι15 ΔΡΟΙαΪ 5668 
Μαβανιμπι θηΐπη οἰδΥ βρη Π16 ΑἸΠΟΡ ἀν: γ6] 

δ ΘρῸ ΒΌΡΘΙΠΟ Ροϑβιίδ. βἰφηϊῆοο ΡΓΘίθγθαηὶ 
ΒΙΪατη ΜΌΒΟΙΪ ἃ τη6 ἰθηθυῖ Ἡθυηθονᾶΐθπη. 
Ομα]οϊἀθηβίαπι [01 ἰθγτ ἀθαποίαμη, 

209. Αἴχῦρ. 

Ουἱ ρυῖαβ πίοι Ὑἶνοβ ὉΙηΪ605 δΙηΐοαβ, 4] 
ϑγδίιβ, 41 ΡΙθυ ἀπ ΟὙΠΙΠΔΒΙΠ6116 ΔΙΠΙΟΙ15. 

αἸορθπθβ, ΠΠΠπ5. ΤΠθοαονί, ποθ ἱστηυϊο 

Ἰαοϑί, ΑἸοχαπάγῳ τηϑίτὶ γϑ οὐ ἸΔΟΡ πη 8 
ΒΘΙΊΡΘΙ ΘΗΪΠῚ ρΔΡΘΗ θα5 ἀθ (5 ἃ ΠΠ 6.15 

ῬΙαΒ4υδτη 50] ν᾿ 5ϑϑύ σραΐθϑ, πη ρίαι5 θϑέ σαὶ 
αϑενπαι 

2ά. ΑἸαῦῇ. ἱ ᾿ 

ῬΒΔΡηδοὶβ. οἱρρυπι 85Ρ106, ΠΟΒΡΘΒ, φίδι, 
ἀοπαΐ, οἂρίδ 1ηΐ6 110] εἰαΐθ, 

ἃιΐ6 ρον 8τη, Δ Π15 Πα ΘΠΘΙΩ, εἰανὰ Γ΄ Ἴ0 
Ῥδίγϊδ, ᾿ῃρθ]]θηΐα νιρίαίθ, δὰ οοοἰἀοπίοπι 

Νοη ἀτπᾶπη ἱθρὶῥ ἰοῦ Βοβροτῖα, πθαπθ ἰαΐαϊ 
ΘΥΙΠηδβίαπη ἰΡΡΙ 15. ἸΔΟΡΙΤΩ15 τηϑθ δοίμπτη. 

Οὐο δυΐοπι οἰθοίο, ρϑέθι" ἈΠΟ Γ6 Πα πΡΆ ΠῚ τυνν 
4αϊ ᾿πιᾶ ρα που]δπε ἰαπλα]ο Ἰαρίάθιιπι τιοπαι 

205. ΑΌΡ. 

Τηγοβίϊρϑβ, ὃ ΒΟΒρ65, (Ὁ 5ἴτὴ ΘΡῸ 4188 βυθίθυνᾶ. 

200. ΑἸτὐῦῷ. 

Οἰδιάαβ μδο ὁοπᾶον 16 ]1ὰνρ Αρδίμθηηθυιιβ, ΟΠ ΠΙ5 

εὐΐδι σΘὲον ἐποναὶ οαἱϊ τηρϑαϊοϊηδ, τηδ]] : 

Μγνυίαϊδ, }αποίδ, ἴον, ὑσχτηαϊο φαοατθ Ἰπαρίια 

γ8}16 ρἷοβ ἰπίθυ υἱνίτηαβ ΕἸ γβίδ. 
ΠΣ 

ἢ. ΟΕ 



᾽ 

Ε ᾿ 

᾿ ἢ τίνες οἵ πατέρες τὴν μελέην ἔτεχον ; 
Πεύσῃ" ἐγὼ γὰρ ἐραστὸν ὀλυμπιὰς οὔνονν ἐχλήθην, 
Τ᾿ ταῖς ἡ Πατροχλέους, μητρὸς ὑλυμπιάδος" 

"γρὴν δ᾽ οἴμον ἔδην ἐτέων χύρσασα δὶς [ἑπτά 
παρθένος, ὃ ἕν δ᾽ ἔλαχον σῆμα τόδ᾽ ἀντὶ γάμου. 

0. ΑΛΛΟ. 

ωλν 

νῷ πὰρ ποταμῷ γενόμην, Πόλλιττα δὲ μήτηρ, 
Ευϊντιανὸς δὲ πατὴρ, Προυσιάδος δὲ πάτρης, 
αἰλπουρνιανὸς δ᾽ οὔνομ᾽ - ἔτη δ᾽ ἐπὶ πέντε λόγοισιν 

ἡ “εἰν Ἐφέσῳ σχολάσας εἰχοσετὴς ἔθανον. 

ὁδ7. ΑΛΛΟ. 

, ἐμνὸν ἀεὶ ζήσας βίοτον, '“μάχαρ ἀρτεμίδωρε, 
σωφροσύνην διὰ σὴν χαῖρε καὶ ἐν φθιμένοις. 

258. ΑΛΛΟ. 

ἣν σὴν εὔνοιαν χαὶ πίστιν, Φαῖδρε, λαλοῦντες 

ἐν βιοτῆς μέτροις οὔ ποτε παυσόμεθα. 

289. ΑΛΛΟ. 

αν ἱ χαὶ μοιρίδιον τέλος ἦγέ σε γῆς ὑπὸ χόλπους, 

᾿Σώπατρε σεμνὲ, θανὼν, χαῖρε καὶ ἐν ἰδεμένοι» 

900. ΑΛλο. 

ἐλθόντες] πρὸς τοὺς Καρπαιέος ὀρθὰ φρογεῦντας 

᾿ [ἀστοὺς ἐν] τούτῳ σήματι χεχλίμεθα. 
Ἱ μὲν γὰρ] Ξενώ εἰμ" ὁ δ᾽ ἐμὸς πώ ἐγγύθ᾽ ἐμεῖο 

ζ ̓ δεῖται: ὁμοῦ δ᾽ ὁσ]ίως, ὡς βίον ἐπνέομεν, 
ζημεν σεμν]οί- μαχάρων [δὲ] μοῖραν ἔχοντες 

ι ᾿ χείμεθα], χεὐσεθέων ἐν σχιεροῖς θαλάμοις. 

κὲ: 
201. ΑΛΛΟ. 

: Βκιλὺ Σειρήνων λιγυρωτέρη, ἡ παρὰ Βάχχῳ 
᾿χαὶ θοίναις αὐτῆς χρυσοτέρη Κύπριδος, 
λαλίη φαιδρή τε χελιδονὶς, ἔνθ᾽ ὁμόνοια 
χεῖμαι, ἀτιμήτῳ δάχρυα λειπομένη, 
-πέλον ἀσπασίη βαιῆς ἄπο" τὴν δὲ τοσαύτην 
δαίμων ἀπροϊδὴς ἐσχέδασεν φιλίην. 

202, ΑΛΛΟ. 

νθάδε Διάλογος χαθαρῷ πυρὶ γυῖα χαθήοας, 

ΠΘΑΡΌΤ' π. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΜΑ. 

»»"; 
Χ 

131 

᾿ δὰ 4υὶ ΡΑΓΘη 65 ΤΩΙ ΒΘΓΔΠῚ Π16 σΘηΘΥ ΙΕ 
ΠΙ5665 : Θ9Ὸ Θηΐπη ΔΙ 0 }}} ΟἹ Υπηρ᾽ᾶ5 ποπηῖπ6 ἃρρε]- 

[Ἰαΐὰ 511}, 
ΠΠϊὰ Ῥαίγοοιἱβ, τη ἼΒ4.10 ΟἸγιρ δα 5 : 

Ἰποίμοϑᾶπη διιΐθπι νἱδτη ἱηρτοβϑᾶ 50πὶ, ροβί Δ Π) 
[8ηΠ05 5 βθρίθιι αἰ ρθγᾶτη 

ΥἹΓΡῸ;, ἘΠΙΠΙΏ(ΙΒ 5ΟΥ 1 ἃ, Β.1ΠῚ ΤΠ ΟΠιιΘη[πὶ ΠΟΟΘΟ 

956. ΑΙΔΌΡ. ἐγου τουν ον 

ἈἨΒΘηυμ Ἰχία Παπιθη πδίτιβ βατη; ΡΟΙ Πα θγαΐτηδίου, 
Ουϊηΐδηι5. δαΐθιη ρϑίθι, ῬγυβίδἊ ραίνία, 

(ΠΡ ΓΗἶτι5. ΠΟΙΗΪη6 ; 8ΔΠΠ05 ΄αΐϊηᾳαθ Π 6 ΓῚ5 
ἘΡἢ651 ροβίαψυιδηι νδοῦββθιῃ, νἱρὶη!1- 8 Π15- παΐμ5 

[που 18 5.11}, 

257. ΑΙΧΌ Ὁ. 
[ἄοτο, 

Ἠοπηθβίδιῃ 5ΘΙΠΡ 6 411 νἱχίβίὶ νἱΐδιη, θθαΐο Αὐίθιηὶ- 
τηοαἀθϑίϊατη ΟὉ ἰμπδτῃ ροαιι8 γ6] Ἰηΐθν ἀοίπηοίοβ. 

258. ΑΙΤΌΡ. 

6 ἐμὰ Βοπονοϊθηία οἱ ἢάο, Ῥῃθάγο, ἰοααθηΐθ5 
υθὶ ἴῃ ἐοέα νἱΐῶ ΤηθηβαΓ8, ΠΙΠ 8ΙῚ ΟΘΒΒΔὈΙ ΠΠι15 

2509, ΑἸΌ Ὁ. 

ΕἸ ἴαΐ8}15 Πηῖ5. ἴθ Δράαχὶξ ἰοΥΓ 50 5ΒἰΠπιμπη, 

ΘΟΡδΐοΡ γϑποιᾶηαθ, τηογίπ5 σϑιάθ γϑὶ ᾿πίρυ 

[ἀρ αποίοϑ. 
200. ΑἸΙΌΏ. 

ὐτη νϑηϊηὰβ δ (δΡροὶ γθοΐϑ θη ]θηΐθ5 
οἶνγ65, ἴῃ ἢοΟ ΤΟ] ΘηΐΟ 51{1- ΘΌΠΊ118. 

Ερο Θηΐτη ΧΘηΟ 811, δίαιι6. ΘΟΠΪῈΧ ΠΠΘ115 ᾿χίϑ Τη6 
7δοθῖ:; βίγηα! δαΐθηι ρῖθ, ἀπὶ γ᾽ ΒΡΙΓΑΥ ΙΓ Ὲ5, 

ΥἸΧΊΠλ5 58Ππο{}; ὈΘδίογ 118 βογίθιη δ θηΐθ5 
Ἰδοθιηιβ, δίααθ ΡΊΟυ τὴ ἴῃ ὉΠ ὈΓΟΒ15 566 105. 

261. ΑΙαῦῦ. 

Οὐ τηυ!ο ϑΊΓΘἢΙ5. θγαηι οδηὐιι-5δ νοῦ, οἱ δρυὰ 
οὐ τηθηβἃϑβ 1ρ58 τηδρ]5- 868, Ογρυῖαθ, [ΒΔ πη 

αι σᾶγταϊα Ἰϑίδααθ πιγαηᾶο, 10] Ηοιποηοὰ 
͵δοθο, Αἰἰμηθίο δου πὰ 5 ΠΠ ΠΟ ΘΏ8, 

ουϊ ἔᾺΘΓΆΤΩ ο αἰ Ἰ551Γη8, ἃ ῬΔΡγΕΠ15 ; ἰδηΐδτη δαΐθπι. 
ἀθιιβ ᾿ΠΠΡΓΡΟΥ 55 (ἷ, 6. ΘΧ ᾿ΠΠΡΓΟΥ50) αἰββιραν! 

[ιηϊο (181. 
202. ΑΙῦὺῦ 

α. Ηϊο ΠΙΔΙοριβ ροβίαϑτῃ ῬΌΓΟ ᾿ρῚ6 τη ΙΓ, ρα Ρἃ- 
σχητὴς σοφίης ᾧχετ᾽ ἐς ἀθανάτους. δἰ ῃ]οία βαρ θηΐ 85 ΔΌΪΠ δα Ἰτημηοτίδ] 68. [νἱΐ, 

201. ΑἸτὺν. παηο 568 Αἰϊγηθίο βαχα ἀ010} οὐ δου Πη86, 

Ὠδ 3 Ροίαϊ οδηία αι υἱθοθγο, αι Π60 “ ρθε ἈὉ τ Ρ ἸΝῈ τὸ ΤΡ ἐὐό "Ξ 

Υἷπο οἱ ἀδρίθυβ ἀυ]οῖον 'ρθα Ὑ Θηα85, αὐδὴλ ΒΌΘΕνΟ, ΤΑΊ ΡΟΣ ΤΟΡΟΥ ἈΜΗΡΉΔΕΙΕΣ 

Ἡοιηοποθὰ ἰθ9Ὸ}, τἸη040 φΆνΡα]α βἰοαὶ μἰραπάο, Ἐν ΘΈσταῦο, 



188. 

β. ἐνθάδε Διαλό ίου σαόφρονος ὀστέα χεύθει 

γφνὰς, ὃς ἀμφ᾽ ἀρετὴν ἔπλετο χαὶ σοφίην. 

" » ἀλλὰ τὰ μὲν χεύθει μικρὰ χόνις ἀμφιχυθεῖσα, 

ψυχὴν δ᾽ ἐχ μελέων οὐρανὸς εὐρὺς ἔχει. 

2ρ8. ΑΛΛΟ. 

ἡ νταῦθ᾽ ἀρχιερεὺς ἐγώ ποτ᾽ ᾧχουν, 

ἄνθος ξυράμενος νέων ἰούλων, 

ψυχὴν εὐσεδίης ὕπερ τεθηλὼς 
χαὶ σεμνῆς μακάρων ὑπηρετείας. 

" Αλλ᾽ εἰς γῆρας ἵχοισθε πάντες ἑξῆς, 

μνείαν Μητροφάνους ὅσοι ποιεῖσθε" 

γὴ τὸν Δία συντηρήσω. 

2ρ4. ΑΛΛΟ. 

ὁ χλεινὸς ἵνις βασιλέως ἀμάζασπος, 

ὁ Μιθριδάτου βασιλέως χαδήγητος, 

ᾧ γαῖα πατρὶς Κασπίας ταρὰ χληθρας, 

ἴθηρ ἴδηρσιν ἐνθαδὶ τετάρχυται, 
δ πόλιν παρ᾽ ἱρὴν, ἣν ἔδειμε Νιαάτωρ, 

ἐλαιόθηλον ἀμφὶ Μυγδόνος νᾶμα. 
Θάνεν δ᾽ ὀπαδὸς Αὐσόνων ἀγαχλειτῶν 

μολὼν ἄναχτι Παρθικὴν ἐφ᾽ ὑσμίνην, 
' πρίν περ παλάξαι χεῖρα δηΐῳ λύθρῳ, 
“40 ἴφθιμον αἱαῖ χεῖρα δουρὶ χαὶ τόξῳ 

χαὶ ἡϑεγανον χνώδοντι, πεζὸς ἱππεύς τε. 

ὁ δ᾽ αὐτὸς ἴσος πε θοιῖν αἰδοίαις ) 

2θ8. ΑΛλο. 

᾿Σῆμα μὲν ἐν στήλῃ γλυπτῇ θέσαν, ἡνίκ᾽ ἐγὼ μὲν 
ἀελίου γλυκερὴν λεῖπον ἐπεσχαρίην" 

βηνείης δέ μ᾽ ἔδεχτο μυχὸς καὶ ἀλάμπετον οὖδας 

Αἴδεω, μάρ[ψαν (3) γαῖαν] ὑπὸ σχοτίην, 
ὃ πατρὸς μὲν Δημοσθένεος, [ἐτέων] δύο χεΐκοσι μ᾽ 

στε δέ" με τριτάτην αἵματος ὀλλυμένην [οὖσαν. 
(Ω μητρὸς στυγερῆς καὶ ἀδελφεοῦ εἵνεχ᾽ ἐμεῖο)" 

γοῦσος ἀχωλύτῳ μόρσιμον εἷλε τύχῃ. 

ΠΑΝΤΗΘΠΟΘΙΑΣ ΘΒ ΔΟΔ: ἈΡΡΒΝΡΙΟΙΒ 

ὃ. Ηῖο ἀρηνὰ ΡΡαάθηιῖ5. οϑϑᾶ τρίς 

203. ΑΙτῦὉ. 

Ηΐο βυμτηι5 58οογ 05 ΘΡῸ Ζυοπάδιη δ] 
ἤογθ ἀθίοηβο πον ἰδημρ]η15, 
8ΗΪΠΊΟ δυΐθπι δὰ ρἰθίδίθιῃ Πογθηΐθ 
δάςσιθ βδηόίατη ἀθοῦ πη ΤΩΪ ἢ] βί Ἰ στη. 
56α 5686 δα βοηθοίαΐθτη νθηϊΐθ οτηη 65 ογα η 

τηθῃ]οΥἶδτη ΜΘ τορ δ ηἾ5 χαοίουπααδ 180 75. 
αιιαηι ῬΘΡ Το ΘΟηΒοῦνᾶθο... . 

θά, ΑἸΤΌΡ. 

ΤποἸ "5 Π]115 ΤΘΡῚΒ ΑΙΔΔΖΆΒΡΙΒ, 
Ἰάθιη οἱ ΜΙ ΠΡ ἀδ015 ΓΘ ΡΒ ἰγδίθγ,. 
ουϊ ἴοτγα ρϑίγια γμὶΐ (δβρῖα5 αχία. Ρονίαβ,. 

ΤΡΘῚ 80 10 6.15 ῃῖο ἢυπηδία οϑὲ 
ΓΘ δα 5ΔογΆτη, συδηὶ ὁ Ἰ Ποαν! Νώ: 
Ῥτορίοι Μυράοηϊβ, 4υ0 νἱγθηΐ- ον, δαθηίι 
Μογίαιυβ θϑὺ Θοσηθ5. ΑΒΟΠΪΟΡ ΠῚ ἱποὶ τογαπι. 
οαπη- ᾿ἰ5βθύ ρυϊποῖρὶ Ῥαγίμίουπι δα Ὀ6Ι]απι,. 
ΡΓΪὰ5. αυϊάθιη αυδπι ἰησιϊπαββοϊ τηδηῖτη ΠΟ5 
Τογίθιη θῃθα ! πηᾶηιπι Πᾶδίδ, οἱ ἅτοὰ 6 [Οἱ 
οὗ ρ᾽δά 11 τη οΓΌΠη6, ρΡ6 65 Θαθθ566. 
ΠΙῸ ἰάθπι ρᾶν υἱγριπίθιβ ρυαϊοῖβ Ὁ 
ἮΙ ὑννς ᾧ ἐὰν ἀϑΦ γ διτυδ ν .ς- φιὸ᾽ νῶν ἀφ συ αἱ 

20. ΑἸΤΌ}.. 

ΒΙσΠυτη αυ] 6 πὴ 1 ΟἶρΡο Θχϑου]ρίο ΡΟΒιΘΓΘ, 
80115 ἀυ]οο ᾿ἰαυϊ Ρἰαπαπι-οοἱ (ὦ. 6. ἰθργΆ1Ω):. 

ἈΠ ΘηΘ8 δυΐθιῃ τὴθ ϑοοθρὶί βίηαβ, δὲ ᾿66-ὸ 
Οτοῖ, ταρίθηβ ἰθυγᾶμῃι 5 οδ! οί ποβᾶτη, [ 

ρδίτο Ποιηοϑίμθηθ φθηϊέαηι, ἃπη15 ἀπο ϑὲ 

Θοϊζοΐθ δα ΐθιῃ : τὴ ὑθυ τὴ 6 Χ Ργοροπίθ ρθῖθ 
(Ὁ τηδίγογη δἰιοίδμη οἱ ἔγαίγθιῃ αὐ οι, ῬΥῸ 
ΤΑ ΥΌι15 ᾿ΠΘΥἹ80}1 ΒΟΥ] ἀοβιϊηδίδτῃ. οθρίν ἰ ἱ 

2θά. Αταὐὺν. 

Ηΐο γϑρὶβ 1116 βδηρα!5 οδί ΑΥωδΖδβριιβ, 

οἱ ΜΙ νἀ δὐῖβ σθρὶβ ᾿πολ π|5 ἔλαθ, 

οἱ ἰογγᾶ σϑαϊίυῖχ Οδβρῖαὰβ δραὰ ρογίδϑ, 

ΤΌΘ᾽ Βϑρυ αβ Βἴο ΙὈΘΥ10Ὸ ΤΌΤ, 

ἴῃ γ06, αὐδτὰ ΝΙΟΔίΟΡ ἴῃ 5010 β γαχὶί, 
ῬΙΏρΊι65 ΟἸἰνὰβ αποᾶ [ογ6η5 στὶραί Μυράοῃ. 

ΟἸὈΙνὺ 1116, ἄστη οουμλθ5 Γι ϊ ΠΟΓΌγΩ. 

δὰ 6118. νϑαϊὺ Ῥανίμιοδ τη ρθυδίουϊ, 

ΤηΔ τη ὈΥΪαβατιϑηα βδηραΐηθ Ὠοβίϊυση ἰἰηχὶΐ, 
Ἰηνοίαβ θα ουὐὰβ Πδδβίδ, γ6] Τη ΤῸ 

ἀογηϑῦα ρα 15 ροββοὺ Ὠοβίϊαση ἰὰυτηδβ : 

Μϑ ΒΗθηθᾶ 800, υἱσ δορηϊίδ, ἰθργᾶ, ΨῬΘΟΘΒϑΙ. 

Ναμο 1116 ἰδηΐι5 νἱυρίηατῃ δορί ἴαῖο. Ἢ. 

2θῦὅ. ΑὖὺΡ. 

Ιη οἷρρο ποιῆθῃ βοιϊρβουαηΐ : 6ῃ ΟἸγοΘρθηδ. 
ἘΠῚ ἀϊοία ἴαϊ, αἰοίδ, οὐ ΕἸρΡοβομδίϊα : : 

δχοορὶν, Π 115 ἀὰπὶ ἴθ ΓΟ δὰ ἰθηθοτᾶθ.. 

ψιρίηα δίαπθ ἀὰο5 ααθτη ΔΡΌΡΘΙΩ ΔΠΠΟΒ, τοῖα Ρι 
οὐ αν, Ῥᾶγοδ ἢ] βθοδηίθ, α168. 

Ο ααυὶ, τ6 δηΐββδ, τηδίθυ ἐγδίθθαιιθ 4] θίΐβ,. 

ΤΩΟΥΌ5 τὴ οὐ ἰδίαχῃ οὖ 5018 ἀοτγηΐπδ, Δ ΌΡῚΡ 



206. ΑΛλο. 

πὐτύχου ἠρίον εἰμὶ, καὶ οὐ χενόν- ὀστέα γάρ μοι 

Ἶ. ᾿πέμψεν ἀδελφειοῦ φροντὶς ἀπ᾽ ἰταλίης:" 

Ἴ λγεα δ᾽ ἔλλιπε πατρὶ, πολὺ πλεῖον δὲ τεχούσῃ, 
ἃ τρίτον ὠδίνων οὐχέτ᾽ ἀριθμὸν ἔχει. 
ὀργὴν δ᾽ οἰχομένοιο περικλαίουσιν ἀδελφοί, 

᾿ παῖδες δ᾽ ὀρφανίην, χηροσύνην δὲ γυνή. 
τ δὲ τριήκοντα ζωῆς μόνον ἔσχ᾽ ἐνιαυτοὺς 

᾿χαὶ δύο, τῷ φθονερῷ δαίμονι μεμφόμεθα. 

Ὥ - 267. ΑΛΛο. 
᾿Κι(οίντου) Σουλπικίου Μαξίμον καίριον. 

Τίσιν ἂν λόγοις χρήσαιτο Ζεὺς ἐπιτιμῶν “Ἡλίῳ 
᾿. : ὅτι τὸ ἅρμα ἔδωχε Φαέθοντι. 

ἢ τρλοι χόσμιοιο φαισρόρον ἁρμελατῆρα 

ὖχ ἕτερον πλὴν σεῖο θεοὶ ποίησαν ἄναχτες" 
Ὥ ε χαχόφρονα θῆχας ἐφ' ἁψίδεδσιν ὀλύμπου 

ἰέα χαὶ πώλων ἄφατον τάχος ἐγγυάλιξας, 

ιἐτέρην οὐδ᾽ ὅσσον ὑπό(δ) δείσας ἐπαρωγήν ; 
τάδε πιστὰ θεοῖς σέο δήνεα" ποῖ Φαέθοντος 

“εὐσταθὲς ἅρμα φορεῖτο ; τί σοῦ πυρὸς ἀχ[α Ἰμάτοιο 

᾿φλὸξ ἄχρι χαὶ θρόνον ἦλθεν ἐμὸν χαὶ ἐπ᾽ εὐρέα 
Γ [κόσμον ; 

Ιύγνυτο, καὶ χύχλοισι ὕ ὑπερμενὲς ἄχθος ἀπ᾿ εἴλης" 

)) κεανὸς χέρας αὐτὸς ἐς οὐρανὸν ἠέρταζε, 

᾿ ποταμῶν οὐ πᾶσαν ἀνεξηραίνετο πηγήν ; 

“Καὶ σπόρος ἐς Δήμητρα καταίθετο, καί τις ἄπλατον 

ζαλέην ἔχλαυσε παρὰ δρεπάναισι ΣΘΡΥΟΙ 

πείρων εἰς ἀχάριστα βέτην θ᾽ ὑπὸ χυφὸν ἄροτρον 

ὶ ταῦρον ὑποξεύξας ὑπό τ᾽ ἀστέρα βουλυτοῖο 

ει ιγας ἄρρενα γυῖα σὺν ἀχθεινοῖσι βόεσσι" 
ἴα δ᾽ ὑπέστενε πᾶσα χαχόφρονος εἵνεχα χούρου" 

ἢ τόν ἐγὼ πυρὶ φέγγος ἀπέσδεσα" μμηχέτι παιδὸς 
ἤρεο λυγρὸν ὄλεθρον, ἑοῦ δ᾽ ἔχε φροντίδα χόσμου, 
ποτε χειρὸς ἐμῆς φλογερώτερον ἔγχος ἀθροιήσῃς. 

σχ᾽ οὐρανίοιο Διὸς νόον" οὐ μὰ γὰρ αὐτὴν 

:(ην ἄλλο τί: τ]οῦδε χαχώτερον ἶδεν ύλυ πος" 
σμος ἐμὸς σὴ πίστις ἔφυ μεγαχύδεος ἐ ἔργου. 

: : ἐσθω τὰ πάροιθε, τὰ δ᾽ ὕστερα φροντίδι χεῦθε" 
οὗ σὸς ἔφυ" πώλων γὰρ ἀπείριτον [ο]ὐ σθένος ἔγνω, 

ἦρων οὐδ᾽ ἔσχε πολυφραδὲς ἔργον ἀνύσσαι. 

) τὸ νῦν, πάλι χόσμον ἐποίχεο, μὴ τεὸν εὖχος 

ὲ λλοτρίαις παλάμαισι πόρῃς ἀμένηνα πονήσας" 
ὄνῳ σοὶ πυρόεντος ἐπειγομένῳ χύχλοιο 

ΠΘΑΡΌΤ ΤΙ. ΒΡΙΟΒΑΝΜΑΤΑ ΒΕΡΌΙΠΟΒΑΙΙΑ. 13 

206. αἴαῦν. [ΐμὶ 

Εν ἢ! ΒΘΡΌΪΟΓ ΙΓ 511Π|, ΠΘΟ6 γϑΟΌ ΠῚ : οδϑᾶ ΘηΪΠῚ 
ΓηΪβὶἐ γα ῖβ οαγὰ 80 Δ ]1ὰ : [Ρδγθηί, 

ἀοίονθβ φυϊάθηῃ το] Τα] Ῥαίυ], τ]ὸ δια 6 πὶ τηδρ 5 
αι {γΊρ]ατὴ ρᾶγξαιπι ΠῚ πη Πα, ΠΠΊΘΡ ΠῚ, 

Αππόγθῖὴ ἰηἀθ ἀοίμπποι! ἀοῇθηί ἔγαίγθβ, 
᾿θουΊαα 6 οὐ ίθηη, ν᾽ ἀυϊ αἰ θη τα ]]θν. 

ΒΙσυΙ θα ὑγὶρ᾽ηΐα νἱΐε ἰδηΐαπι ἤδ θυ ἃΠΠ 05 
οὐ ἄπο, ἴηγ 10 ΠΙΙΠΊΪηΪ ΘΧΡΓΟὈΓΔΙΉΙΒ. 

267. ΑΙὐ. 

Οὐϊηὐ ΘΌΠρΡΊοΙϊ Μαχίμηὶ γϑυβιιβ δχίθι ρον 8165, 
Θυδ ΟΥ̓ΔἰΪΟηΘ πιϑὰ5 50 Φπρὶον ΘΟ] Θηὶ ΟὈ] αΡρ ἢ 5 
αποα σαν μὴ «ϑιαγτη ῬΠΔθίμοηἐὶ ΘΟΙΤη 5155, 

Νοβίυὶ τηυηαϊ Ἰο θυ ΔΓ σΆτη 
ΠΟῊ 8] πη 80 ἰθ αἰ ἴθοθΘ ΓΘΡῸΒ : 
ἀυϊὰ ρίαν βίυϊίυτη ροβαϊδβίϊ ἴῃ τοί β ΟἸγτρὶ [ἀἀϑι1; 
ΠΙατη οἱ δὲ θα Ουτ ᾿τητηθη58 πὶ γο]οοϊ δίθπι τηδη- 
ΠΟΒΙΡΌΠΙ ΠΘ616 Ὑ6] ΤΩ] ΠΙΤΩ6 ΒΥ ΥΙ 15. Δυ ΧΙ Πα τὴ 7 
Νοη θὰ ἀθουιτη ἢ 46 ἀϊρηὰ βιπί ἰὰἃ Θοη5111ἃ. Ουὸ 

[ΡΗδοίΠοη 5 
ΠΡΙΠῚ5 ΘΌΡΓῸΒ ἰογθαίαν ἡ Οὐ] Ἰρηΐ5 ἰυ] ἸπΠα 6 [655] 
Πατητηα ἀβαπ6 δα ἐπγοπαμη νϑηϊΐ πηδιη οἱ ἰὴ νὰ5- 

[ὑπ τηυπά τη 2 
ΜιΙχίυτμη οϑί οἱ οὐὈΙΡιι5 οὐ οδέδιι8 ῬΘΥν Δ] αττη 5015- 

[5ρΡ|6πάουθ Ομ : 
ΟΟΘδΠ15 ΤηΔη115 056 δὰ οθ πὶ (0116 Ὀδί. 
Ου15 Παν]οσατη ΟΠ ΟἸηηὶ βἰοοδθαίαν Τοηΐο 

ΕΠ 5θηθῃ ἴῃ ὕϑγϑγθιῃ (. 6. ἴῃ (θυ 1η) 7αοξιγι, οΟἸη- 
[Ὀυτοθαίαγ, οἱ ΠΟ Πι]}115 ᾿ΤΠΤΠΘΏΒΙΠῚ 

δυάδι βογ 1 οαηὶ ἀοἴον! Ἰυχία [1665 ἃρτίοο]ὰ, 
ΒΘΓΘΠΒ ἴῃ ἱηρτδίο 80[0, γιιβίγδαιιθ 510 ΘΌΓγΟ ἃΓΔίΓΟ 
ἰδαγατη 50] 1 ΡΘ 5, ΒΌΡΟ.Θ 5166 ̓6. 40 Θχβοϊναη- 

[ν Ῥον68, 
ἸΠΠΠ6Χ15. Τηᾶ 5005 ΤΠΘΙΩ ΓΒ Οὐπῃ ΙΔ ΟΡΙΟ515 ΒΟΒῈΒ : 
ἰθυγᾶ ἀπ 6 ΒΡ θὲ ΟἸΊΠΪ5 ταδί θβδπιπι ΡΓο- 

Ρύθυ' Ῥαθγ απ. 

οἱ ἔμπης ΘΡῸ ἰβπ6 ἰυπηθη Θχϑίϊηχὶ : ΠΘ ͵8πὶ ἢ] 
ἀρ Πθαβ]ποίποβιτη χ᾽ ἔϊατη, (αἱ 588 06 ΘΌΓΔ ΠῚ τη Π6], 
Π6 4υδη0 ΤηΔη15 πιθῷ ΔΓ θηςογθῖα Πδϑίδμη 60Π- 

[οἱρίδϑ. 
ΝΟΒ506 ΟΘΘΙΘ5{15 ΦΟΥ]5 ΤΩ πίθιη : ΠΟΠ, Ῥ61 ΘΗΪΠῚ ᾿ρβᾶπη 
ἈΠΘδπι, δἰϊὰἃ Ποοο6 ΤΑ βου 5 νἱ αν ΟἸγΙηρι5 : 
τηπηάτι5 τηθιι8, Πα 65 θᾶ, (ἡ. 6. χὰ Πα οὶ ογθα 5) 

[ΡΓΘοΙαγἃ Γ65 ζαϊί. 
ΑΡθϑδηΐ χιῷ ρυῖαβ ἴα ΓΘ, ροβίθυϊογα ΓΘΘΌπα6 τηθηΐθ : 
ΟΠ ἔπ5 Θ5ΐ, ; Θα]ΌΟΓΙΙΠῚ Θηΐτὴ ᾿πΠηϊ πὶ ΠῚ ΓΟΒῚ 

[πονἱ]ΐ, 
ΠΔΌΘηδΙατα ἢ6 4116 Πα αὶ ν8] 4 6-οοηβυϊζατη ΟΡα5 

[Ρϑγῆοοθτοί. 
Ι ΘΓΡῸ πυη0, ΓΕΒ ΤΠ] Π ἀπ ἂρ ΓΘ 6 ΓΘ, Π6 ὑππ1ΠῚ 

[ἀθου8 
816 η15 τη η]θι15 ἀ6α85, αὖ {αὶ ᾿π 6 01}18. ἴθοἾ55885 - 
ἘΠῚ ΠῚ Ἰρηθὶ Γϑβυϊπδηΐὶ οἰγ δ 
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80 ἀντολίη καὶ πᾶσα (καλὸς δρόμος) ἔπλετο δυσμή" 

σοὶ τόδε πιστὸν ἔδωχε φέρειν νόος, ἄφθιτον εὖχος. 

Φείδεο γῆς χαὶ παντὸς ἀρίπρεκέος χόσμοιο, 

ἴσχε δρόμον μεσάταισιν ἐπ᾽ ἀψίδεσσιν ὀλύμπου- 

ταῦτα πρέποντα θεοῖς, ταῦτ᾽ ἄρχια" μαίεο, δαῖμον 

28 πν πάλι φέγγος τς ὑσ» παῖς ὥλεσε πουλύ" --- 

χαὶ τὸν ἀπειρέσιον μέγαν οὐρανὸν αὐτὸς [δΊδευε, 
ἥμισυ μὲν γαίης νέρθεν, τὸ δ᾽ ὕπερθε τανύσσας" 

οὕτω γὰρ πρέψειε τεὸν φάος Οὐρανίδαισι, 

χαὶ φωτῶν ἀχάχωτος ἀεὶ λειφθήσεται εὐχή, 

πρηυμενῇ δ᾽ ἕξεις Ζηνὸς νόον: ἢν δ᾽ ἑτέρη τις 
λείπεταί σευ φροντὶς ἀταρ([έ]ος, ἵστορες αὐτοὶ 

ἀστέρες ὡς πυ[ρό]εντος ἐμοῦ μένος αἶψα χεραυνο[Ὁ] 

ὠχύτερον πώλων... - -. δέμας. .. .:. Ὁ. 

ἀ Ξ 

ἐπιγράμματα 

α. ΝΜοῦνος ἀπ᾽ αἰῶνος δύο καὶ δέχα παῖς ἐνιαυτῶν 

τ 'Νάξιμος ἐξ ἀέθλων εἰς ἀΐδην ἔμολον" 

νοῦσος χαὶ χάματός με διώλεσαν᾽ οὔτε γὰρ ἠοῦς, 
οὔτ᾽ ὄρφνης μουσέων ἐχτὸς ἔθηχα φρένα. 

5. Λίσσομαι, ἀλλὰ στῆθι δεδουπότος εἵνεχα χούρου, 
ὄφρα μάθῃς σχεδίου γράμματος εὐεπίην, 

εὐφήμου χαὶ λέξον ἀπὸ στόματος τόδε μοῦνον 

᾿ δαχρύσας" « Εἴης χῶρον ἐς ἠλύσιον᾽ 

τς ζωούσας ἔλιπες γὰρ ἀηδόνας, ἃς Αἰδωνεύς 

λ0 οὐδέποθ᾽ αἱρήσει τῇ φθονερῇ παλάμῃ. 

β. Βαιὸν μὲν τόδε σῆμα, τὸ δὲ χλέος οὐρανὸν ἵχει, 

Μάξιμε, Πιερίδων ἐχ σέο λειπομένων" 

γώνυμον οὐδέ σε Μοῖρα χκατέχτανε νηλεόθυμος, 
ἀλλ᾽ ἔλιπεν λήθης ἄμιμορον εὐεπίην. 

5 Οὔτις ἀδαχρύτοισι τεὸν παρὰ τύμϑον ἀμείδων 

ὀφθαλυοῖς σχεδίου δέρξεται εὐστιχίην" 

ἄρχιον ἐς δόλιχον τόδε σοι χλέος" οὐ γὰρ ἀπευθὴς 
χείσεαι οὐτιδανοῖς ἰδόμενος νέχυσι" 

πουλὺ δὲ χαὶ χρυσοῖο χαὶ ἡλέχτροιο φαεινοῦ 

10 ἔ(σ)σετ᾽ ἀεὶ χρέσσων ἣν ἔλιπες σελίδα. 

2ρ8. ΑΛΛΟ. 

Οὐχ ὁσίως ἥρπαξας ὑπὸ [χθόνα], χοίρανε Πλουτεῦ, 

πενταέτη νύμφην. πᾶσιν ἀγαλλομένην" 

οἷα γὰρ ἐρχομένου ῥόδον εὔπνοον εἴαρος ὥρῃ 

ΑΝΤΗΟΠΟΟΙ ΑΙ, απ πος ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΘ 

οΥαΒ οἱ οπηηΐβ --- ΡΌΠΟΠΟΡ ΘΌΓΒΙΙΒ --τ- πιδπὰ 

ἴοο 
ὭΙ ΠοοοΘ ρΊρηα5 ἀ θα]. ἄδεια ΤΏΘΠη8, ἰΠ60 
Ῥᾶγοα ἰογγῶ δὲ οπηηὶ νἃ]46- ἀθοοῦρο πη 0 
ἴθη6 ΟυΓΒπη τη θα ἴδ, ᾿η ἰθβίπα!πθ ΟἸ ΠΡΙ : 
μῷο 4605 ἀθοοηΐ; πο α115 58 15- αἰρμᾶ : οαρίθ8, 
ἀυ] οἰ 5 ΠῚ ΤᾺΓΒΙΒ [ΠΏ Π : ἔππ5. Π]1ὰ5. 

ἴπι 
οὐ ρ6ὺ ἱπῇηί(απη τηδρΉη οδ] τὴ 1056 106} [80 
Ρ6Γ τηϑάϊαπι βραίϊιπι ἰηΐ 61 δὲ ἐθρρᾶτη οἱ θὰ 8 5 

βἷο δηΐτῃ ρ]δοοροί ἰπαπι ᾿απηθη (1 ]00}18,Ἠ [500 
οἷ; Βοπηϊηιιπι ἢ110-τη810-δοία ΒΘΙΊΡΘΙ ΡΓΘΘΘ65 

[αἱ 
τηϊ θη 16 ΠΡΌ 15 Φον]Β τηθηΐρτῃ : βίη ϑαΐθαι 11 
ΠΘΡἸ ρίαν οαγὰ {101 πο ρωηῷ τηθί θη], . 
ογυηΐ 5᾽άθγα ̓ ρηθὶ τηθὶ ΓΟΡῸΓ 5 δί τη [α]πεϊπί5 [ 
οἰἴυβ᾽ Θὅυἷδ. .. . [7] ΘΟΥΡΌΒ,,. 0 τ 

ἘρΙργδιητηδίδ. ΣΕΜΕΙ 
α. ὕπ05 ἰαΐθ ἀσογιπι οἱ ἀθϑοη ΡῸΘΡ δηποιὶ 

ΜΑΧΊΠΉΙ5. 6 ΟΘΡ ΔΙΊ ΠΙθ115 ἴῃ ΟΥουτη ν θη] ὡς 
ΤΊΟΤΌ 5 οἱ ΙΏΡΟΥ τη ῬΘΡα]άΘΓΘ : ΠΘ6Ὸ6 ΘΠΪΠῚ Γ Π 

ΠΘΩα6 ποοίιι Τηι1515 Δ δ παϊ τηθηΐθη. 
ῬΡΘΟΟΙ, 868, 5.8 τηογ ] οΡαίϊα, ΡΕΘΙῚ, ΐ 

αἱ ἀἰδοᾶβ ΘχίΠΠΡΟΓΆ]15 ΒΟΥ ρίΪ ἐρκωτος, 
Ῥίοαιθ αἀἴο οΥ6 ἤθθ68 5011} ; 

Ἰδογιπηδίπβ : {Πηαηι 515. 5646 ἴῃ εἰνήμ ὦ Ξ 
γἱνθηΐθϑ Θηἱπὰ Πα ϊβίϊ ᾿ ΒΟ ηἶδ 5, αι 5 ΡΙαϊο. 

ὨυηΖαδιηη ἰο}]6ἱ ᾿ην δ, τηδηιι. 

ων, ῬΙΘΓΙΔΙΡΙ5 ἃ 6 ΤΟΙ Ο15 : 

51 Π6- ΠΟΙΏΪη8 ΠΟ ἰ6 Ῥαγοῦ, ΟΘΟΙΑΠΙ, ἸΠΉ ΤΏ ΒΘΙΊΘΟΥΕ 
5οα ΓΙ χα ἑμιαηι ΟὈἸν]ΟΠ5 ΘΧρ γίθιη ἴδοιηι 

Νϑιη0 5ϊδοὶβ ἐπτημ] τη {ππιπὶ ΡΥ Θ ΘΡΊΘη5.. 
ΟΟῸ]15. ΘχίθΠ ρΟΓΔ 115 ΟΔΥΤΏΪΪ5. ΘΘΡΠϑὲ, ΠΟΠΟΒ. 

50 {Ποϊοί, ἴῃ Ἰοηριιμι ἐθηίριι8 Ὠξθο66 ΠῚ] 80 
[Θμἰπὶ ἴποορ 

866 15 πα] 1 5- ΡΥ ΘΙ] τηουί 15 οοηβρθοίαβ. 
ΠΊ.]1ο 58Π6 δἷ δΔι1Ὸ οὗ δἱθοῖγο ᾿ποῖ 40 

ΘΥΪς ΒΘΠΊΡΘΙ ΡΓΘΙΙΟβῖον φυᾶπι Π4αΐδε1 Ρᾶρ᾽ 

2θ8, ΑῦΌ Ὁ. 

Νοὴ ρἷβ τἂρυϊβίϊ 50} ἰθυγᾶπι, τὸχ Ρ]ΐο, 
4υϊη 8 ΠΠ6ΠῚ ὨΥΠΙΡΗδΠῚ ΟΠΊΠΪ 15 ἀθοοΓδ, 

αὖ ΘὨΪπη ἸΠΟΙ ΡΙ ἢ 15 γΘΓ]5ἴη ΒΟΓα, 06 Π6-ΟἸθηΐοπη, 

2θ68. λμὐν. 

Ουϊπαιπθηηθηη ΝΝΥΙΩΡΒΘτη Τρ ϊβίὶ, ἔθου Ρ]αΐο, 

τ ΟΣ θι15 οὐ ΤΟΥτ δ. ΘΟΡΡΟΥῚΒ ΘΧΙ ΤΙ ΔΤΩ , 
αἰᾳὰθ ΤΌϑϑυὴ ἰθηθνδη γϑαϊοϊτπ8 οχβίϊρδϑβίϊ, 

α88 [ΓδρΡδηΐθυη ΔΡΟΥϊΌ γθγ6 ΠΟΥ ΘΔ] ΘΘΙΩ. 
ψουυχη ἃρ6, ΑἸΘχδπ δ ἸΔΟΥΊΤΩΪ5 αὶ ΒΡΘΡΘΊ (5 ὌΣΏΔτη, 

χαδηύιμην!β οατιχα ταὶ {16 θ᾽ 6 οαραΐ. 
Ῥῖρπδ αυΐϊάοπι ἐποραὺ ἴδοῖθβ, ατιϑο παρία ἀθδ 5 

ογηδγϑί οαρ Ια] ̓ ποῖάδ ἑαΐα ΦοΥ8. 

Αἱ ἰδ165 δηΐγηδβ, δηίαδο ογθαϊίθ ἤδυηδθ, 

ποη ΟΥουβ, τρί απί 564 5101 Ναϊδᾶθβ. 



: ξεες ῥίζης, πρὶν χρόνον ἐχτελέσαι. 
λλ᾽ ἄγ᾽" ̓ Αλέξανδρα χἂν φίλατο, μηχέτ᾽ ὀδυρμοὺς 
ἱμερτῇ χούρῃ σπένδετε βυβόμεναι: 

ἴχεν γὰρ, χάριν εἶχεν ἐφ᾽ ἡδυχρόοισι προσώποις, 
αἰθέρος ὥστε μένειν ἀθανάτοισι δόμοις. 

οἷς πάρος οὖν μύθοις πιστεύσατε" ταϊδα γάρ ἐσθχὴν 
ἥρπασαν, ὡς τερπνὴν, Ναΐδες, οὐ θάνατος. 

209, ΑΛΛΟ. 

δεις, ὦ ἐἰλόνεχνε Μελάνθιε, χαὶ βαθὺν ὕπνον 

᾿ς ἰατρὼν ὦ πολυπειρότατε" 
᾿Ὦ ἀΐδας ζωοῖσιν ἐναντίος, ὃς τὸν ἀρωγόν 

ν νούσων εἰς μερόπων οὐχ ἐφύλαξεν ἄχη. 

210. ΑΔΛΟ. 

Εἰς ἑχυτόν. 

ν τέχνῃ λάμψαντα Μελάνθιον ἰητῆρα 
Ἀ Βιὸν με Κό]ως χρύπτει πρέσδυν ἁλυπότατον. 

411. ΑΛΛΟ. 

Ὥ Μ: 

ΟΥΑ͂ΒΕ χρηναῖαί ἐε συνήρκασαν ἐχ βιότοιο, 

χαὶ τάχα ποὺ τιμῆς εἵνεχα τοῦτ᾽ ἔπαθον, 
Ἱπίη, οὐδὲ δυοῖν ἐτέοιν τέλος ἐξανύσασα, 
Φιλησίη τὴν χλῆσιν, Αὐσονὶς γένος. 

9712. ΑΛΛΟ. 

θοι 

ἵ ἰχοσί με ζήσαντα χαὶ ἑπτὰ μόνους ἐνιαυτοὺς 

Παυλῖνον γαίη δέξατο γερτερίη 
χαί μοι ἀδελφειὴ χεῖται νέη ἐγγὺς ἵγείη 

' ἑπταέτις" τῆς δ᾽ ἦν οὔ τι γλυχειότερον. 

ΐ 418. ΑΛλΟ. 
ἣν Διὸς ἀμφίπολόν με Χελιδόνα, τὴν ἐπὶ βωμοῖς 
ΤῊΝ ἀθανάτων γρῆυν ἐπιἀταμένην! 
τεχνον, ἀστονάχητον, ἔχει τάφος" οὐ γὰρ ἀμαυ- 
δαίμονες ἡμετέρην ἔδλεπον εὐσεδίην. [οῶς 

214. ΑΛΛΟ. 

κατι “μὲν γενόμην ᾧ καὶ χκλυτότοξος ἀπόλλων, 

τεσσαραχαιδεχέτης δ᾽ ἐξέλιπον βιότην " 
ᾧ δ᾽ ᾧ γενόμην θάνον ἤματι, τηνίχα Φοίδῳ 

ΘΑΡῸΤ π. ΕΡΙΟΠΑΝΝΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΖΑ. ικϑὺ 

ΘΧΒΘΟΙΪΒΕΪ γδάϊοθ, δηΐθ (θη ρῈ}5 “τᾶ Ππ| ρου οουϊ. 
δον ἃρ6, Πἰσοί, ΑἸοχαηάγα διηδία {που}, π6 8πη- 

[ΡΠὰ5 Ἰαπιοηίδ 
ἀθβι ἀθυ 8 Ὀ}}} ΡῈ1611 ᾿Πθαΐθ σοι θηΐθ8. 

Πδθυϊΐ οηΐπὶ σταιίαπι, αὔθοὸ ἨΔ υΪ, ἴῃ βυᾶνθ-οο ο- 
υἱ ΘΠ 6.5 τηδηθδί ἴἸη ἐοίθ ἢ Βα θιι5. [ταϊο ναί 

Ῥγ ΙΒ 1 πῖβ ἸρΊ αν. νουθ]θ. γα ϊΐθ ; Ῥα 6] πὶ 50 Ἰϊοοὶ, 

[ορΡορδπι 
ΓΆΡΈΘΙΘ, αἱ Ἰποιηάδτη δὶ, Ναϊδ 65, ΠΟ ΤΠΟΓ5. 

2090, ΑΌ . 

ΠοΡΙΗΪ5, Ο ΠΡΘΓΟΥΠη-8τηδη5 ΜοΙδηΗὶ, οἱ ἃ]10 βοπῖηο 

ἀΟΥΤΉΪ5, τη ΘἸΘΟΥ ΠῚ Ὁ ΡΘΥΙ {Ἰ5511Ὴ6 : 
56 Ρ]αΐο νἱνθηθι5 δάνογβιιβ, 4] (6 ΓΘ ΠΒΟΓ ΟῚ 

ΤΠΟΡΒΟΡΊΙΩ ἴῃ ΠΟΙ ΠΤ ΕΓΔ ΟΠ ΘΠῚ ΠΟΙ ΒΟΡγαν)ΐ. 

970. ΑἸτῦ Ὁ. 

ἴῃ 56 ᾿ρϑίη. 

Αγνίθ βρὶοπαθηΐθηη ΜΙ δηἑ ἢϊτιπι τ ἀἸοιιπη 
θᾶ, τὴηθ (005 ἰθρὶς 5θηθη ομηηΐπο- 5 {1 -οχ- 

ΘοΥΐοη. 
211.. ΑΙαῦῦ. ἱρ 

ἢ. Ν. 

ΝγΡΠδ ἰοηΐδηθ πὴ6 ΔΟΡΙΡ ΘΓ ηΐ 6 νἱΐα, 
οὐ [οὐβδῃ ΠΟΠΟΥ 5 οᾶ58. 00 ῥΡᾶββᾶ- ΒΓ, 

Ῥᾶγνυϊα, πΘαὰ6 ἀογιτη ΔηΠΟΙΙΠῚ ἤηΘ ρογδοίο, 
ῬὨΙ]Θβῖα πομλΐηθ, Αὐβοηϊα ρϑηΐθ. 

972. ΑἸ. 

Ὁ. Ν. 

ΊΡΊΠἱ πὴθ Θυτη ὙἸΧΊ556ΠῚ οἱ ΒΘ ρ 6 ΠῚ ΤΟ 0 Δ ΠΠῸΒ 
Ῥαδυππηυπὶ ἰογγᾶ δοοθρὶί Ἰηΐογᾶ : 

οὖ ΤῊ] Π] ΒΟΙῸΡ δα]δοθί ᾿πη1ο1 ΡτῸρΡ Ηγρὶα 
ΒΘΡίΘΏηΪ5 ; 48 Χυ]ἀ6 πὶ Π1}}1] ογδΐί αἰ] οἶτ15. 

973. Α1Όν. 

7ονὶβ [ἀπ δτη τὴθ ΟΠ ΘΙ Ιἀοπϑ, 1ἢ 8115 

ἱπητηο ! απ ᾿ΠΡᾶγΘ δηυτη 5οΙθηΐθπ. 
[6] ΘΙ - 50 0016, ΠΟ - ΘΙ] Π 0 5-1ηἀ ]ρθηΐθτη Παθϑὶ 

[56ρα]ουαπι : ποὴ Θηΐτη ΠΘὈΘΕ θυ 5- ΟΟ.}}}5 
ὨΌΤΪη8, ποβίγαιῃ ρ᾽θἰαίθμι υἱάἀθυαηΐ. ͵ 

ογά, ΑΙΤΌΡ. 

Ὀ16 φυϊάοπι παίιιβ βιιτι 40 δὲ ἃγοι-Ἰἢ51 615 ΑΡΟ]]Ο, 
αυδίιπογαθοϊπη ΔηηΪ5-)αὔτι8 ΤΘΙΙΧῸ] νἹΐδπι : 

δοἀθιηᾳαθ 40 πϑίμιβ ΘΓ μη ΤΟΥ 15 5ατα αἀἴ6, Οἰαπα 

ἰηΐονα ῬδΠππι τὴθ 5101 ἰθτα σαρὶῃ: 

᾿ ἀστοὶ πανδήμους ἐξετέλουν θυσίας. οἶνθ5 ρα οα [οἰ θαηΐ βδογὰ. [ΡῬῃώρο 

212, Ατὐῦὺν. χὴθ αχίδ ἐππλα]αίδ ΒΟΡΟΙ βθρίθῃῃ!β Ηγρὅδ ] Ρ εἰ 
Ἰάθγδτα βϑρίθηι υἱρίηιὶ τηθββὶ θὰ 8ΠΠΟΒ, πᾷ 181 ἀβροχὶῦ βαδυὶαβ δ]τηδ ἀ168. 

͵ Ἐ. 58ΟΥ 

Ι 



486 ἊΣ ΠΑΝΤΗΘΠΟΟΙΑΙ ΘΠ ΔΙΟΔῚ ἈΡΡΕΝΌΙΟΒ 

οήδ. ΑΛΛΟ. 

ῬΑϑ’ ἤρακχλείδην χατέχει χόνις, ὃν βαρὺς ἀίδὰς 

εἴρυσεν ἀϊθέων ἥλικος ἐξ ἀγέλας" 

ἄρτι γὰρ εὐμόχθου ἐπὶ γυμνάδος ἁγνὸν ἐφήδου 
“ς σχῆμα λαχὼν ἐρατὰν ὥλεσεν ἁλικίαν᾽ 
ΕΠ" δ᾽ ἀριθμὸν ἐτῶν ἕξ χαὶ δέχα τερπνὸς ἀμείδων 

Σμερτομάρα στυγερὸν ματρὶ λέλοιπε γόον. 

210. ΑΛΛΟ. 

Δέρχεο τόνδε, ξεῖνε, καταφθιμένοιο Φίλωνος 

τύμόϑον, ὃς ἐμμούσοις γράμμασιν εὐξυνέτως 

παιδείαν ἤσχησεν, ἅπασι δὲ χοινὸν ἐν ἀστοῖς 
ἦθος Λαρύμνης προσφιλέως ἔθετο" 

» τὸν καὶ ἐτ᾽ ἀχμαῖον βίοτον λείποντα χαθ᾽ ἥδην 
χῆδος δὁμιοφρονέως πᾶσ᾽ ἐδάχρυσε πόλις. 

71. ΑΛΛΟ. 

λγγελε πϑερσεθόνης, ᾿ρμῆ, τίνα τόνδε προπέμπεις 

εἰς τὸν ἀμείδητον Τάρταρον ἀΐδεω ; 

᾿ Μοϊράτις αἰχέλιος τὸν ἀρίστων᾽ ἥρπασ' ἀπ᾽ αὔρης 

ἑπταετῆ " μέσσος δ᾽ ἔστιν ὁ παῖς γενετῶν. 

Ὁ π- Δαχρυχαρὴς Πλούτων, οὐ π[αιγνί]α ἅπαντα βρό- 

σοὶ νέμεται; τί τρυγᾷς ὄμφαχας ἡλικίης ; [τεια 

Φ78. ΑΛΛΟ. 

ἢ Ρώμη ξ]είνῳ χούφη πέλεν, ἥ σε μάχαιρα 
εὔνων εἰϊς οἶκον δεσποτέων ἔθετο. 

Ὧν ζῶσαν χαὶ μνῆ]στιν ὁρᾶς Σατύροιο θανόντος, 
οὕνεχεν οὐ] πίστις σῆς κατέδυ πόλεως. 

219. ΑΛΛΟ. 

ἫΝ Τύμδον ὁρᾷς, παροδῖτα, περικλειτῆς Ῥοδογούνης, 

ἣν χτάνεν θὰχ ὁσίως λάεσι δεινὸς ΥΡῚ 

χλαῦσε δὲ χαὶ τάρχυσ᾽ ἀδιάνιος ἣν παράχοιτιν, 
χαὶ βαιτὴν στήλῃ τῇδ᾽ ἀπέδωχε χάοιν. 

ὃ. ὄνομα τὸ πρίν με πᾶς ἔχλῃσεν ἐπαγαθώ- 

νῦν δὲ Ῥοδογούνην βασιλίδος τὸ ἐπώνυμον. 

280. ΑΛλλο. 

Οἱ στύγιον χῶρον ὑποναίετε, δαίμονες ἐσθλοί, 

δέξασθ᾽ εἰς Αἴδην χἀμὲ τὸν οἰκτρότατον, 
οὐ χρίσει ἐκ Μοιρῶν ἡρπασμένον, ἀλλὰ βιαίως 

αἰφνιδίῳ θανάτῳ μήνιος ἐξ ἀδίχου, 

5 ἄρτι μὲν ἐν προχοπῆς τάξει παρὰ δεσπότῃ ὄντα" 

ἄρτι δὲ χαὶ γονέων ἐλπίδ᾽ ἐμὴν στερέσας, 

οὐ δέχα πέντ᾽ ἐτέων, οὐδ᾽ εἴχοσι τέρμ' ἐνιαυτῶν 

ἐχτελέσας, “γοερὸς οὐχ ἐσορῶ τὸ φάος. 

1 τοῦνομά ἐμοὶ πώ τῶν: λίτομαι δ᾽ ἔτι τὸν συνόμαιμιον, 
τοὺς δὲ γονεῖς χλαίειν μηχέτι τοὺς τάλανας. 

275, ΑἸ 

ἩΐοοΘ Ἡθνγδο !ἄθτη ἰθποί ρα Ϊν 15, σαθπὶ σΡανὶ 
ἀοίγαχὶ ᾿ανθημ πὶ ὅ118}} ΟΡΘΡ6 : 

ΠΌΡΘΙ Θηΐπιὶ ὈΘη6-] Δ ΟΓΙΟΒ0 ἴῃ ΟὙΙΠΠδ 510 
σΟΠαΙ ΠἸΟη θη βου ἰ{π|5, ΔΙΏΔΌΙΘΠ. δτηϊβὶΐ 

ΠΌΡΘΙΩΙΘ ὨΠΠΏΘΡΙΤΩ ΘΏΠΟΙΙΠῚ 56Χ δὲ ἀθοθῖη 
[ἀπ ῥΓᾶ 

ΘΙΏΘΓΟΙΠΔΓΩ αἰ ΓΔ ΠῚ τη] ΓΘ ΙΤαϊΐ, σΘΙηΘη 

210. ΑΙΌΡ. 

Ιηΐπθγθ Πη066; ΠΟΒΡΘΒ, δοίοιι Ῥ ΙΙοηῖς 

ταϊπα] πη, 4] ἀοοί 5 50.1.15 Ἰη:6]Πρθηΐθ 
αἸβοὶ ρ] πᾶτη ΘΧΘΓΟυΪ, οἸΩΠἰ Θ.56116 ΘΟΙΏΙΠΙΠ 
ἸΠΡΘΩΪ ΠῚ 1 ΔΓΥΠΊΠ8 ἃπηΐοα ἱπαϊαϊ Ὁ 

ου)5 οἱ, Πογθηΐθπι δά πο ν]ΐδπη οαπη Πα] ἢ 
ἴῃ [ἌΠΘΓΡΘ ππδηΪ Π115 ΟἸη 15 δου την], οἷν] 

11. ΑἸ 

Ναυη ῬΓΟΒΟΡΡΙΠδθ, ΜΘΓΟΤΪ, ἀιθιηπδτη ἢν 
ἴῃ Τἰβ-ογθηΐθπι Ταγίδγατη Ὠ 15 

--τ- ὅ015 απδάδιηη ἱπαϊρηᾶ ΑὐἸβίοποιη ταραϊ, ἃ ; 
βθρίθηῃθῃι : τηθάϊ 5416 Θδὲ βι Θ᾽ ἰηέθι" Ῥϑίτθ 

--- Ὁ ἸΔονιπηῖ5- -δαυάθῃβ ΡΙαΐοη, ποῆπθ [αι 
[οπιηΐᾷ πιο 

1 ὑτθαπηΐιν ἡ αυϊὰ οΔΥΡῚ8 Ἰπηπηϑίαγαδ-ι 

[8 ; 
218. ΑἸΌΡ. ᾿ 

Βοιηᾶ ΠΟΒρΙ Δ ἰθνὶβ ἰαϊΐ, ααῷ ἰθ Ὀρϑδία 
ῬΘηΘνγΟΙοΓ απ ἰπ ἀοτηιη ἀοΙΔΪ ΠΟΡΕ ΠῚ ΡῸΒ5 

Ιῃ αυΐθιιδ γὶνθηΐ 8 ΠῚ οὗ πηθ ΠΥ πη ν] 465 ϑαίυτὶ 
αυΐδ ποη ἢ465 ὑπ ἀθηηθγβᾶ οϑβί οἰν [δ ι}5. 

2790. ΑΙ. 

α. Τυπαυϊυτῃ νἱ 65, ν]αίον, ἱποι  Ἡ ΠΟΔΟΡῚ 

4ᾳδπη οοοἰ αἰ ἱπηρθ ἸΔρΙ αἰ θ5 ποίαρ! 5 νἱ 
ρον} δυιΐθιηῃ οἱ ΒΡ  νἹ ΑἸ Δηι5 βαᾶτη ΘΟ] Π96 

οὐ Ῥᾶγνιιπι οἰρρο μυΐοοθ γα] α1} ΠΟπογθῖη.. 

ὃ. Νοπηΐηθ ὈΓΪὰ5. πιθ 4υΐδααθ νοοᾶθαΐ ΕΡρδ : 
πὰηο δαΐοιη ἩΒοἀοριηᾶτη ΓΘΡΊ Πδ5 ΘΟΡ̓ΠΟΙΗ 

280. ΑΙΔΌΡ. 

Ουῶ 5ἰγρίαπι β5θάθτι ἵπμ 8 Ὀ} 1115, Πυπηϊπα Βοτ 
δοοίριίθ ἴῃ Ογουτῃ οἱ ΠΊΘ ΤῊ ἸΒΘΡΡΙΠΏΙΠῚ, Ὁ 

θ0η παϊοῖο ῬαγοδιΡαΐη ογθρίιμμ, 564 ν]ἱο]θηΐι 
ΒιὈ1ἃ τηογίθ ἴνὰ δχ ἱπ]υδίδ, [ΓὈτ 6558 

ΠΠρ6Ρ αυϊάθτῃ οὐπῃ ἴῃ ἱπουθιηθηΐ ὁγάϊηθ ἀρ 
ΠΌΡΘΙ δαΐθτῃ οἱ ρδγθη 15 5Ρ6 τηθᾶ, ΟΡ 

ποὴ ἄθοθιῃ οὐ υϊη48 ΔΩΠΟΙΓΌΠΙ, ΠΟΘ ΥἹΡῚ 
Ρθυίβοίο, ΠΠ6 1115 ποη ν] 60 ᾿ᾳοθηη. [πη 1Π0 1] 

Νοιηθη τη Ἡγρϑίῃβ : ΡΥΘΘΟΡ δυΐθπι δάιιο ὁ 
[βδηρεϊηθι, 

“ΡαΓΘπίθβαθ ΤΩΪΒΘΙῸΒ ΠΟ Ἴλτῃ ΠΡΟΣ 



281. ΑΛΛλΟ. 

ππὴν ἀχύλα μνήμη βιότου παρέδωχε, 
ὡμῷ τιμήσας σεμνοτάτην ἄλοχον, 

αρθένον ἧς ἀπέλυσε μίτρην, ἧς ὥριον ἄνθος 

ἔσχεν, ἐν ἡ μιτελεῖ παυσάμενον θαλάμῳ. 
Ὁ εἷς γὰρ ἐπ᾽ εἴχοσιν οὗ τελέωσε βίου ἐνιαυτούς, 
᾿ χαὶ μετὰ τούσδ᾽ ἔθανεν τοῦτο λιποῦσα φάος. 

. 989, ΑΛΛΟ.: 

χτρὶς μὲν μοὔῦστι Λύχων πόλις" εἰμὶ δ᾽ ἀπολλᾶς 

Φαρίῃ γαίῃ θυμὸν ἀποφθίμενος 

ἤπιος" ἡρπάσθην δ᾽ ἐχχαιδεχάτου ἐνιαυτοῦ 
; Γξχτον ἀωροσύνῃ μῆνα παρερχόμενος. 

ΩΝ ἀβυδηναίου τὸν ὀσείριδος ἀυφιπολεύω 
ὥχον χαὶ φθιμένων οὐχ ἐπάτησα δόμους" 
άτων χαὶ τέχνα μεμορμένον οἶτον ἔπεισιν, 

λλ᾽ οἰχεῖ μακάρων Ἠλύσιον πεδίον 
ἅψια παισὶ θεῶν ν᾽ ἀγαγὼν Κυλλήνιος Ὡρμῆς 

θυσε χαὶ Λήθης οὐχ ἔπιον λιθάδα. 

288. ΑΛΛΟ. 

οἷς μὲν Κασσώπα, πατὴρ δέ μοι ἦν Μενέδημος, 
ἢρ δ᾽ ἐξετέχνωσεν ἀριστοχράτει᾽ Ἐχενίχαν: 

τὰ δὲ τέχνα λιποῦσαν ὁ παντοθαρὴς λάδε μ᾽ 
χρίτον, ἄστοργον θηρὸς ἔχων χραδίην. [ἅδης 
οἱ δὲ τέχν᾽ ἔλιπον Λυσιξένῳ, δὲ γονεῦσιν 
ρφανὰ ταῦτα τρέφειν ματρὸς ἔρη βα γέας, 

ἡμ τέραν δ᾽ ἀρετὰν οὗ φθέγξομαι, ἅ γὰρ ἀτέρμων 

πᾶσά τοι ἤπειρος γαῖα φέροπλος ἐρεῖ. 

484. ἀλλο. 

[δ᾽ Εὐνοστιδέων θήχη, ξεῖνε, Εὔφρονα χρύπτει 
᾿ς χρηστὸν, ὃς ἐν ζωοῖς ἤπι᾽ ἔχευθε γόῳ 

δὲ σέο χρύπίτει χάλλος ν]έον [ἡ χόνις ἥδε 

285. Αλλο. 

Ἢ γενειάσχων Μούναν: φῇ οἷς, ἐσθλὸς ἐ]τ[αίροις 

Ππαὶ ἀδελφειῶν ὕστατος α.. .. .. .. 

" ὁ μὲν ἐν Κύπρῳ μοῖραν λάχε... . . .... ὦ 

280. ΑΛΛΟ. 

ἰ ν]έας βαίνουσαν ἐς ἐλπίδας, ἄρτι τὰ θεῖα 

ἔμματα Κα[ρν]ε[(1αἰς δερχομέϊνην θυσίαις 

οἵρα θοὴ μάρψασα παρ᾽ ἀνέρος ἥρπασε χόλπων, 
οἷά τις πϑῥος διψὰς αὐ ἀρύθρ φιλεῖ, 

᾿ ὀναν τὰν φιλότεχνον" ἐπ᾽ ἀνδρὶ δὲ παῖδα λέλοιπα 

αέτιν᾽ θγήσχω ὃ. ἢ ἀλοῆσ κα κε τέσ 
όσυνον ἡβεχικοῦσα, ΚΝ χατὰ δῶμα θύγατρα 

αἰινίῳ" ὑψίστου δ᾽ ἠρίον ἄϊγχι Διός" 

ΟΑΡΌΤ ἢ. ΒΡΙΟΒΑΝΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΔΑ. 137 

281. ΑἸΤΌ. 

Χαπιμίρραηι Ααῖ!α τπριηογῖτ Ποπιΐηαπι (γα αὶ 
ἃγὰ ΠοπονΡαίδηι νθηθυδη ἀδη ΘΟΠΪΡΌΠῚ, 

ὙἹΡΡΊ ΠΟΙ ΟὉ} 15 50Ι νοΐ ΖΟηΔΠΏ, Οὐ} 15 τηαίανιι5 05 
δνδί, ἴῃ ἱποποδίο οθββϑηϑ ὑπ] 8η1Ὸ. 

ΤΡΘ5. ΘΠΪΠῚ 5Ὲ ΡΥ ν]ΡῚ 1 58 ρογορθναΐ νἱ τ ΔΠΠῸ5 
οἱ ροβί ἤο506 που πᾶ οϑί, ἃς γϑ]ϊοίὰ [π06. 

282. ΑἸΤΌΡ. 

Ῥαίνιδ ταὶ θ5ὺ ΤΠ ΥΟΟΡΟΙ 5 : βιηχαο ΑΡΟ]]ὰ5 
ἴῃ ῬΠατῖᾳ (θυ ρα, Βρ᾿γ αι ἀοϑιυαϊα5 

1ἸηἿΔη5 : τὰρί8-ϑι τὴ βοχί!- ἀθοίτηὶ ΔπηηΪ 
βϑχίιπη μα πη πηδί αι} α 6 ΤηΘΏΒΘΠῚ ΘΡΎΘΒΒιι8. 

Ναπηο δαίθιη ΔΡΌγ θη ΟΡ ἰδ ὙΘΥΒΟΥ 
1ῃ 5646, οἱ τποῦ ποῦ ΟῚ οαϊοδνὶ ἀοΙηοϑ, 

ΤπηπηοΡ αι απ γ6] σηδίϊ ἀδβιϊπδίδιηι τηοτίθιη δά θαηί, 
5θα Πδριιδηΐ Ὀθαίογιιπι Ε]γβίπη σα ρ ΠῚ, 

ὉΠῚ οὐτη Ρ.Θ 115 ἀθόγατηῃ τὴ δα ἀποίιπι (γ] Θηΐι5 ΜΙ 6υ- 
ΘΟἸ]οοᾶν ΐ, οἱ 1,6 0}}65 ποι ὈΪΡῚ ᾿Ιχαογθιη. [σαν 5 

283, Αἴ. 

Ῥαίγια (ὑᾶββορᾶ, ραίθυααθ μὰ] 1] ογαΐ Μϑηθαθιηυβ, 
τηϑίθιιθ ρθροῦῖί Αὐγιϑιοογαίϊα ΕΠ ΘΗ] Θη : 
ἀσοβαιθ ᾿ἰρΘΡῸ5. Πηααθηΐθτη αυϊ-ομμηθ5-σταναΐ οθ- 

[Ρ1 πιθ Οτοιιβ 
ἸποοηΒα πὶ, Δ ΠΟΥ 5- ΘΟ ΧΡΘΓ5. Ὀ6]] 185 ΘΟΓΡ ἢΔΌΘΠ5. 

ὙΙρο δαΐθιι ᾿ἰθΘ1Ὸ5. ΓΘ Πγϑίχθηο, δίᾳαδ ρᾶ- 
[τη θι5 

(αἱ αἰθγθηΐ οὐθο5. 608, τηδίγο αν 6 η6 οδΓΘηΐθ5; 

τηθᾶπῃ γἱγ αι θη ΠΟῊ ἸΟαΙδι, Πᾶιη 416 ᾿ηΒΠηἰΐἃ 
ΟἸΩῺὨΪΒ ααϊάθτη ΕΡΙΡ 5 ἰθτγα ΔΥΠΙΙΡγὰ αἰοθί. 

284, ΑἸ}. ᾿ 
᾿ [πθχὰ ἱθρῚ! 

Ηοοοθ ΕὈποβιαγαχῃ οοπαϊ ον απι, Πο5ρε8, πα ρἢγο- 

ΡῬτοθυχα, 4] ἰπίοι νἱγο5 ταϊίϊα οοἰαθαΐ τηθηΐθ,Ὁ 
δϑίαιιθ ἰπᾶπὶ θοῦ ρα ΠΟΥ ἱαἸηθτὴ ονᾶμη ΠΙθ06 ΡΌΪΝῚ5 
Ῥρσπατ αὐ. νὸς εν τ πων 

385. ΑΙ1ὔὉ}. 

Μοάο ρυθθβοθηβ ΝΜ 1515 ἃπηΐοι5, θΟΠτι5 508}10 115 
8660 ἰγαίγαπι Οἱ τη 5... . . .. δον 

ἀυονιτη ἀηὰ5 ἴῃ ΟΥ̓ΡΓῸ ζαΐατπη ΟὈἸ . . . «Ὁ... 

280. ΑἸΙΌ}. 

Μοάο πονᾷβ ἱηρυθαϊθηΐθηι 5ρ65, τη0Ἃ0 αἰν]η85 
νἱ 85 Οδγη 65 νἱἀθηΐθηι ἴῃ ἔθ 5.15 

Ῥαγοᾶ οἶΐα οδρίδηι ἃ Υἱγὶ βίπιι η16 τὰραυϊ, 
εὖ ΔΙΊφυὰ νθηθηο-παία ἀρ588 νἱρθγᾶ βοϊθὲ, 

ΘΙΉΎΓπδτη ΠΙΡΘΓΡΟΓΠῚ- ἃ] δ η ΘΤΩ : ΟἾΓΩ ΤΠ ΓΙ Ο ϑαΐθ τη 
ῬᾺΘΙ]ΔΙη Οοὐθ ΠΏ 6ΠῚ, ΤΠΟΤΙΟΓ 16. . . «- [ΓΘ σαὶ 

ταθι]Ο 8} ΠΠΠ4 6 Π5 ΘΟΠ] οὶ ἴῃ ἀοτηο ἢ] τη 
Μδηῖο, 855] πητη {16 5ΘΡΌΪΟΓ τα ῬΓΟΡΘ Φονθπι; 
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ἐνθάδε γάρ με σύνευνος ἔθηχ᾽ ἀπολλώνιος χαὶ 

10 τοῦτό ἊΝ ἐν νούσοις δῶρον ἰἄριστον ὦ ἔην. 

ἥρΊπαχεν οὖσαν ἄμεμπτον, ἀφ᾽ οὗ σέδας" εἶχον 
[ἄναχτος 

ζῶσα χαὶ ἐν φθιμένοις τοῦτό γε δασα μένη. 

Τοίνυν οὐ τύ [θοὴν χατὰ γῆς, μαχάρων δὲ λέλογχα 

χῶρον χαὶ τὰ θεῶν ὀὔανα χρυσοπαγῆ.. 

2387. ΑΛΛΟ. 

Θ. κ. 

Ναργαρίδος τόδε σῆμα ἑξῆς Βὔηνος ἔτευξεν 
εἵνεκα ψνημοσύνης τῆς φιλίης ἀλόχου. 

Κούρην γάρ μιν ἔγημεν ἔτη τρία χαὶ δέχ᾽ ἔχουσαν" 

πεντήχοντα γάμων δ᾽ ἔτεα πλησαμένη 
Ὁ χάτθανεν, ἑξήχοντα τριῶν ἐτέων γεγαυῖα, 

εὐφράνασα. πόσιν παντὶ ἑῷ βιότῳ, 

8, ΑΛΛΟ. 

Μάγνης ἐχ Φρυγίης" Σχυθίη δέ με παρθένος ἁγνή 
ἔτρεφ᾽ ἐλανηρῷ Νανθίῳ ἐν πεδίῳ 
παλίσχιον λιπόντα Μαγνήτων πόλιν. 

299. 

Πωπιλίης τάφος οὗτος" ἀνὴρ δ᾽ ἐμὸς αὐτὸν ἔτευξεν 

ὠχεανὸς, πάσης ἐμπέραμος σοφίης. 

Κούφη τοίγαρ ἐμοὶ πέλεται χόνις" ἐν δ᾽ ἀχέροντι 

ὑμνήσω τὴν δήν: ὦ ἄνερ, εὐσεδίην. 
5 Μέμνεο χήν ζωοῖς ἐμέθεν, χαὶ πολλάχι τύμδῳ 

σπεῖσον ἀπὸ βλεφάρων δάχρυ᾽ ἀποιχομένῃ, 

χαὶ λέγε Πωπιλίην εὕδειν, ἄνερ᾽ οὐ θεμιτὸν γὰρ 

Ἄλλο. 

θνήσχειν τοὺς ἀγαθοὺς, ἀλλ᾽ ὕπνον ἡδὺν ἔχειν. 

2090. ΑΛΛΟ. 

Οὐ φιλία χέχληχε τριαχοστῷ λυχάδαντι 
ἡ Νοῖρ᾽ ὠδίνων φόρτον ἀειρομένην 

Πώλλαν πολλὰ λιποῦσαν ἀπεχϑέα δάχρυα υνητρί" 
μητέρα τὴν μήπω πιχρὸς ἔμαρφ᾽ ἀἴδης. 

291. ΑΛΛΟ. 

Κ. Θ. 

᾿νθάδε Κυμαίων κεῖμαι χαλῆς ἐπὶ γαίης 
ἡλικίης τελέσας δὶς δέχα καὶ δύ᾽. ἔτη. 

φ02, ΑΛΛΟ. 

Θειοτέλους]) τόδε σᾶμα, τὸν ἤροσεν ἃ φερέχαρπος 

Ποιμάνδρου γενεὴ, τίμιον Ἰὐννεότα" 

τἰὸν χαὶ χθὼν ἐδάχρυσεν, ἐπεὶ φάος ἔσθεσεν ἅϊδης 

λαμπρὸν ἀριζάλου φαινόμενον σοφίης. 

δ Ἃ θνατοὶ, χραδίην φ[αύλην ἔχετ᾽, ἣν δὲ νοῆτε 
χρέσσονα, [β]ασχαίνει τοῖς ἀγαθοῖς ἀἴδης. 

ΑΝΤΗΟΙΟΒΙ ΑΙ ἀμ Διο: ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ, 

μῖο Θηΐτη ΘΟΠ]ῸΧ οοΠ]οοανῖι ἈΡοϊοπίυΒ, οἱ. 
μου τηϊῃὶ ἴπ τηου 5. ἀοη απ ΟΡ ἸΠΉΠΠη 6 

ἈΡΕΙρΡυΪ 16 4φα-ΘΡᾶπὶ ἱπου!ραίδ, 6Χ 588 

γΙγΘη 5,6 ὑ Ἰηΐ6 ἀο[αποίοβ μέθο αἰθόροΣ Ἶ 
Τρῖσαν ποη ὑπτηα!απι 5. ἰθττᾶ, 564 Ὀθαί ΟῚ 

βϑάθιῃ δ ἀθουῦιπὶ ἀοπΊ05 Θχ-ϑυιο-ἰδοίαϑ.. 

: 287. ΑἸΤΌ. 

Ὦ. ΜΝ. 

ΜαΡρ ΓΙ 15 δι μΟΘ08 πιοῃιπιθηΐαπ [οἱ 
ἴῃ ΤΙ ΟΥἾδΠὶ ἃπηδίδρ ΘΟ] 1915. 

ῬΒ]]απὶ ΘηΪπὶ 68 ΠῚ ἀυχ! ἈΠΠΟΒ. {τ 65 οἵ. ἃ 

288. ΑἸἴΤΌ Ὁ. 

Μᾶρη5 ὁχ ΡὨΡυρᾶ : βου ῃϊα δαΐθιη Τὴ6 υἱγρὸ 
παΐνῖ νη, ἴῃ ΜδηίΠ]ο οἰ θ᾽ 5- Οηβ [0 ΘΔΙΏΡΟ, 

ὉΠ ὈΓΟΒΔ ΠῚ 40 ΓΘ ]χαθγᾶμη Μαρποίπηι 
- 

280, ΑἸαῦ. 

Ῥορ Βθρα]ογυτη Βοος 686 : Υἱγάὰθ ΠῚ ἷι 
Οοθδηιιβ, Ομ ηἰβ ΡΘΥ 5 βαρ! οπίϊα.. δὰ [5 

Το νῖβ ἰΐδψαθ ταὶῃὶ οϑί ραϊνὶβ; δὲ ἴῃ ΑΘΠΘΙ 
ΟϑηΏΔ Τὴ (πη, Ο ὙἹ, Ρἰοἰαίθαι., : 

Μοιποι-6ϑίο οἰϊδιη ᾿ἰπΐ θ᾽ νῖνο 5 τηρὶ, ϑβαψε 
δαη 6 οχ ΟΟ0}}5 δου Τηὰ5 ἴῃ 

οἱ ἀἴο ῬοριΠπ ἀογπηῖγο, υἱρ; ΠΟΠ,ς ΡΩΝ [ὰ5 ὁ 
ΤΟΥ] θοΠΟ5, 564. ἀυ]οθπι ΠΆΡΘΓΘ Βοιηηαπ).. 

900. ΑΙΤΌ. 

Νὴ ἃπηῖοᾶ γοοᾶν]ΐ Π|6 {γ]οΘβί πη. ἴῃ ΔΏΠΟΌ 
Ῥαγοᾶ ρᾶγίιβ Οπα15 5 ΒΟ ρ᾽θηΐθ 

ῬΟΙΙΔπ., αι ταῦ! α5 Παὶ οὐϊοβὰβ ἸΔΟΡΙ πιᾶϑ. 
ἀυδτη τηδίγθ μι ΠΟΠἀαΠπὶ ΔΟΘΙΒῚΒ ΟΡΙ͂ Οτὸ : 

ΦΕΩΞ 

391. ΑῦῸ Ὁ. 

Ώ. ΜΝ. 

Ηΐο (ὐμηθογαμ 8660 ρυ]οΓἃ ἴῃ (θυ, 
δοίδι]5 ρϑυΐίθοι!β 15 ἀθοθμ δὲ ἀποθὺδ ὃ 

299, ΑΙ1Ό. 

ΤῊ Θοίθ]15 ἤοΟῸ6 τη οηυθηΐα τη, 46 1Ὶ ΒΘΠλϊηἃ 
Ραπιδηάνὶ ρθηι8, ΒΟΠΟΡΆ 116 Ἐπηθοίξο 

4ᾳοχῖῃ οἱ ἴθγγα ἀβῇθνϊς, οὰπὶ Ἰασθιη θχβίηχι, 
Τα] ρ ἀπε τα αἸξατη-ϑυη ἰδ δ ΡΜ 

ΔΕ! που 8165, ΘΟΥ ἰθηιι6 μαι, 51 δυΐοπηο 
᾿"ΤηΔ]0Γἃ, Ἰηγ! οί ὈΟΠΪ5 Θίουβ.. ι 



Φ03, Αλλο. 

ν Χαρίτων με [γ]έμοντ᾽ ἐσορᾷς χλεινὸν Χαρίτωνα, 

μοῖραν ἀναπλήσαντ᾽ Αὐσονίῃ ἑνὶ γῇ" 

τε δὲ Σαρδονίη με [πε]ρίρρυτος, ὁ ἐν δ᾽ ἄρα Τάρσῳ 

στιν ἔχον ταὐούλης χρή ματος Αὐσονίου. 

᾿ ἄρ᾽ ἐσαθρήσας φωτὸς δέχα τρὶς λυχάθαντας 

πηὺς πέντε, φθίμενος τήνδ᾽ ἐπίχειμαι χόνιν. 

2904. ΑΛΛΟ. 

ἃ τὸ πᾶν Θείας, βαῖας κυνὸς, ἠρία χεύθει, 

ὖ οίας, στοργῆς, εἴδεος ἀγλαξαν᾽ 

ἢ δ᾽ ἁδρὸν ἄθυρμα ποθοῦσ᾽ ἐλεεινὰ δαχρύει 

τὴν ΟἸΑΝΩ φιλίας μνῆστιν ἔχουσ᾽ ἀτρεχῆ. 

20ὃ. ΑΛΛΟ. 

, το πον]τοπόροις θυμὸΪν τέρ᾽ψασα δ᾽ ἀηδὼν 
γάτοις, χόλπῳ Κυπρί[δος ἀ]σομένη. 

ὲ 498. Δλλο. 
χρυόεις ἀλόχῳ Γλυχέρα τόδε σῆμα προμοίρῳ 

τεῦξα Γαλαχτῖνος ἀρτιθαλεῖ φθιμένῃ. 

, 297. ΑΛΛΟ. 

χιανοῦ τάφος οὗτος, ὃς εὐσεδὲς εἶχε νόημα. 

08. ΑΛΛΟ. 
πος 

299. ΑΛΛΟ. 

900. ΑΛΛΟ. 

Θί(εοϊς) Κ(αταχθονίοις). 

σιν ἐνθάδε γῆ χατέχει θανάτοιο λαχοῦσαν 
ΟΝ δὲν εὔτεχνον᾽ εὐδαίμονες παροδῖται. 
ἢ 

Ρ' 901. ΑΛΛΟ. : 

Θ(εοῖς) Κ(αταχθονίοις). 

ϊ : ̓ μοι σεμνὴ Διδύμα παραχοιμιηθεῖσα" 
δὲ δίς μ᾽ ἐτέων Δημήτριον αἶα χέχευθεν. 

9092, ΑΛΛΟ. 

ρας ἐρημώσασα πατρὸς γέχυς ἐνθ[άδε κεῖμαι 

ζαλλιτύχη, φθονερῷ δαίμονι χρησαμένη" 
ὅσαι δὲ εὐχωλαῖσι ἐπήχοοι οὐ͵χκ ἐγένοντο 
τρὸς ἐμοῦ ζαχόρου᾽ μοῖρα δ᾽ ἔχει με [πέδῳ 
ίῳ χρύψασα- τίς ἐλπίδας οὐχ ἐδάχρυσεν 

ὰι ἀτελεῖς γονέων, εἰς ἐμὲ δερχόμεϊνος; 

ΘΑΡΌΤ Π. ἘΡΙΑΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΙΕΠΟΒΑΙΔΑ. 

σσος ἐγὼν ὅδ᾽ ἐχεῖνος, ὃν ἔχτανε Δύσφορος ἀνήρ. 

᾿ λίτεχνον σεμνὴν ὅδε τύμϑος ἔχει σε, ἀφροδίτη. 
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293, ΑἸΔῸ}. 

ΟΒνίίαπη (ἑ. 6. Οὐδ Ἰυ τ) τη6 Ρ]Θη τη. ν᾽ 65 ἴπ0}}- 
[πὶ (ΠΡ ΟΠ 6 ΠῚ, 

αὶ ἰδέαι οχρὶονὶ Αὐβοηΐὰ ἴῃ ον; [Τἀγϑὶ 
ῬΘΡΘΡΙ δυΐθηη ϑδ γα Ἰηἶὰ τηθ οἰγουτηΐιβα ἡλανῖ, οἵ βΒ8 6 

ΠαΘὶ πηθῶ σομη τη ἶδϑα [αἷ ἰὰ θ]ὰ ΘΘηδι15. Δ ΒΟ ηΪ,. 
566 ροβίαιιδιη ν᾽ ἀθγᾶπη [υ1018 ἀθοθπηι (61 ΔΠΠῸΒ [γ6Γ6. 

οὐπη αιΐηαιιθ, ἀδἰιποίιβ ΠΟΘ 6 6. ΒΌΡΘΙ 8660 ρΡὲ]- 

204. ΑἸ. 

Ουϊάφυϊα [1 ΤῊ Θδ, ράγνυϊὰ ὁ Ἶ5, ΒΘΡΌΪ]οΓ τὴ ἱο οί, 

ῬΘηΙνοἸ θη 18, ΔΠΊΟΡΙ5, [ΟΡΙ.δ ἀθοι5 : [6 ἀοοι 
Ῥα6118. διυΐθιη μι 0}165 ἀ6]1ο]85 ἀθϑι θυ 5 τη βογ Ὁ}}}- 

8] ΠΠ]Π8ΠΊ, τη] ΟἸ (185 Τη ΠΟΥ πὶ ΠΔΌΘΠ5 οογίϑτη. 

205, ΑἸ. 

ῬϑΡ ρῬοη νὰ ρῚ5. ας ἃηϊτηιπι ἀρ] θοίαν ᾿δοϊηἶᾶ 
ἸητηΥ Δ] 10 115, 1π 5ῖπιι ΟΥΡΥαῚβ ὁδηἰδίιγα.. 

200. ΑἸΙΙΌ Ὁ}. 

ΤιϑοΡ Δ θα τ15 ὈΧΟΡῚ Ἰγ ΘΓ ὨΟΟΟΘ Π]ΟΠΙΙΘΗ ΠῚ 
[ργϑιηδίαγο- [ἰαἱο- ογοηρίῷ 

φαϊβοδνὶ (αἰδοίπιι5 ἴῃ πονο- ον Θχβίϊποίθ. 

907, Αἴαῦ Ὁ. 

ΤΡΔ]ΔηΪ ΒΘρΡΌΪογπι ποο, (αἱ ρδᾶπι ΠδΙΡαἱΐ τηθηΐθη. 

Φ08, ΑἸ Ὁ. 

ΒΑ5515 ΘΡῸ Πῖο 1116, ψιθτα οοοΙ ας ὨΥΒΡΏΟΤΙΙΒ ὙἹΓΡ. 

209. ΑἸαῦ. 

Ἐρτθρῖοβ. ΠΡΘγΟβ- ΒΔ θθηΐοη οδβίδηη ἢΐοοθ (ματα } 15 
[πᾶροὲ 6, ΑΡΒγοαϊίὰ. 

900. ΑἸαῦϑ. 

(15) Μ(δῃιρα8). 

Ἐυτοβίη Πῖο ἰθυγα οοὨΙροὺ αυδ τηουΐθηη βου ἃ οϑὲ 
τηϑίγθιη 500016- 6 ]Π106 πὴ; [6}1065. ν]δίογ 95 δι (γ6] 

διιηϊο). 
3901. ΑΙχῦϑ. 

15 Μδηιριβ. 

Μαίον Ἰυχία τὸ γθπογᾶπάδ Πάνιηα ἀογπὶί; [οὐαὶ 
τὴ διιΐθτη ὈΪ5 Βθρίθηῃ ΔΏΠΟΡ ΠῚ [ΘΠ] πῇ ἰθΡὰ οο- 

309. ΑἸ}. 

«. ϑοηθοίαΐ ἀθβοῦία ρα τηοῦΐαδ Πῖο Ἰᾶσθο 
(ΔΠΠΠγομο, ἰηνι 0 ἰαΐο υ8ἃ : 

Μαυδβῶ «υϊάθπι ΠΟῚ ῬΡΘΟΙΡῈ5. 865. ῬΙΡΘΘΘΌΘΥΘ 
Ραἰτ]β τηϑὶ τάϊιαὶ : ῥᾶτοᾶχαθ Πδθοὲ τηὰ 5010 

Αβοῦῷϑο οοπαϊίαπι : 4015 8065 πΠοὴ αἀθῇον!! 
᾿ργι ἃ 5 ρᾶγθηΐαπ), ΤΏ ΔΒΡΙΟΙΘΠΒ 
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β᾽; Σοθλκικίου ζαχόροιο λυγρὰ παῖς ἐνθ[άδε χεῖται 

Καλλιτύχη, δύ᾽ ἐτῶν πλησαμένῃ [δεχάδας. 

808. ΑΛΛΟ. 
Ω - ᾿ ᾿Ὶ αν “» Ὶ ΄ 

Ἦν τις ἐμὰν μετὰ μοῖραν ἐμὸν βίον ἐξερεήνῃ, 
[4 » ’ ΟΝ Ὶ ΕΣ -Ὁ 

χῶτις ἔην, τί δ᾽ ἔρεξα, καὶ οὔνομα πατρίδος ἁμῆς; 

μανύσει λίθ]ος ἅδε καὶ ἐσσομένοισιν ἀχούην" 
πάτρα μοι πέλεται ματρόπολις Εὐξείνοιο, 

ὅ ἄστυ περικλήϊστον ἐῦμελίαο Τόμζοιο. 

Οὔνομα δ᾽ ἦν Σχλάδατος, τέχναν δεδάη[μαι ἄναχτος 
ἱπποχράτος θείοιο χαὶ ἐσσομένοισιν ἀχούην. 

804. ΛΛΛΟ. 

Καππαδόχων ἔθνους πολυανθέας οἴδατ᾽ ἀρούρας" 

χεῖθεν ἐγὼ φυόμην ἐχ τοχέων ἀγαθῶν" 

ἐξ[6]τ[:] τοὺς λιπόμην, δύσιν ἤλυθον ἠδὲ χαὶ ἠῶ" 
οὔνομά μοι Γλάφυρος χαὶ φρενὸς εἴχελον ἦν. 

5» ξξηχοστὸν ἔτος πανελεύθερον ἐξεδίωσα 

χαὶ χαλὸν τὸ τύχης χαὶ πιχρὸν οἶδα βίου. 

908. ΑΛΛΟ. 

πον τὼ φίλα δέ με γείζνατο μήτηρ, 
Πρῖμος δ’ οὔνομά μοι, [Νιαντινέη] δὲ πάτρη. 

Εἰχοστὸν λυχά[ζδαντα χαὶ] ὄγδοον οὐχ ἔτι πλήσας, 
ἥρπασμαι, γαμετῇ παῖδα λιπὼν ἰόλην. ίτρης 

Οὐδὲ λα]θεῖν εἴα με [τ]αχὺς δρόμος οὐδὲ [παλαίοσ- 

χῶμος" ἐν εἰλαπίναις δ᾽ ἐσθλὸς [ἀεὶ χλέο]μαι, 

Ταῦτα μαθὼν, ξένε, πῖνε, γζέλα, χώμ]αζε, μυρίζου" 

- χοινὰ γάρ ἐστ! [βροτο]ῖς ταῦτα τὰ συνθέματα. 

900. ΑΛλο. 

Σπενδοφόρῳ τόδε σᾶμα χλυτοὶ τεύξαντο τροφῆες, 

δωδεχέτους Μοιρῶν οἶμον ἀμειδομένου. 

307. ΑΛΛΟ. 

Μητρὸς χαὶ θυγατρὸς παιδός τ᾽ ἔτι τύμθος ὅδ᾽ εἰμί, 

οὗ λάχον ὠχίστην ἄτραπον εἰς ἀΐδην, 

ὧν ὃ μὲν ἐν χούροισιν ἀλεξάνωρ ἐχαλεῖτο, 

᾿ ἢ δ᾽ Ἱγίεια, γάμου πρόσθεν ἀποφθιμένη. 
5 ἄρρενι δ᾽ ἠϊθέῳ παιδείην ὥπασε Μοῦσα, 

ἣν ἀΐδης φθονερὸς νόσφισεν αὐξομένου. 

Καὶ μήτηρ μὲν ἔχει παῖδας δύο, τρισσὰ δὲ πένθη 
νῦν χλαίει γαμέτης ἄμιμιγα καὶ γενέτης. 

908. ΑΛλΛΟ. 

Κεχροπία μὲν ἐμοὶ σαόφρων πέλει, ὦ ξένε, μήτηρ, 

ξυνὸν γῆς πατρίας οὔνομ:᾽ ἐνεγχαμένη, 

ἐχ δὲ πατρὸς γενόμην μεγαχύδεος ἐν Κεχρόπεσσι 

Θειοφίλου προγόνοις χαὶ γένει εὐπατρίδου. 

᾿ΑΝΤΗΟΠΟΘΙ αΟΔΜΕ ΑΡΡΈΝΌΙΟΒ.. 

ς ἴδια, ἔ ἦ ΤΑΣ: 

δ. Θυ]ρίοῖ! δάϊιαϊ ταΐβογα Πα Πῖο Ἰδοθιῦς 

303, ΑἸῦ Ὁ. 

51 615 τηθὰπὶ ροϑί, Τα ΠῈ ταθᾶπη ν᾽ τη ι 
οἱ 415. 65881|. ΄υϊάααθ ΓΘοθεῖπι, δὲ Ποῖπθῃ ἢ 

᾿ [ 

ἀοοοθῖ! Ἰαρὶβ Βῖθοα δὲ Ταΐανοβ φυοα-ο5ἰ-δααῖοπ 
Ραΐγϊα τοὶ ῃὶ οϑί τηθίγορο δ αχ]ηϊ, Ἐον 
ὉΓΡΒ ΡΘΡΟΘ]ΘὈΡΙ5 Παβίφ-ἰγδοίδηἀ- ρου 1 ΤῸ 
Νοιηθη διιΐθηι δγδὶ ϑοϊδα αίιβ, ἃγίθιῃ αἀἰάϊοδ 

ΗἹΡροογαι 5 ἀἰνιπὶ οἱ αιοα-οδ5ι-[υξυνί5-δις θη 

804. Αἴαῦρ. Ἶ 

Οδρρδάοοιπι ρορι] Πουῖάα που βι15 ἄστνᾶ:; 
ἰπ46 ΘρῸ ΟΥᾺΙΒ 511πὶ ὃ ρΑΓΘΠ θι15 ΒΟηΪδ: 

6Χ 6110 605 ΓΟΙΙΖαΪ, οοοἸἀθηΐθπι 8611] δία ὃ 
ΠΟΙΏΘΗ τηΪἰ ΟἸΔΡΏΥ ΙΒ οἱ τηθηΐ 51 π|116 6 

᾿ΠηρΘηΪΟ Πη60 (8 
ΘΟΧΔΡΘΒΙ ΠΊΠΠῚ ἃΠΠπὶ να ΠΡ Υἱχὶ 

οἷ, 51 φυϊα ἰουαπῷ ρυ]ογιπι οἱ δὶ 4υ]α νἱ 
τ [δπὴ 6ϑῖ,. 

905. ΑἸΤΌΡ. εὐ 

ΠΡ ταν ΠΆΡΟΣ τὴ ἡ ῬὨ1]α τὴθ ρο πα τηδίθυ 
ῬΥΪπ 54 6. ΠΟΙΏΘΗ ΤΉ], Μδη πθ8 δυΐθηι 

Ὑ᾽οοβίπηιπι Δηημπὶ οἱ οοΐανατη οἰπὶ ΠΟμ ατη 
τρίιβ βυπι ὈΧΟΙῚ ΠΙΙδτα Πἰπααθη5 Τοΐδτη. 

ΝΘΖΘ ἸρΠΟΓΔΤΙῚ Π16 51} 1} ΘΟ ἸΘῪ ΘΙ 8.15 ΠΘ6ῸΘ ρὲ 
οοτηϊβϑδίϊο : ἰῃ οοηγἶν 5. δα θα ἴον 8. 56 

Ηφο βἀοοΐαβ, Πο5ρ65, ὈΪΌΡ6, τ 46, Θοιηββανθ 
: ρα 15- τ} 

ΘΟΙΏΠΉΙΠ 65. ΘΗΪΠῚ 51 ηΐ ΤΟΥ Δ] 1015 ἢ ΘΟΠαΙ 

900. ΑἸΤΌΡ. 

ΘρΘηἀορμοτο Ποθοθ. Ἰποηϊπηθηξα πη ποϊγιῖ, [δ 
Ῥοβίχυδιη ἀποάθοϊτη-Δηποβ- αΐη8 ῬΔΡΟΔΡΌΤΩ ΥἹ 

ζοίμα που 
307. ΑἸῦϑ. θῶ 

Μαίτῖϑ οἱ ἢ] ραθυίαιθ οὐΐδπι ἐαπηα]ι5. ὨΐΘΟΘ 5 
4αυΐ 5ογ 1 βαπί οϑἰθυυμηϑτη δ Ογοιπι Υἱδ 

4αογίχη Βἷὸ ἰηΐον Διο] Θβοθηΐθθ ΑἸΘΧΒΠΟΥ γα 
ἸΠά4ι6 Ηγρίθα, δηΐθ πυρίϊ85 θχϑίϊηοία. 

Μανῦὶ δυΐθπι 8] θβοθηΐ οραἀ  ΠΠοπθτὰ ἀθαϊέ 
{αϑτη ΟΓοι5 ἰηνἐ 5 οἱ βίας ογοβοθηΐ. 

Εἰ τπιδίθν αυϊάθτη Παρϑί ΠΡΘΓῸ5. ἄπ05, ἔθ ΓῺ 
πὰπο ἀοῃοι τηᾶγ 5 5ιπηὰ] οἱ, ρϑηϊίοῦ. 

ο΄ 308, ΑΙ}. 

(βογορῖα φυϊάθιη ταὶ ΡΡ θη 5 θϑὶ, ὁ ΒΟβρι 
ΘΟΙΏΤΊ.Π6 61 }015 ραν ποιηθῃ αι {011}, 

Ῥϑίγθ δυΐθπι οΥυ8 5π| γα] 6- Ῥ] ΟυΊ050 Ἰηΐον 
᾿ς ΤΏΘΟΡΒΙΟ δίανοβ οἱ βθπθρθ ρδί]οῖο. 



ἤγων καὶ πρὶν μὲν ἀνήρπασεν ἄγριος αἷσα 
' ΟΝ παρθενιχὴν ἄνθος : θηναΐδα" 
οὶ δ᾽ ἐμεῦ χαὶ δῆ μος ἅπας ἐδᾶχρυσεν ἀθήνης, 

᾿ εἵνεχεν ἡλικίας τ᾽ ἠδὲ σαοφροσύγης, 
ἱ κάλλευς μελέων ἀνδρηΐου" ὥς τε μάλιστα 
παιδείᾳ πινυτῇ χαὶ σοφίῃ μελόμην. 

χρυα δ᾽ οὐ ψύχει γενέτης ἐμὸς οἰχτρὸς, ὄλέσσας 

εὐφροσύνην βιότου χαὶ χέρα γηροχόμον. ' 
τρο ἣν μοι ζωῆς ἔτη εἴχοσιν, οὔνομα Φαῖδρος" 

ας Λευχείας λέχτρ᾽ ἀλόχου λιπόμην. 

ον δ᾽, ἣν τέχομεν, γεραροὶ χομέουσι τοχῆες 

Ιν ἀντὶ τόσης δύσμοροι ἀγλαΐης. 

909. Αλλο. 

Ἄρτι με γυμφιδίων ἀπὸ δύσμορον ἥρπασε παστῶν 
ἕ δαίυωων ἐς τριτάτην γεισόμενον. δεχάδα, 

τ δον περόωντα χατ᾽ εὐχλέα θέσμια δόξας 

τυγνὸς ἄπαιδα δόμοις ἀυφεχάλυψ᾽ ἀΐδης 

᾿Ἀντιφόωντα, γοναῖσι Σοφοχλέος ὃν τέχε μάτηρ 

᾿ ἥρω, τᾷ λιπόμαν οὐ τέχος, ἀλλὰ τάφον. 
αἵ, τίπτε, Τύχα, μὲ τὸν εὐχλέα πατρίδι χόσμον, 

 πλάμονα δυσπενθὴς ὠρφάνισας βιότου ; 

τ! 

᾿ 810. ΑΛλο. 

ὁ τύμθος ἐσθλὸν υἷα τὸν Σοφοχλέος 

ἡρυμενίδην χέχευθεν, ᾧ βίου μόνα 
' ὧν διεξάμειπτο διπλόα δεκάς" 
χὰ τεῖδε δ᾽ οὔτι νυμφιχῶν ἐφίμερον 

στὸν γάμων πάρεδρον, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ὑλδίων.. 

αλεὶς μελάθρων στυγνὸν ἦλθ’ ὑπ᾽ ἀΐδαν, 
σπενθὲς ἤροῖ ματρὶ χαὶ συναίμοσι 

τὼν φίλαισιν ἄλγος" ἁ δ᾽ ἁλιστεφὴς 

ας ἕχατι τῷδε πατρία Θάσος 

ζ "σεμνὰ τιμᾶς δῶρ᾽ ἔνειμεν εὐχλέους. 

311. ΑΛΔΟ. 

Υ- οὐ γάμον, οὖχ ὑμέναιον ἐμοὶ [φίλα ἄνυσε μάτηρ 
: θω, ἀποφθίμενον δ᾽ ἐστενάχησε γόοις, [μους, 

στὸν τανύσανθ᾽ ἐτέων δρόμον" ἄμμε δ᾽ ὁμ[αί- 
λάμονες, ἐν δισσοῖς μμησὶν ὅδ᾽ ἔσχε τάφος" 
Ῥὸς δ᾽ εὐόλθοιο Σοφοχλέος ἄρσενα γ[ένν]αν 

χύμορον φθιμέναν ἐσπγάχνχας Θάσος" 
0 δ᾽ ἁ μεγάλ[αυχος] ἐφ᾽ υἱάσιν, ἁ πάρος εὔπαις, 

ὑχὶ τέχη, χω[φοὺς δ᾽] ἀντὶ δέδορκο τάφους. 

912.. ΑΛΛΟ. 

ἀθηναίης πάντων Διονύσιον ἔργων 

ξείνη Πατάρων γῆ με λαθοῦσα χρατεῖ 

ΘΑΡΌΤ 1. ΒΡΙΟΠΆΝΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 

ἀν 

14 

Ουρι ᾿πΐθν ράγνα]ο5 οἵ ἃηΐθα (υ ἄθιη ἃ σία} ἴοτᾶ 
Ἰπουηαοβ ἔοτγοπι, γἱ ρΊποιη ΑἸΠΘηα ἃ: [ρᾶγοᾶ 

ἀρ πι ἃυιίθηῃ οἱ ρῬοΟρα 5 ΟΠ 15 ̓Δου την] Μίηογνω, 
ῬΙΟΡίου ἰαίθιηχιθ οἱ τπο θβίϊΠη, [πα Χἰ ΠΊΘ 

οὐ τηθπΊΡΟΥ πὶ ῬΟ]Ο ΡΠ ἀἸΠ 6 πὶ ΥἹΡΊ]Θη, “υΐρ 06 
ἀἰβοὶρ! πη ρα θηίὶ οἱ βαρ θηςϊ ΘρΘΡΆτη-ἀδ θάμ. 

ΤΔΟΡ πὰ 5. δα 6 ἢ ΠΟῚ 5 σας ΘΘΠΙΓΟΥ ΤῆΘῈ15. Τη]ΒΘΓᾶ- 

[Ὀ11|1|5,. 4] ρογαϊάϊι 
Ἰϑειιαηι γἱΐδ οἱ τηδηιπι αἰι-5Βϑηθοία 6 πη-ϑιαηι- 

[ουγᾶγοί. 
ΜοηβαΓᾶ ΠῊΪΠὶ νἱΐθ ΔΠη1 νἱρὶηί!, ποηθη ῬΠΘΑΤΒ " 

νἱά σε Γπιοϑῖς οα1]6 ΟΠ] ]5 Πσαΐ. 
Ῥα ΘΠ] Δγη. διιΐ θη, 4181 ῬΘΡΘΡΙΠΊ15, ν θη ΡΔΉαἱ ουγδηΐ 

ῬᾶΡνΠΏ, ΡΓῸ ἰδηΐο ΤῊ ΒΘΥῚ ΒΡΙΘημάογθ. [ρὩγθηΐο5 

9090, ΑἸΤΌ Ὁ. 

α. ΝΌΡΘΙ τὴ6 ᾿η!6]!}1ΘΘ τὴ Τρ] ΒΡΟΠ58Π10115 {Π 8] 115 
ἄδιβ ἴῃ ἰογίϊατη ᾿ἰαλατη ἀθοδάδ, [θὰ [πι 

ΤΘοΘη 5- 18 Βοουηάιτη ο]ΟΥ]Οβἃ5. ἰΘρ65. ὑγδηβθαη- 
᾿ην βιι5 ΠΡΟ 5 -οαγπίθιῃ ἄοσηὶ οἰγουμηίοχὶᾷ Ρ]αΐο 

ΛΗ ΡΠοὨΐοιη, 46 ΠῚ ΒΟΡΒΟΟΙ 5 ΒΘ Π]η6. ῬΘΡοΙ 
[πηδίθν 

Ηδρτο, δαΐ το ααΐ ΠΟΠ ΒΟΡΟ]θτῃ, 5θα οἠλόνίχο, 
Εμθα, αυϊάπαμι, Εογίαηδ, τη6 β]ογϊοβαμη. ρδίυ 18 

τηΐβθυαπῃ Ἰποίπιοβα ρυῖναυ δι] να Ὁ [ἀθοι8, 

310. ΑΙχῦϑ. 

ὃ. Ταμπη]ι5. Ὠϊὸ Βοπιιπὶ ΞΟΡ ἢ ΟΟ]15 ἢ] Παπα 
Ἐπτγιηθηΐάοιῃ οοηΐοχὶξ, οαἱ νἱΐε 5ο] τη 
ΔΗΠΟΙΓΠῚ ργοίουϊογαΐ ἀυρ]οχ ἀθοδβ: 
να" δαΐθπι θα αιι8ηι ΒΡΟΠ ΒΔ] ΠΤ ΔΙῚ Ὀ1 6 ΠῈ 
{8 ]τητ πὶ παρ Γι ΘΟ ΒΟΓθΠ., 56 δὰ θθδ15 
ΒΘαΙΡιι5 ἀθοδρίμβ Ἰηνβαπη 5110 Ογοση, [Ὁ]015)] 
Ἰαοἰποδβιχῃ Ἡδγοὶ τηδίγὶ οἱ ΘΟ ΒΔ ΠΡ. ]ΠΘῚ5 (ἱ, 6: 50Γ0- 
ἸΙΠαΈΘΠ5 δΙηδί15. ἀΟΙΟΓΘΙῚ ; ΤΩΔΡῚ δΐθτῃ οἰποίᾶ 
Θ᾽ονῖ σγαίϊα μαϊο ραίνια ΤἼ 5.5 
βδηῃοία, ΠΟΠΟΓΙΒ ᾿Π0}}0} ἀοπᾷ {τ θϊί. 

3911.. ΑἸχσῃ. 

ὁ. ΝΟὴ παρ 185, πΠΟὴ Ὠγτηθηφυπη τη]ῃϊ αἸ]θοΐα Ρ61- 
Ηρτο, ἀοίαποίυτηααθ ἱπρθτηυϊί ποία, [ἴθοἱ., τηδίον 

γἹοΘβισηυτη 4] ἰοΘ πα ΘΓ Δ ΠῚ ΔΠΠΟΓΌΤῚ ΟἸΓΒΌΓΤΩ ἢ; ΠΟΒ 
[δυΐθηη ΘΟμΒΔΏΡΪΏΘΟΒ, 

Ὁ ΤῊΪΒ6Υ], ἴῃ ἀαοθῈ15 ΤηΘη51005 ὨοοῦΘ δρυΐ 56- 

[Ρυ]ογυτ : 
Ραἰτίβααθ [6]1οἷ5 ΘΟΡΠΟΟ]15 τη βουϊδηη 5ΟΌΟΪ]ΘΙὴ 

οΘΙθγὶ-ἰαΐο οχϑίϊηοΐδμη Ἰηρ θη, Τῆδβαβ; [168, 
τηδίθγαμθ Ἰδοίαθιηάα ἀ6 ἢΠ}115, ουΐ ρυα5 θοηδ ῥτο- 
ΠΟ ΠΠΡΘΓΟΒ, διτάδ διιΐθη ΡΓῸ ἐΐ5 νἱάϊξ βθρυ]θγὰ. 

4123, ΑἸ. 

Θοϊθηΐθιη ΜΙΠοσν ὉΤΠΪ τη ΠΟΥ ΘΙ ΠῚ ΟΡΘΙ ΠῚ 
αἰϊθπᾶ Ῥδίδγ δ ΟΓΙΠῚ ἰθγγἃ τὴθ δοσδρίαμῃ ἰθηδί 
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Τμώλου ἀπ’ ἀμιπελόεντος" ἔχω δὲ χλέος καὶ ἐν αὐτοῖς 

ὠδείῳ υεγάλην ἀμφιδθαλὼν ὀροφήν. 

918. ΑΛΛΟ. 

[Αὐρη]λία Ζμύζρ]να, χαῖρε. 

Ζ2μύγρνης οὗτος ὁ τύμθος, ὃν εἰσοράας, π]αροδῖτα, 

ἔστι π]αρὰ φθιμένοις [ἀέϊναος θάλαμος" 

ἣν γονέες πενθοῦντες ἐπὶ τριόδου χατέθαψαν, 

ἐξαέτη λυ[γ]ρὴ[ν] μοῖραν ἐνεγκαμένην. 

814. ΑΔΛΟ. 

Πᾶσι θεοῖς θύσας χαὶ σωθεὶς πάντοθ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν 

εἰς τύμθον χεῖμαι ἐννέ᾽ ἔχων δεχάδ[α]ς. 

318. ΑΛλΟ. 
Πάνθ᾽ ὅσα τοῖς χρηστοῖς φθιμένοις νόμος ἐστὶ γε- 

τῶνδε τυχὼν χἀγὼ τόνδε τάφον χατέχω. [νέσθαι, 

9160. ΑΛΛΟ. 

Οὔνομα Θεσμοφάνην με πατὴρ φίλος ἡ δ᾽ ἅμα μήτηρ 
χίχλησχον, δυεροῦ πρὶν θανάτοιο τυχεῖν " 

ἑπτὰ δέ μοι Νοῖραι περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς 

ἐχλώσαντο μίτοις, ἄτροπα γραψάμεναι. 

5. Ν]αὶ [μὴ]ν χαὶ πάντων με χαλῶν, ὅσα παισὶ φερί- 
πλῆσεν προφρονέως χλεινὸς ἐμεῖο πατήρ. στοις, 

Πάσας γὰρ λοιθάς τε χαὶ ὅσσα μέμ᾽ηλε θεοῖσιν, 

εἵνεχ᾽ ἐμῆς ψυχῆς οὐ λίπε, μειλιχίοις. 

Καὶ γάρ μ᾽ Εὐμ[όλποιο] θυηπόλοι, εἰρεσιώνην 
τε]ύξαντες, [μεγάλην ὥπ]ασαν εὐχλεΐην" 

στέμμα δὲ [καὶ κισσοῖο] Διωνύσου θιασῶται 
πυρφόρ[οι] ἐς τόδε μοι μνῆ μα] κατεξετέλουν. 

ΗἼδα χαλὸν [σ]έ[δας εἴμ᾽, εἰ μὴ ψευδ]ὴς λόγος ἀν- 
παῖδας [ἀποθνήσχειν, οὗἸ]ς φιλέουσι θεοί, [δρῶν 

15 Τοὔνεχά. μοι, πάτερ ἐσθλὲ, φανήσει" ψνηχέτι σεῖο 
τειρόμενος γλυχερὴν τρῦχε χρόνῳ χραδίην. 

10 

811. ΑΛΛΟ. 

Τερπνῆς ἄνθος ἐφηδείης] φίλον ὥλεσα Πρίσχος, 
ἕόδομον [ἡν]ίχ᾽ ἔτος καχὸν ἤλυ[θε]" δὴ τότε γάρ με 
δαχρυόεις ἀἴδης σὺν [ὀ]ρειάσιν ἠΐστωσεν " 

τύμόος δὲ στονόεις δὸς [μ. ἴσχει, ὅς ῥα τέτυχται 

ὃ ἀγχοῦ Νυμφάων, ὅθεν α[ϊεὶ] ἄστυ Αθήνης 
πᾶσιν [ἀπ]αγγελέει [μι]: παρο[ῦσιν τ᾽] ἐσσομέγοις τε. 

9818. ΑΔΛΛΟ. 
ς 

ττιχοῦ Πρώδης Μαραθώνιος, οὗ τάδε πάντα 
χεῖται τῷδε τάφῳ, πάντοθεν εὐδόχιμος. 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑΣ ΘΒΒΟΚΙΕ ΑΡΡΕΝΌΙΟΒ. ὁ 

ΧΡΉ ἀνγημ τν ΤΡ, ββε ον, άπ ΤΙ ρα νὴ 
“ὮΝ ΝΟΣ ΠΕΣ ὑερῖς ἘλστοΣ δ ἘΌΤΟΝ 

ΤΠΟΪο 80 ἰθθονο; Βαθ60 δυΐθιη β]ουϊ πὴ 

οὔθο τηδΔρηαπ 4] οἰρουμη ἀθγίτη θοῦ 

3918. ΑἸτῦν. 

Αὐγοῖ δ, ϑταυτηδ, 58}06. 

ΘΙΉΥΓΠξΒ ἰδία ἰυτη.] 15, ΠαΘ πὴ ν᾽ 465, νἱαίο νυ. 
οϑὲ δρια τπουῦῖ05 ῬΡΘΓΘΠΠΪ5. {Π 8] Πη1}5 

4αδηι ρᾶγθηΐθβ Ἰαρθηΐθβ ἴῃ {τὶ γῖο 5606}: 
ι8 βθχ-δηηοβ-ηαέα ἀἰτᾶτη ἴα 1-]Θ ρθη 

914, ΑΙαῦρ. ΠΣ 

Ουἱΐ οπηηῖθυ5 4115 βδουᾶ-ἴθοὶ οἱ βουναίαβ-ίαὶ 
ἴῃ ἔστηαϊο ͵δοθο, πονθη ὨΔΌΘη5 ἀθοδάδ8. 

315. Αἴῦῦ.᾿ 

Οπηηΐα {85 ρΓΟΙ5 ἀθἰαποίβ [5 6ϑί, Ποτῖ, 
ἢο ἡδοίιιβ δὲ ΘΡῸ Πιιησοθ ὑππηα πὰ ἴθ 

8310. ΑἸαῦν. ἐετυθΝ 
ἐλ ΤΟΥΣ 

Νοιηΐηθ ΤΠ ΘΒΙΠΟΡ ΔΉ Πη6 Ῥδίρυ ἀἸ]θοία 
γοραρδηΐ, ΘΓ] ΠΟ58 ΠῚ ὈΥΙΒΖΙδ ΠῚ τη υ 

βδρίθιηιϑ τὴ ῃὶ Ῥᾶγοῦθ θχδοίοβ ΔΠΠΟΘ.ς 
πονθριηΐ 600115, ἱπηπηα 1118. (128 5Ο0ΓῚΡ 

Νὼ ῥγοΐθοΐο οπηηῖθιι5 πη6 ἀθοΟ 5 (89 807) 
οὐτηυ αν} 1 6 {1551Π16 ΟἸ ΔΥῸ 5 ρα Θ᾽ ΤΗΘΊ15. 

ΟἸηη 65 Θηΐτῃ Πα Ἰοη 65 δία ααδθοῦσηαα8 
ΡΓΟΡίθΡ πηθϑιη ν᾽ ϊαπι ΠῸΠ ΟἸΗ 51}, τα θὰ 

Εἰοπίπι πιθ Εὐπηοὶρὶ βδοθγάοίθβ, γᾶτηο- 6] 
Ρᾶγαΐο, τηᾶρηδ, ργοβθου ,-βαηΐ ρου, 

ΘΟΓΟΠΔΙΊΖΙ οἱ οχ ἤθάογα Βδοοηὶ βοάδ]65.. 
Ἰρηλ ἴον] ἃ ΠΟΘ Ἰποπυτηθηΐαπη ΤΩ] Ρ ΘΙ ΘΟΘΙ 

(γί ρυϊογὰ οἱ νθηθγδηᾶδ, Γ68 660 ΒΌΠ), 5] ΠΟ 
[ϑιπη φυοα πᾶργδηΐ ἢο 

ΡΌΘΓΟΒ ΤΟΙ, 4105 διηδηίΐ, ἀἸ. [ηθὰ ἰᾶπι 
Οὐδρτορίογ, αὶ, ραΐθν θΟηΘ, ἴῃ ΘΟηΒρϑοίατη ψῈ 
δί(Θ ΓΘ 5. ΘΟΥ ἀ0]06 ΘΟΠΒΌΠΙΔΒ ἰθΙροῦθ,. 

8411. ΑἸΛΌΠ 

Φυουηάφ ΠΟΤΘὴ 8.10] ΘΟ 188 ΔΙΠΟΘΠ στη ἃη 
ΒΘΡ Τη5 σαδη 0 ΔΏΠῚ5 Πη8]15 γ θη; πη 
ἸΔΟΥ πηοβι15 ΟΓΟΙ5 οπη ΟΥΘΔαΙ 5 Θ-ΘΟΠ5ρ 

τἀπηυ!αβαθ ροπιθηάτι5. Πΐθθθ ταθ ἰθποί,, «αΐ 
[5ίτι 

ῬΙῸΡΘ ΝΥΙΩΡΠἃΒ., ἀη46 5ΘΠΊΡΘΙ 0105 ΑΗΘ 
οπηηἶ θ5 ΠΠΠ 1801 ὕτηθ δὲ 115-σἱ- πυπο-ϑιηΐ 6{118- 

ΓΡοβίῃϑ 
948, ΑἸΤΌ}.. τ; 

Αὐτοὶ βίδιι ἨἩθροάθ5 ΜΑγδι ποηΐα5, οὐ 5 δ 
Ἰδοθηΐ ποὺ βθρυΐογο, οταπῖθιι5-46-οϑ0515 

818. ΑἸαῦῃ. 

Ηογοάθιῃ Μδυδίμο ρϑμαϊί, ραίθυ Αὐἰζοαβ, οδϑᾶ Ι δῖο ὑπγαα!ι8. ΘΟ μας, Ρ]οΥ δ ΠΟῚ ἸΔΟΡ Τα Ρ.ς 



ἢ ἜΣ 
βε" κα 

819. Ἀλλ. 

᾿ἀρετῇ προὔχοντα νέων, φίλον ἀθανάτοισι, 
γυσοπόλον Φιλότιμον, ὁμώνυμον υἷέα πατρί, 
μιφορος ἐσθλὸν ἑταῖρον ἀνέστησεν συνέφηύος, 

“καὶ ζώοντι φέρων, μνήμην τε θανόντι. 

890. ΑΛΛΟ. 

ὡς δεῖ ζῆν ἀγαθὸς δ᾽ ἐν ἅπασι νομισθεὶς 
ἕπτος ἀχυμὴν νέος ὧν ᾧχετ᾽ ἐς ἡμιθέους. 

821. ΑΛΛλο. 

ος ὁ παῖς Μούσαις ἀρέσας, ὃν ἐπήνεσεν λλὰς 

περίφρων ἀσίη καὶ νοεροὶ βασιλεῖς, 

τνὰ μέλη χελαδῶν τοῖς λιγυροῖσι χοροῖς" 

σύνευνον ὁρῶν φιλοσύγγαμιον οὐδὲ τὰ τέχνα, 

τ τοῦτον ἔχων οἶχον ὑπαΐδιον. 

ι Παροδῖτα, χαῖρε. 

ἐ. ΤΩ ἶ 899. ΑλΛλΟ. 

᾿ ἡπάφου γέννημα σοφοῖς ἐπιείκελος ἀνήρ, 
χεῖμαι, Ῥωμαίων σπέρμα πολυχτεάνων, 

ἡζόμενος Δέκιμος Σερουΐλιος, εἰς ἔτη ἐλθὼν 
γνέα πὸυ δεχάδων χαὶ τρία, ὡς ἔλεγον. 

828. ΑΛΛΟ. 

τόρεον τύμθον [τ]ὸν ἐθαύμασε θεῖος ὅμηρος. 

ε΄. 924. ΑΑΛΟ. 

ν τοι τοχεέσσι Θράσων γέρας ὥπασε [τιμᾷ 
Θευγένει ἀντ᾽ ἀγαθᾶς τοῦτο διδασχαλίας, 

λὰ δαεὶς Παίωνος ἀλεξητήρια νούσων, 
ἷς πολλοὺς θανάτου ῥύσατο χαὶ χαμάτων. 
λά τις αἰνείτω τὸν ἀεὶ χρόνον ἀνέρα τοῦτον, 

ὅς χε φίλου λάθαν μηδὲ θανόντος ἔ[τλα. 

ΥΤΑ 895. ΑΛΛΟ. 
Ὄ δῆμος Ληναῖον ᾿Ἀρτεμιδώρον. 

νῦν τηρήσω, ὡς δύναμαι, νέχυς ὦν. 

9260. ΑΛΛΟ. 

ἀχρίη γαίη με λοχεύσατο, τοὔνομα Οὐήραν, 
ὠφροσύνης βιότῳ χῦδος ἐνειχαμένην᾽ 
ἴδιος δὲ πόσις χρύψε χθονὶ τῇδε χαλύψας 

χχρυχέων ἐπ᾽ ἐμοὶ συχνὸν ἀπὸ βλεφάρων, 

ὕσας ἀρετῆς ἀντάξιον ἡμετέρῃσιν 

λικίης ἐτέων εἴχοσι χαὶ τετόρων.. 

Π ΘΑΡΌΤ Π. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΝΑΙΔΑ. 

ταῖς θυμέλαις ταῖς εὐστεφάνοις παρεδρεύω, 

{- 

143 

ὅθ ἈΨῸΝ, [Ππππη ον Δ] 1115, 
Ηπποοθ νἰτία 6 ργωβίδηίθιη ἰη θυ- αν θη 65, ΟΔΓΙΙΠΙ 
Μυβάρυτη- [τη] απι, ῬΒΙ]οὐπηιπὶ, οορῃοιηΐποπι ἢ- 

ΠΠατα Ῥαίεϊ, 
ΘΥΙΏΡΒΟΓΙ5. ΒΟΠμπὶ βοάα]οπὶ βίαια! 840] 6βοθηί- 

[5οοἷαβ, 
Πάθπ οἱ νἱνθηί ΠΡ ΘΉΒ, ΤΠΘΙΠΟΡ ΔΙΊ. ΠΟΤ μιΟ. 

ὅπὸν ΑΤΗΤΕ. [οτῆηθβ ΒΔ (15, 

Ῥοβίχιδπι νἰχὶί αὐ οροτίοί, νίνογθ, θοηιβααθ ᾿πίον 
ΤὨτορία5 ϑίαίθ ν᾽ ρθη5 ᾿ν 6 }}}} 8011} δὰ βοιηϊ 605. 

3241. Αἴχῦϑ. ᾿ 
᾿ [ατϑοῖα 

ΤὨΓορία5 ῬαΘΓ αὶ Μι515 ῥ᾽ δου, ααθτῃ ἰδ αν 
οἱ νά θ- ργυθη5 Αβια οἱ βδρ᾽ θηΐθ5 ΓΘ Ρ688, 

ΟῚ ͵δηι 1115. ἈΡῚ-ΡΌ]ΟΥ Ἰ5-οοΓΟἢἶ5- ἀο πα θν δά- 
Τιποαηαο5 οδηΐι5. Θά ΘΠ 5 ΔΡΡΊ 5 ΘΠΟΥΪΒ ἢ [51460, 

ὨΘ6Ὲ6 ΘΟ] ΡΘΙη ν᾽ 6 η5 διηδίϑτηη ΠΘ 4.6 ΠΠΡΘ ΓΒ, 
͵δσθο ἤδη Β8ΌΘΠἢ5 ἀΟΙΠΠὶ 5ΘΙΩ ΡΙ ΘΓΠΔΙΩ. 

ψιδίου, 5ᾶ]|νθ. 

322, ΑἸ}. 

Ηΐο Ερδρῃϊ ργόοβθη165 Β8ρΙ θη 1115 ΔΒ Π1}15 ΥἹΓ, 
͵δοθο, ΒΟΙΠΔΠΟΙΙΠῚ 58} 9.115 ἸΟΘῸΡ] δίυτη, 

γοοσϑίιι5 ΠΘΟΙΠητ5 ΘΘΡΨΊΠ5, ἴῃ ΔΠΠΟΒ ῬΓΟΡΤΘΒΒΙ15 
ποόγϑιη ἀθοδάμπμῃ οἱ {γ65, εὖ αἰ χθυϑτη. 

3239. ΑἸΌ}. 

Ηθοίογοαπι {πη ] πὶ (161 τη] Γτ5 θϑί αἰνίπιβ Ηο- 
[ΠΏ Γ5. 

924. ΑΙ}. 

ῬὰΓ 58η6 ΡΔΡΘΗ 08 (ἴ. 6. τη ΘΓ] ῬαγΘη ΠΡ Ὲ5 ἀδίο) 
[ΤὨΓΆΒΟη τη η1|5 Ρ6᾽ ΠΟΠΟΓΘῖΣ ἀθαϊί 

ΤἬὭΘΟΡΘΩΙ ῬΓῸ θοηᾶ ΠΟΘοΘ αἰ βο  ρ]]ηἃ, 
Ῥοηᾶ ϑαἀοοίαβ ΡεδηΪ5 Το ἴδ, ΤΠ ΘΟΓΙΙΏ, 

σαϊθὰβ τηυϊίοβ τηοτίθ πιθθνανη δὲ ΦΡατη 8. 
Θοα φαϊοαησαθ ἰδὲ ΤΠ θυ πατη ὙἹΡατη ἢ ΠΟ 66 

4αϊ Π6 ἃΠΉ1Ο] ααϊάθηη πηγαὶ ΟΠ ν]ΟΠθτη ἴδγαί. 

920. ΑἸαῦ. 

Ῥορυϊὰβ Πιϑηθθαχη Αὐ θυ ουὶ πἰϊίηι ἀοποραϑαέ. 

ΕΓ ἀαϊ ῥΓΙὰ5 Ἰῃ Ὀ61115 βϑυναῦδηη ἑαυτῖτη, νἱαΐοι",, [51Π|. 
οἱ ἤὰηο 600 β56ῦνᾶθο, αὐ ῬΟΒΒΌΠΩ, ΘῸΠῚ ΤΩΟΓἕΆΙ5 

396. ΑΙΤῦΡ. 

ΤΥϊηδουῦῖα [6115 τὴ 6 ῬΘρϑυϊί, πουηΐηθ Ὑ ΘΡΆΠῚ, 
Ρυσιοιϊς ἴῃ νἱΐα Ἰδαάθηη δαδρίδτα : [[π᾿, 
ἸΘρῚ πη ιβααθ οοηαχ οοηίοχὶς ἤδοοθθ ἢστμηο Ο608}- 

Ἰδοῦ πηᾶ5 ἴαμα θη ταὶ ΓΘ ὈΓὰ5 ΘΧ ΟΟΌΠ]Π5, 

οὐχ 50] ν᾽ββϑί θχβθααϊαβ υἱρία 115 ποβίγὶβ αἱ ΡΏ 85) 
δοΐδι}5. γἹοΘβι μη. οἷ Φυδγίο 8ΠΠΟ. 



144 

Ὦ θνητῶν ὀλίγος τε βίος καὶ ἄφευχτος ἀνάγχη, 
ὥς μὲ τάχος βιότου νόσφισε χαὶ γαμέτου. 

927. ΑΛΛΟ. 

Ἀντιοχῆ Θεμίσωνος ἀεθλοφόρον χόνις ἥδε 
χεύθει δωδεχέτη παῖδα Θεμιστοχλέα, 

ὃς βουλὰν χαὶ θάρσος ἔχων ἴσ᾽’ ὁμωνύμῳ ἀνδρί 

θν]ήσχει τὴν Μοιρῶν οὐ προφυγὼν δύναμιν. 

898, ΑΛΛΟ. 
Διμωΐς δρηστοσύνῃσι χεχασμένη οἷσι ποθεινή 

θρεψαμένοις, τύμδου τοῦδε θανοῦσ᾽ ἔλαχεν. 

929, ΑΛΛΟ. 

᾿Αρτεμίδωρος Εἰαρίνῳ χαὶ Σπόρῳ τοῖς ἀδελφοῖς 
υνείας χάριν. 

Τῇδε χαταφθιμένους διδύμους δύο φῶτας ἀρίστους 

Εἰάρινθυ τύ μόος χαὶ ϑηήκάβον εἷς ἔλαχεν" 

πατρὶς δ᾽ Πράκλεια, χαὶ ἀρτεμίδωρος ὁ τεύξας 

λάϊνον ἀμφοτέροις βωμὸν ὕπερθε τάφου. 

8380. ΑΛΛΟ. 

Σῆμά με Νυχτελίοιο νεοστεφὲς οἰχομένοιο 
δυστήνων ὁράας δαχρυόεν τοχέω». 

891. ΑΛΛΟ. 

[914 ἀγαθῶν πατέρων ἀγαθὸς φὺς ἐνθάδε χεῖται, 

889. ΑΛλο. 

'α. ἦλθον ἐς ἀθανάτους πολλοὶ χατ᾽ ὀλύμπιον ἕδρην 

ἀλλὰ θεὸς τούτων ἐστὶ πατὴρ ὁ μέγας, 

ὃς χόσμον διέταξε, Σελήνην νυχτὶ χελεύσας 

᾿πείθεσθαι, Τιτᾶν᾽ ἡμεριναῖς χάρισιν" 

ὃ ᾧ πεισθεῖσα δέμας μὲν ἐπὶ χθονὸς ἧς ἀπετέχθην 

᾿ λείπω, τὴν ψυχὴν δ᾽ ἀθανάτην ἔλαχον, 

Ἐν γαίῃ μὲν σῶμα τὸ συγγενὲς, οὐράνιος δὲ 

ἤλυθεν ἡ ψυχὴ δῶμα χατ᾽ οὐ φθίμενον. 

Κεῖται μὲν γαίῃ φθίμενον δέμας, ἡ δὲ δοθεῖσα 
Ψυχή μοι ναίει δώματ' ἐπουράνια. 

Ὁ ρεϑΟ Ψυχὴ τὰ αν οἰχία τῶν ἐν ὀλύμπῳ 

γαίω, σῶμα δ᾽ ἐμὸν γαῖα φέρει φθίμενον. 

Ἐν μὲν ὑπ᾽ ἀγκχαλίσιν φέρομαι τέχνον ἐνδεχέτηρον 

Εὐόδῳ, ὃς πόσις ἦν ὁππότ᾽ ἔναιε θόμους, 

1ὃῦ τεσσαραχονταέτης δὲ πρὸς οὐρανὸν ἀστεροέντα 

ἤλυθον, ἐν γαίῃ σῶμ᾽ ἐμὸν ἐνθεμένη. 

999, ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

β. Τοῦτ᾽ Εὔοδος βροτοῖς πᾶσι παραινῶ" 

Τὴν ψυχὴν μεγάλως χαλόν τ᾽ ἔχθες, 

χαὶ τρυφῇ βίοτον παρηγόρησον, 

εἰδὼς ὡς χαταύὰς ἐς πῶμα Λήθης, 

2917, Ἄ1ΠΑ.Θ. 

ΔΗ ΘΟ Θηβοπὶ ὙΠΘΙΠΙΒΟΠΙ5 ΟΟΥ ΔΙΠΙ ΠΌΓΏ 
ἰθρὶῖ, ἀυοάθοϊτ-Δηη]5- αὐπγ ΠΠ τη ἥ 

4υἱ Θοη 5110 οἱ διιάϑοῖϊα ρ8 1} σοβ ΠΟΙ Ϊηἰ ὙἹΡ 
τηουϊ, ῬΔΡΟΔΡ τη οὑπὶ ΘἰἸΡΘΓΘ γἹ πὶ ΠΟ 

328, ΑἸΤΌΡ. : [ὰ Ὥ 

ΔΠΟΙΠἃ βἰγθηυϊίαΐο --ἰη-ἀρθηᾶο Ἰηβίγαοία, ᾿ 1ἰ5 
4υἱ δΙαοναηΐ, ἐὰτηα] τη ΠΌΠΟΟΘ τη  α8, 50 

} 

329. ΑἸΌΡ. 
Αὐτϑιηϊάουιβ ΕΔΥΪΠῸ δὲ βὅρουο [ρα θαβ. 

Τ ΘΙ ΟΥ]886 ρνδίϊᾶ. 

Ηΐο ἀοίιποίοβ σ᾿ πη Π05 ἀπι0 νἱΓῸ5 ΟΡ ΪΠΠ05.. 
ἘΔΡΙΠ απ ὑπ} 15 οὐ ΘΡΟΓΤη Π115 ΒΟΡΪ 

Ρδίγια χυϊάθπι ἑαἱν Ηθγδ θα, οἱ Αὐ θη] ἀορα5. 
Ἰὰρ᾿ ἀθᾶπη ΔΩ Οθ.15 ἃ ΓδΙη Ἰωβοδύασαεν 560 

990. ΑἸΤΌ}. 

Μοηυπηθηΐατη πὴ6 Ν γΟΙ6]11 ἀοίαποι Τθο6' 
ΤῊΪΒΘΡΟΡΊΙΠῚ Ψ]65 ἸΔΟΡΙΤΉΪ5 τη Θἴδοία πη ῬΆΓΘΙ 

391. ΑΙΔΌ. ΠΣ εὐ 

Ε Βοπἰβ ραϊτίθαβ θοπβ πᾶίτβ Ὠῖο ἠδοοί. Ὁ 

332. ΑἸΤΌ Ὁ. 

(. ἴνογθ τυ} δ ᾿τηπηου 8165, ̓ π ΟἸγτη Ια 
564 ἄθι5 ΠΠΟΡυΙη οϑύ ρδίθυ Ἰηᾶρη8, 

4υἱ τηπηάυτη οτγαϊηδνῖξ, [μὰηᾶτη ποοί! ᾿αθ6η5 
ῬΆΓΘΓΘ, Τιίδηδ, αἰ ΓΗ 5 ΒτΔΕ 5 : Ζ ᾿ 

οαϊ ΡΆΓΘΗΒ, ΘΟΥ̓ΡῸΒ αυϊάθηῃ ἴῃ ἰθργᾶ (ἃ 
Ππζαο, δηἰπιδπι δαιΐίθπι ἱπητμου δῖα βου 

Ιῃ ἰογγὰ αυϊάθπι 686 ΘΟΓΡῈ5 θὲ οορπδίαπι, 6Ω 
ΔΌΪ} δη]πη8, ἰῃ ἀοτηυτῃ ἹποοΡΓαρ δτη. 

7αοοί χυΐϊάθπι ἴῃ ἰθργὰ σογγιρίαμη ΘΟΓΡῈ5, δ 
δηϊπηα, τη ΪΪ ΠΔὈαὐ οοἸοδίθβ ἄοπιοβ. [( 

[πππλοΥ 815. δηϊπιᾶ, 690 56465 Θογιπῃ 4υΪ 
6010, ΘΟΥΡΌΒΩΙΘ τηϑατῃ ἰθΡΓᾶ σΘΥ, ΘΟΡΡΕΡ 

Π}ηὰπη σαΐάθπι ἴῃ αἱ Π5 ἴθ ραθιτῃ ἀπά 866 

συδατδρὶηΐα-8ηηο5-[ηδ[8] δὰ σουτη 5(6}1αἱ 
᾿νὶ, ΘΟΓΡΟΓΘ τηθὸ ἴῃ ἰθγγᾶ ἀθροβίίο.. 

338. Αἴαῦρ.. 

Ιη θα ἀθῃα. 

δ. ος Ενοδιβ τηουίδ!Πθι15 οὐποί 5 βυδᾶοο, : 
ΑΠϊηϑηη ΤτηϑρηϊΠο6 ΡΌΪΟΓΘ4ᾺΘ ἀν όσοις 4: 
οἱ ἀ16110115 γι ᾶτη 50188, Ὶ 

Βοίθηβ, ὉΡΪ ἀθβοθηάοιὶβ δα βοουϊᾶ τοίμο, 



ἕν τῶν ἐπάνω χάτω ποτ᾽ ὄψει, 

χῆς ἐχ μελέων ἀποπταθείσης. 

᾿ 394. ΑΛΛΟ. 

τάχθη Μεγάρα Νάρχου" αἰεὶ δὲ προσεῖπεν 
χουρίδιον γαμετὴν, [σ]ῶμα φίλον, φθαμένη. 

πάχθη, δαίμων δὲ πικρῆς οὐ λήθετο μοίρης, 
μα χαὶ ἐν μεγάροις υἱέα λειπόμενον 

ὕφον ἄφνω ἥοπαξε, δόμους δ᾽ [ἔχδ]υσ᾽ ἐλεεινούς" 
χήδεσι χαὶ γοερὴ πᾶσ᾽ ἐδάχρυσε πόλις. 
τύχης οὐχ ἔστι φυγεῖν ἀμε[τάτροπα δῶρα, 

ἰρχε" τί(ς ἀπλήστου πένθεος ὠφελίη ; 

) λαθι, χαὶ γὰρ ἄναχτες, ἀΐμει]δήτῳ ποτε πένθει 
π τοίης ἄλγος ἔχουσ᾽. ὀδύνης. 

995, ΑΛΛΟ. 

μφιδίου θαλάμοιο λιπὼν δυσπενθέα χόσμον, 

᾿ Β γυνέων οἰκτρῶν δαχρυόεντα δόμον, 

μαι ἐς αὐχμιηροὺς χαὶ ἀλαμπέας ἀἴδος εὐνάς, 

Ἰχοσιτέσσαρ᾽ ἔχων Κασσιόδωρος ἔτη. 

γοἰδὴς νοῦσός με συνήρπασε: μουνογενῆ δὲ 
γηπίάχον χούρην λείπω ὑπ᾽ ἠέλιον. 

ἊἪ 886. ΑΛΛΟ. 
᾿ τάφον ἠργάζοντο γεραιοτέροις ὁ δὲ δαΐμιων 

γηπίου ἀντεδόλησ᾽ ἕπταετε[τ] χλίματι. 
Ὑενέες γενέται τε ὁμοῦ ὃν ἔθρεγαν ἔθαψαν 
Γάϊον" ὦ“ μερόπων ἐλπίδες οὐ μόνιμοι. 

-. 381. ΑΛΔΟ. 
με γευόμενον ζωᾶς βρέφος Ἄῤπαϑε δαίμων, 

ὖχ οἶδ᾽ εἴτ᾽ ἀγαθῶν αἴτιος, εἴτε καχῶν. 
νήρωτ᾽ ἀϊδα, τί με νήπιον ἥρπασας ἄφνω; 
( σπεύδεις; οὔ σοι πάντες ὀφειλόμεθα ; 

338. ΑΛΛΟ. 

τ γονειάζοντά μ᾽ ὁ βάσχανος ἥρπασε δαίμων" 

ἠχτωχαιδεχέτης ἔστιχον εἰς ἀϊδην- 
Ι ρ ἐμὴ, θρήνων ἀποπαύεο, λῆξον ὀδυρμῶν 
αἱ χοπετῶν᾽ ἀἴδης οἶχτον ἀποστρέφεται. 

389. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ ΜΑΓΝΗΤΟΣ. 

ζε τίνος γονέος, σέο τ᾽ οὔνομα χαὶ πόσιν αὔδα, 

᾿ΘΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΟΒΑΝΜΑΤΑ ΒΒΡΌΠΟΒΑΙΛΑ. 

ἘρεοῚ 
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6 ΠΙΠῚ] θοῦ 4 :5- 5 ρΓ-βμηξ, ΟὈΓῚ- 818 1Π-Ἰ [6 15, 
ΔηΪπηἃ ὉὈ1 6 ΤΠΘΙΏ ΡΒ ΔΥΟΪδ νυ. [ΠΟ Ό ΔΙῚ ΥἹΒΌΓΙΙΠΏ, 

334, ΑἸΙΌ.- [ἀὔαία οδὲ 

Βδρία-οϑὲ Μορᾶγὰ Μγοὶ οοη)ιία; 56 θὰ ΒΘΠΙΡΘΓ 
ἸΘρΊ πη α πὴ τη ἔπη, ΘΟΓΡῈ5 ΟΠ] θοίαμη, 4 ῥτοῦ- 

[011 
Βαρία-ο5βί, ἀθυβαιιο ΠΟὴ 8ΟΘΥθ88 ΟὈ] 15 οϑί ΒΟγ 18, 

511ὴ}}] οἱ ἴῃ Θά !ρ5 ΠΠυτη το] οἴ ατη [165 : 
Βαΐαμῃ τορϑηΐθ ταρεϊΐ, ἀοτηοβαιιθ δχαϊί τα βογδ ]- 

ΘΧΒΘΟαΪ5. δὲ Ἰὰ ριον. ουποίδ ἰΔονίτπᾶνὶξ οἰ 88. 
Θοα Τοῦίαης ποη ᾿ϊοοί οπιρογ ππηπη 8 118 ἀοηδ, 
Μᾶγοο : ψιυφηδίη πο χρὶθίϊ ᾿ποΐα5. {1185 6869 

Μϑοίθ-δηΐπηο, δ θη πη ΓΘΡῸΒ ΠΟΠ- ΓΙ ἀθηΐθιῃ ΔΙ υδηο 
πϑοί!, (8115 πιο  θϑίϊατη Πα θθηΐ ἀο]ου5. [Πποίυπη 

983. ΑΙαὐϑὸ.Ψ 

ΝΡ 4115 ὑΠ 8] πη} γϑ]οΐο Ἰαοίοβο ογηδίι, 
οὐ ρδγθῃΐιπι τη βορο γα πὶ ΔΟΓΙ ΠΠΔ ΘΠ 8, ἀ0Π|0, 

Ἶ86θο ἴῃ ἴωαϊβ δἱ ορβουγὶβ Οσγοὶ οα ΠΡ 5. 
γ]σΊπίϊ συαδίμπον Δ ΌΘ 5 (δι οουι5 ἃΠη08. 

ΠΙΏΡΓΟΥ 5115 ΤΏΟΡΡῚ5 τὴθ ΔΟΓΙΡΟΪ : ὉΠ σΘΠαπιααθ, 
Ῥδγνυἶδηη Ρ116}] πὶ ̓ ΙΠ4 10 50} 8018, 

3390. ΑΙὐ. 

Ηοο 5ϑρυ]οριπι ὩϑἀἸΠοαθδπί 5θη]ΟΥΙθι15 : 564 ἀθι15 
ῬΆΓγΪ οσουΣΥΙΐ Βορίθηηὶ ᾿πο]]πδί!οηἱ. [ΡΠ νοῦ αηΐ 

(οηϑδηρ 6] ρδΡΘπίθ 5616 5'τη] αιιθτη Δἰαθγδηΐ, 58- 
(δίυπη : ο ΠΟΙΏΙΠΠΠῚ 5065 ΠΟῚ 5{80}1|65 

3397. ΑΙΤΌ}. 

Μρ, οὐχ νἱχ Πα γ θη γ δι ΡΌΘΓαΪ 5, ΓΆΡ Ϊΐ 4615 
ποϑβοϊατη αἰστυτη ὈΟΠΟΓ τη ΤῊΪΠ] [πΡιΐ δαοίον, 8 

[πη ΟΡ ΠῚ. 
7158 {18}0}}15 ΡΙαἷο, φαϊαὰ τη ᾿η δηΐθιη 500 100 γὰρ βι13 

αυϊά ᾿ΓΟρΘΓἃ5 7 ΠΟΠηΒΘ {101 ΟἸηη65 ἀθθθηηυγ ὃ 

998, ΑΙ. να ΥΝ 

Βφοθη Ια πιιρὶπ6- δ᾽ σηδίαχη πη6 ἰην 15 Γὰρυϊί ἀθῈ5 Σ 
οοἰο-οἰ-ἀθοοιη- ἃ πηο5-Παΐι8 οοϑϑὶ 84. ΟΤοι ἢ 

τηδίοι πιθᾶ, ἃ ἰδπηθη 5 ο65588, ἀθβίηθ [Ἰθίι5 ! 

οἱ ρ]αποίαβ : ΟΓΟΙΙΒ τ Βου] ΟΡ δὴ ἃν βία"... 

399. ΠΙΟΝΥ͂ΞΒΙ ΜΑΟΘΝΕΤΙΒ. ι 
ν ΠοααΘΓθ. 

ῬΆΓΘ ουα5 ρᾶίν15 868, ἱπΉ 4116 ΠοΙηΘῃ δὲ ΟΠ] αΡ 6 Πη 

396. Αἴαὐν. 

1 Ἰαμαα] πὴ ἴδον: δὺ παπηθη ἰπία στ δϑὲ, 
Θππίατιθ Ρ61: ΟἸτηδίθ σου  ρ ἴα. 

ἰατηα]δηΐ ααθιη ἔγιιϑίνα ΔΙΌΘΥΘ ῬαΡΘηἑθ8 

ἈΝΤΒΟΙΟΘΙᾺ ΠΙ. 

:Ο 8068 ΒοΙμϊηθτη, ααδγ ὈΓΟΥΪΒ δίαπθ ον 5. 

ας. ΤΠ ἩΤΒΛΟΕ 

9397. Αἴτῦν. 

Τηϊδηίομι αυϊὰ τὴ6 τα ρὶ5, ἱπβδί 8 }}}}5 ΟΥοΘ ὃ 
Ομλη65 ἀθθθ μια" πὸ5 ἰδ] : ααϊὰ ργορορᾶδῖ Η. α. 

899. ῬΙΟΝΎΞΘΙΙ ΜΑΟΘΝΕΤΙΒ. 

Το, ταῦ], ααΐϊβπδια σϑαϊίον ὃ ααοα ποιιθῃ δὲ ᾿ρβατα. 

10 ; 
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καὶ χρόνον εἰπὲ, γύναι, χαὶ πόλεως ὅθεν εἶ, 

--- Νίχανδρος γενέτωρ, πατρὶς Πάρος, οὔνομα δ᾽ ἦν 

Σωχρατέα: φθιμένην Παρμενίων δ᾽ ἔθετο [μοι 
σύλλεχτρος τύμδῳ με᾿ χάβιν δέ μοι ὥπασε τήνδε, 

εὐδόξου ζωᾶς μνῆμα χαὶ ἐσσομένοις, 

Καί με πικρὰ νεαροῖο βρέφους ἀφύλαχτος ἐβριννὺς 

αἱμορύτοιο νόσου τερπνὸν ἔλυσε βίον᾽ 

οὔθ᾽ ὑπ᾽ ἐμαῖς ὠδῖσι τὸ νήπιον ἐς φάος ἦγον, 

10 ἀλλ᾽ ὑπὸ γαστρὶ φίλα χεύθεται ἐν φθιμένοις. 

Τρισσᾶς ἐκ δεχάδος δὲ πρὸς ἕξ ἐτέων χρόνον ἦλθον, 

᾿ἀνδρὶ λιποῦσα τέχνων ἀρσενόπαιδα γονάν" 

δισσὰ δὲ ΠΕΡῚ λιποῦσα χαὶ ἱμερτῷ συνομεύνῳ, 
αὐτὰ ὑπὸ τριτάτῳ τόνδε λέλογχα τόπον. 

Ὁ ἀλλὰ σὺ παμθασίλεια θεὰ, πολυώνυμε Κούρα, 

τήνδ᾽ ἄγ᾽ ἐπ᾽ εὐσεδέων χῶρον, ἔχουσα χερός" 

τοῖς δὲ παρερχομένοισι θεὸς τέρψιν τινὰ δῴη, 

εἴπασιν χαίρειν Σωχρατέαν χατὰ γῆς. 

840. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Ὃ δῆμος Λεοντεῖ Εὐρυδίχον ἥρωι. 

Τὸν δ᾽ ἀρετὰν ἀμείψασα Λεοντέα Εὐρυδίκοιο 

᾿ τίμησεν πάτρα γυμνάδος ἐν γρὶ ὐρϑμν 

ἄρτι γὰρ ἐχ χλαμύδος νεοπενθὴς ὥχετ᾽ ἐς ἅδα 

ὀχτωχαιδεχέτης, ματρὶ λιπὼν δάχρυα" 

ὃ ὃν στεφάνῳ τίμησε πόλις χαὶ σήματι τῷδε 
μανύουσ᾽ ἀγαθῶν χαὶ προγόνων ἀρετάν. 

Ὦ Μοίρας ἄτρυτοι ἀναγχαστῆρες ἄτραχτοι, 

τὸν ἱερὸν πέμψαιτ᾽ εἰς δόμον εὐσεδέων. 

" 

3841. ΑΛΛΟ. 

᾿ἰνθάδε Σώτηρον Χαιρωνέα χαλχεοτέχνην 
Αἰδηψοῦ δίάπε]δον τὸν φίλιον κα[τέχἠει, 

ἀντ᾽ ἰδίας πατρίδος γ]ὰρ ἐπήνεσεν ἐνθάδε ναί]ειν 

ταῖς ἱλαραῖς αἰ[ὲν ἠόσι τερπόμενος. 

942. ΑΛλΛΟ. 

Σῆμα τόδ᾽ ἥρωος [6] πατὴρ παρὰ ταῖσδε πύλαισιν 
Πυθικὸς ἵδρυσεν παιδὸς ἐπὶ φθιμένου, 

Ρήτρου πᾶσι φί]λου, [κα]λοῦ, πινυτοῖο χαὶ ἐσθλοῦ, 
τοῦ νεα]ροῦ, βιοτῆς τυτθὸν [ἐπαυρομένου]. 

ἈΝΤΗΟΙΘΘΙ.ὶ ΘΆΖΟΚ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 
οἱ εἰδύθμηι α1ο, ται] 16}, οὐ αγ06 οχ 4υἃ 

- ΝΙΟΔΠ66Ρ ρθη ον, ρᾶίγϊα ῬΆΓΟΒ, ΠΟΙΏΊΘΗ 
Βοογαίθα : τηοῦίπδτη ῬΔΓΙΏΘηΪΟ ροβαϊς 

ΘΟΠΪῸΧ τη6 ἴπ ἰυτηιο : οΓδίϊδτη δα θη ΠῚ 
Ρτοθαίῷ νἱΐϑ τηοηυτηθηΐατη οἰϊδτη [αἰ αν 5 

Εἰ πιθ 8Δοουθᾶ 4185 ὑθηθῦὶ ᾿ηΐδης}} οαΓΆπι: 

[Ραῖὶ, 1 
ΤΠ ΟΓὈΪ 0 -Ῥ ΤΟ] {-5δηρ 5, ρυαίδτη 50 ἸνΊ! νἱ 

ΠΘ46 πη60 ρᾶγία ἱπίδηξα!απι ἴῃ Ἰιοθπὰ δα δαχὶ, 
5604 50 υὔθῦοὸ 800 οοηαῖίαν ᾿πέθι' τοῦ 

Ε (ον ἀθοδάθ δαΐθιη δα 56Χ Δη ΠΟΥ Τῇ ἔθιη 
ΨΙΓῸ ΠΠΠΖ ΘῊ5 ΠΘΓΟΡ ΤΏ τη βου] τη 5000]: 

ἄυοβ φυϊάθηι Πἰπαπ6ῃ5 ραίτὶ οἵ οἰάθιη ορί 
1ρ88 51. 1θυιϊο Ππθ06 5ογ ἃ, βιιπὶ Ἰοσυτα. 

ψογαμ ἴὰ, ΟΠ αΠ|- ΓΘ ρΊηδ, 468, τη]}ἃ-Π δι 

ᾶποοθ (Θοογαΐθϑι) ἄπο ἴῃ Ρίογυμα, 5661 
[μϑηϑἃ 

οἱ ΡΥ ΘΡΘαμ ΠΡ 08 ἀθιιβ ᾿ Π{|ᾶτὰ ΠΟΠΗΙΠ]απα. 
(αὶ ἀϊχονϊηΐ ναοῦ ϑοογαίθδμη 5 ἰ6ι 

810. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 
ῬορΡαϊαβ Τϑομὐ] ΕἸαΡγ ἀϊοὶ Μο ποροὶ.. 

ψιγίαΐοτα τοιηυηθγαία, Τιθοηΐοπι ἘΌΡγΙοὶ ἢ δ 
Ποπογᾶυ! ρδίγϊα ᾿ηΐγᾶ στη 511 οἰδυβίγα 

ΠΌΡ9Ρ ΘΠΪπὶ 6Χ 5Δ6Ὸ ΓΘΟΘη  -Ἰυοία ἱνὶ! δα Ῥ]αΐοι 
οοἰοάθοϊτη-Δηποβ-παΐμ8, τινὶ πα 65 ἸΔΟΥἾΠῚ 

4{6 πὶ οοτοπᾶ ΠΟΠΟΡΑν]ΐ οἰγ [5 οἱ τηοηυπηθηΐο ἢ 
ἀθπιοηβίγδηβ Βοποσιτη οἱ, ἀγου πη ψΙΓ α ΘΠ. 

Ο Ῥαγοῶ ᾿ἰηϑθίθβϑι, ἡθοθββιίαίθ- στρ θηΐθ5 ἢ 
. ἴῃ 58ογδπι τηἰ {10 6. θμγ; ἀοτηυτη ῬΙΟΥ τη. 

941. ΑἸΌ. 

Ηΐς ϑοίθγυτη (ΠΟ ΠΘηβθπὰ ΘΡΡ υτη- Δ ΌΓΡ 
ΖΕ δρβὶ βοϊυπι διηϊοσμι ἰθηθί, ᾿ 

ΡΓῸ ρτορτῖα ϑηΐπὶ ρϑίγϊδ τηϑι δ Ηἴο ΒΔΌΙ δ 
Ιϑ 15 Βθιρον Εἰ ογ θ5 ἀο]θοίδίι5... 

942, ΑΠΌΡ. 

Μοηυπιοπίαπι μοοο6 ΠΘΡΟΪΒ ρον μανῶν 
Ῥγίίουβ βίδίαϊί ῬΌΘΓΟ ΒΌΡΘΙ τπορίιο, 

ἨΠοίτο ομμηῖθι5 αἸ]Θοΐο, Ρα]οΓΟ, Ρελάδη εἰ Ὶ 
Ἰπηῖονθ, νἱΐθ ῥϑα] πὶ τ150. 

ΘΟὨ] ρΘπῖ, οὐ φοἰδίθυηῃ ; αᾶνθ 65 πὶ 06 καί 

-- ΝΙοδηάον σϑηϊίον, ρδίθα δῦ ῬΆΓΟΒ, οὗ 1] ΠΟΙΊΘΗ 

δοογδύίθδ : δχϑυϊποίδτη Ῥδυιηθηΐο ἰαγη]δὺ 

7ὴ8 ΘΟΏΒΟΙΒ ; ΒᾺΪ 8 ΤΠ ΟΠ ΤΏ ΘΗ Τα Ππ18 ΔῸ 1110 6βί, 
αποὰ ἀθοὰβ ἐοἰθυμαση ροβίθυ δὶ]β ουϊί. 

ΜΙ ἰθαθγατῃ ἰηΐδηύθηα ρα. δατδθ, ΒΔ Πρ ΠΟ] δηὶ 
Υἱ5 ΤΩΟΥΌΪ ἀυ]οθῖ ἤπηο Δ Όβία αἰγὶ ἀ168. 

Μϑ υϑγῸ ἰδηριτθηίρ, ἴῃ Ἰὰσθπι πδιιαὰ ρυοα ὺ ̓ηδ 8, 

ἀΓΩΔ ἸηΓ6]1Οἱ υϑηΐθν αὖ ἴ086 ζ10. 

ῸΧ 80 [6 ἀθῃο8 ΥἹχὶ ΔΏΠΟΒ ; τηδϑοῦδ, Ρ.Ὸ] 
ἃ Τὴ6 ᾿ποῦηἋο δϑ ρον σὑϑ]ϊοίδ νἶγο. 

ῬΆΡΙΘχ 118 ααΐάοπι, ἀἸΠ]θοίο οἂρδ τηδυϊίο: 
ἰογίϊα ααθηὶ οοΡ 5 ταὶ ἀϑαϊέ ἰρβα Ἰοοῦτα. 

Αὐ τὰ πᾶπο, Ῥδύββρβοηθ, γῦΐο αἰιὃ8 ΠΟΙΏΪΠ6 

ΘΧοῖρθ, δδίπαθθ Ρ11Β ἴῆβθυθ, αἶνα, ὁμοΡΪ8. 

Τα αὐἱ ρυοοἰθγθαηΐ, οσουίθηΐ μοο ἕαπάθιθ. γοἹ 

ϑοογδίθα ϑοίθΠΌΤΩ σαπαθδί οἱ γα]θαὶ, 
80. 2 



848. Αλλο.᾿ 

(ὁδὶ ὅρου τοῦτο πέσημα Μελανθείδαο [ἄναχτος, 
ξεῖνε, τὸ χαὶ μεγάλην ἀσίδα τειχίσαίτο, 

χ δ᾽ ὑπ᾽ ἀχροπόληι φέρων τάρχυσεν ἀθήνης 

Ξ λαὸς, ἐς ἀθανάτους δόξαν ἀειράμεϊνος. 

844. ΑΛλο. 

ὶς ἐμοίγ᾽ ὄνομ᾽ ἐ[στὶ], πατρὶς δ᾽ ἀσίης προὔχουσα 
αοδίχει᾽, ἔθανον δ᾽ ὀχ[τω]χαιδεχέτις. 

945. ΑΛλΟ. 

Παρθενόπην χύνα χ θάψεν ἄναξ ἑὸς ἦ συνάθυρεν, 

ταύτην τερπωλῆς ἀντιδιδοὺς χάριτα. 
στ᾿ ἄθλον στοργῆς ἄρα χαὶ κυσὶν, ὥς νυ χαὶ ἥδε 

Ε νους οὖσα τροφεῖ σῆμα λέλογχε τόδε. 
ὃς τόδ᾽ ὁρῶν χρηστὸν ποιοῦ φίλον, ὅς σε προθύμως 

᾿ καὶ ζῶντα πέρ: καὶ νεχρὸν ἀμφιέποι. 

840. ΑΛΛΟ. 

-λπ"...... 
Ξ---...... ᾿ πιστὴν [γ]αΐῃ ἐν Δὐσονίῃ. 

Δὶ ὶ δὲ μνήμῃ σε φυ[λά]ξομεν ὡς παρέοντα 

ἐ εἵνεχεν ἰ[θ]είας εἵνεχά τ᾽ ἀγλαΐης" 

[ὐ]δὲ μὲν ἐν θαλίῃ σέο λησόμεθα, οὐδὲ παλαίστρᾳ, 
Ε ἀμφοτέρης ἀρετῆς σῆς ἀπε μδευό μένοι, 

0 ὶ ὡς μὲν θαλίῃσι λυροχτύπος, ὡς δὲ χραται[τ 

᾿ ρλὴ πάλῃ βιότου [ἄν]θος ἔχων ἔθανες. 

847. λλλο. 

Σαύδδίων Στεφάνου. 

 φθάσθης, δύστανε, τύχης δηλήμασι, καί σευ 

“΄ πάντα λέλειπτ᾽ ἀρετῆς, οἷς ἔπι τρυχόμεθα, 

ἦθος, νοῦς, ἀχμή" Μοῦσαι δέ σ᾽ ἀειδέμεν ἡμῖν 

τέρπουσαι νυνὶ θρηνολογοῦσι, τάλαν. 
τέρι πένθος ἔφυς, λύπα πατρί: οἷα δὲ δένδρου 

᾿ χλὼν νῦν ἐχλάσθης ἔνδρομος εἰς ἀΐδαν, 

Σ ἀδθιον" ἀλλ᾽ ἔστω σοὶ ὁ πᾶς χοῦφος λίθος, ὥστε 

πᾶσι πάρος ζώων ἧς σὺ προσηνότατος. 

» 

848. ΑΛΛΟ. 

α. ᾿τῶν δ]εκοχτὼ, μονογενῆ καὶ παρθένον 
Θεοδο]σίαν ἔθαψε Δωρόθεος πατὴρ, 

ἣν μ]ελλόνυμφον Τυδὶ μιηνὸς εἰκάδι 
νηλεὲς, σνύρεῖς, δαῖμον, ὃς τὸν ἔμπαλιν 

οἵ νόστον οὐχ ἔχλωσας, ὥσπερ ἤλπισεν. 

ΠΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΘΟΒΑΙΔΑ. 1] 

943, ΑἸῦ Ὁ. 

Τμοοι5. ἢΐο οϑὺ αθ] -οϑοὶαϊξ Οοάτι5 ΜοΙαη 465 τοχ, 

ὨΟΒΡ65, ΡῬΓΟΡΙΟΡ απο ἴῃ Ἰηᾶρηᾶ Αδβῖδ τηςηΐα 
[οχϑβίγαυοία βαηί: 

ΘΟΡΡΕΙΒ δι θ 5110 ἃΓῸ 6. ἴΘΓΘῺ5 56ρ6] νι: ΜΊπουνα. 
ΡΟΡυΪα5, δὰ ᾿πηπηου 8 ]65 6]5 ρου πὶ Θχίο]θη5. 

944, ΑἸΤΌΡ. : 
[ΡΡΪΠΊ85- [6 Π6 5 

ΕἸΡῚ5 τὴῖῃὶ αυϊάθηι ποιηθῃ δβί;, ραίγίααθ ἴῃ Αβία 
. δοαϊοθᾶ, τποῦί δ, διιΐθ τι σπτὴ οοἰο-οἰ-ἀθοθιη-δη- 

[πη1|5 παΐα. 
ϑ4δ. ΑΙΌΡ. 

ῬδΥΠΘΠΟΡΘἢ ΟΔΠΘΠῚ 56 ρ6 1 ν 1} ΠΙᾺ 5115, Οατη αι, 

ἤδηο ἀοΙθοίαί0Π15 Τρ θη ἀθηβ ογδίϊδμη. Πυἀθθαί, 
Εδί Ῥυϑι πὶ ΔΠΠΟΓ 5 ν6] οδηΐθι5, βιοαΐ οἱ ἤοοθ, 

αἱ Ια ἃ ογδί πυΐν ἰοῦ, τηοπππιθηΐαπη ΠΟΘ66 50Γ- 
[{|8 6βι. 

το. οοηδρθοίο, θοηὰπὶ {10 ] διηΐοαπι ρᾶγα, 4αἱ 6 
ΓΡγομηρίο- Δ ΪΠ|0 

οἵ γἱνοπίθμι αἰ ραΐ οἱ τηου στη οἰγοί. 

8940, ΑἸΔΌΓΡ, 

Φ. Φ δ αὐ Ὁ .Ὁ ...εὲ “.:...ς ς . . 

ΚΤ ἥξς : τἰϑμν. ἴρυγᾶ ἴῃ Αὐκόπία, 
ΘΘΙΏΡΘΡ δι} 61 ΤΠ ΘΙΩΟΥ8, ἰ6 5ΘΓΥΔΌΪΠ.5 αἱ ῬΓ56η- 

ῬΙΟΡίβρυ Πιϑ. 181, ΡΓΟΡίβθγαι8 ἀθοι5 : [(θ1ῃ, 
6416 σαϊάθηῃ ἴῃ οοην νο 8οἰθηγῖ 6 ΟὈ]νἸΒΟθιλ αν, 

ἀαρ!]1ο6 νἱνίαΐθ ἐπα, ρυῖναί!. [Πθαπ|6 ἴῃ ῥῬαἰθβίγα, 
Ηδ1! φυδηη- 6 Π6 ἴῃ ΘΟΉΥΪν 5 ̓γΥϑΙΏ- 585, Ταδτη- 

[06η6 νδ]ὰ ἃ 
ἀ6 Ἰποίδ νἱΐεο Πόγθτη ΠΔΌΘΠ5 τηοΡίαι5 6βι} 

947, ΑἸχῦν. 

ΒΑΌΡΙΟ δίθρμδηι ίζμς. 

Οοουρδίιιβ 65, ἸηΓ611χ, ἰουίαηθ ἰού θ5, οἱ φαθ ἰπ 

[6 ὁγαηξ 

ΓΤ ]οΐα, βαπί οπηηϊᾶ υἱγία 15. δοηα, Ῥτορίθν αυῷ 
[Π ΠΙοΐδμπλι, 

Μιυβῷ δυΐθιῃ ἰθ οδηΐδυο 
[(,. 6. οδῃ δῃΐθιῃ) ΠΟΡ]8, 

ἀοἸοοίδηΐθοβ, πὰηο ᾿ὰραΓ6- οἰ θυ δηΐ, ΤηΪ56}. 
Μαίυὶ ἀο ον ἡϑέι5 65, ᾿αοΐα5 ρδίυ ; 8] 154} ΔΓ ΒΟΥῚΒ 

ΓΆΙΠΠ5 ΠαηΟ ἰγδοίιβ 65, ᾿ΠΟΌ ΓΘ 5 δα ΒΡ] ΟΠΘΙΏ, 

ΘΆΡΡΪΟ : 564 6ϑΐο {101 ΟἸΊΠΙ5 ἰΘν]5 1815, βισαΐ 
οἸΠηἶ 15 δηΐθᾶ ὙἸ ἢ 5 ΘΓᾺΒ {τι ΤΩ] ἸΒΒΙΓΉ 118. 

ΤΊΟΥΘ5, Τ]6η5, [05 εἰ δί!5 : 

348. ΑΠΌ}. 

α. Αππο5 ἀθοριῃ δὲ οοΐο παΐαηι, αηϊοδτη πἰζαηι οἱ 

ΤΗΘοαοβίδμη 56ρ 6 νι Πογοί θυ ρϑίθυ, [ὙἹΡΡΊΠΘΠῚ 
ἀυδηι 78 πὶ παρίαγατη ΤΎΒΡΙ ΤΠ ΘΠ 515 νἱοθβιτηᾶ αἴθ, 
᾿τητη 015, Βαβία 5.1, ἀθιι5, 4] ΓΘ ΤΟΥ ΒΌΤα 

οἱ γϑάϊξαμη ΠΟῺ ΠΘΥΘΙ 5, αἱ Βρογαγογί. 



148 ἜΠΠΥ 

ἊΣ ὀκτωκαιδεκέτης ὁ ἔτι παρθένος, οἰογένεια 

Θευ]δοσία χεῖται Δωροθέου θυγάτηρ. 
᾿ Μοῖρα δὲ; ν]ηλεόθυμε Χάρων, τί σε τόσσον ἐνηὴς 

- τέρ͵]ψε λιποῦσα πατρὶ πένθος ἀπειρέσιον ; 

949. ΑΛΛΟ. 

Σεμνὴν Πηνελόπην ὁ πάλαι βίος, ἔσχε δὲ χαὶ νῦν 
σεμνὴν Φηλικίταν, οὐ τάχα μειοτέρην᾽ 

βουλομένης δὲ θανεῖν ἀνδρὸς προτέρην σφετέροιο, 

ἔχλυες, ὦ δαῖμον, πολλάχις εὐχομένης. 

ὅ Τοιγάρτοι χαὶ ἐμεῖο διχαμοτέρην ὄπ᾽ ἄχουσον 

εὐχομένου, Πλούτων, ἣν εἰς ἀϊδαο περήσω, 

εὑρεῖν τὴν ἰδίαν Φηλικίταν παρά σοι. 

Κλαύδιος ἰητὴρ ἀγαθῖνος τήνδ᾽ ἀνέθηχεν 
εἰχόνα, Φηλικίτας μάρτυρα σωφροσύνης. 

ϑ8ῦ0. ΑΛΛΟ. 

Ἰόπη χρηστὴ χαῖρε. 

Τίς τοὐμὸν δύστηνον ἐπ᾽ οὔνομα γράψε τὸ χαῖρε; 

᾿ τίς χωφὴν ματέως θήχατό μοι χάριτα: 

Οὔτε γὰρ εἰσορόω λαμπρὸν φάος, οὔτ᾽ ἐσαχούω, 

ὄστεα καὶ σποδιὴ χειμένη ἐν χθονίοις. 
5Π.... «. δ᾽ ἄλλα, πάτερ, θρήνων, φίλε, παύεο" μῆ- 

Πρειμιγένει᾽, ἀπόθου θυμοδαχεῖς ὀδύνας. ἷἴτερ 

Τῆς ἐν ἐμοὶ λύπης παραμύθιον ἐν φρεσὶ θέσθε 

τοῦτό γε" Καὶ μαχάρων παῖδες ἔνερθεν ἔῤαν. 

991. ΑΛΛΟ. 

Τιμόθεος Δασεῖος χαῖρε. 

Τιμόθεος ὁ Πάτρας ὅσιος φῶς, παῖς δὲ Δασεῖος, 

᾿ τρεῖς δεχάδας ἐτέων τερματίσας ἔθανες. 

Α τάλαν, οἰχτείρω σε, πολυχλαύστῳ ἐπὶ τύμϑῳ, 

[ὃν δὲ συνηρώων χῶρον ἔχοις φθίμενος. 

852, ΑΛΛΟ. 

Ἡδίστης τόδε σῆμα θυγατρὸς παιδικὸν ἐστίν. 

889. ΑΛΛΟ. 

Φιλοχράτης Φιλοχράτους Σιδώνιος. 

Οὐ νόθον ἐχ προτέροιο, Φιλόχρατες, ἤνεσας ἥ0[αν]. 

ΑΝΤΗΟΙΘΘΙΔῚ απ λταλΣ ἈΡΡΕΝΘΙΟΙΒΟ ποκα Ἢ 

ὃ. ὙΠΈΡ Ἀπ δον τον δάῆασ. Υἱγρο, 
ΤΠροάοβίδ δοοί Πογοίμοὶ ἢ]1ἃ. 

Ὁ ρᾶγοᾶ, 0 ἱπητη 56 Ἴ 005 πάγοι, σαὶ ἐι 

ἀβ]δοίαν!! θα ᾿ΙΠααΘη5 ρϑίσὶ ᾿ποΐατῃ ᾿ηΠΠ' 

3490, ΑἸ. 

γεπογηάδπι ῬΘΗΘΙΟρΡΘη γθίμβίιμπη ἐγ Ό ΠΏ, 
[δαΐθτῃ οἵ Ὁ 

γοπογδηάδιη ἘΦ] ]οϊ ἰδίθυη, ἰοῦ ίαββθ ποη τὶ 
Χαδπη, Οἰπὶ γ6}]6ὲ, τη οΥἹ τηδυϊἑατα δηΐθ βασπηι,. 
δι 8.1, ὁ ἀθι8, 5906 ἐώ ργθοδηΐθιῃ. 

ΕΤΡῸ οὗ τηθᾶῃ, (18 γαβίϊον δδί, νοθθπὴ διαὶ. 
ῬΓθοδηΐ5, ο Ρ]αΐο, 51 δα Οτοαπη ὑγϑηβίθυο,. 

ἸΏΥΘΏΪΓΘ τηθᾶτη Ἐ ]ἸοἸ αΐθηι ἂρ ἴθ. 
ΟἸδυάϊαβ πιϑαϊουβ Αραίῃϊηυβ. μδηθοθ. ἀράϊοαν!: 

εἰβρίθιη, Εϑ]οἰΐαι 15 ἰθβίθτα Ρυιάθηίία., ἐν 

300. ΑΙ}. 

Ιορϑ Ὀομπᾶ νδ]6. 

Ουἱδ τιϊβϑυιτη ἴῃ ΠΟΙΏΘΠ ΤΗΘΙΙΠῚ 5ΟΡ ρ5ι: γαὶν 
(υΐβ νδηδηη {γιιβύγα, τα] ἢΪ ΡοΒαΪ ρΡαἰ τη 

Νόοααθ θηΐπι ν᾽ άθ0 οἰριπι ἸαΠηθη, ὨΘΩᾺΘ ἃ, Ἅ10 
μὲ φυῷ οϑϑ8ᾶ δἱ οἰηἷβ ἴδοθο ρα ᾿πίθσοβ.. 

Ιρ᾽ύαν, ῥίον, ἰδιηθηΐδυ!, διηηδίθ, ἀδβίηθ; ἐν 

Ῥυϊπ βθηΐα, ἀθροῃθ δηϊπηπη-Ἰ Γ ἀθηΐ65 αἱ 
Τμιοία5 αυϊ 46 τη8 θϑί βοϊδίϊατῃ τη θη] δ αϊ[6. 

ΒοοΘΟΘ : Εἰ Ὀθαίογιτῃ (ἰ, 6. ἀθοῦυτῃ) ρα 
[{ϑγγϑι 1 

351. ΑΙαῦΡ.᾿ 

Τπηοίμθο Ῥαβοὶ Αὰὲ νὰ]6.. 

Τιηοίῃθο, Ῥαΐγῷ ρίυτῃ Ἰυτηθη, ΒΠυβάαθ 
ὑγ] 5 ΔΠΏΟΓμη ἀθοδα 5 ΠηΪ}15, τηογίπιαβ 

ΑΒ! τηΐβθῦ, [6 Ἰὰρθ0 τηυ]ίαπη-ἀοῇοίο ἴῃ ἕαπηα!ο, 
Βομαπη ΠδθΘὰ85. 5ἰΠ|0}-θριέογμγη- Ὠθτοαπας 

᾿[ουτη, ΘΧΒ[Ι 

855. αἰὐὐσὸι  τὸ 

ΘΔ 551 Π188 ΠΟΘΟΘ ΠΠΟΠΟΠΊΘηπ| ἢΠ]188 ΡῈ ΘΙΪα το. 

909. ΑΙΤΌΡ. 

Ῥμϊοοναίθβ ῬΗΠοογαίβ ημ Βιἀοηΐαβ.. 

Νοῆ βρυχίαιῃ, ῬΗΙοογαίθβ, ἰδ αβίϊ γοϊυρία 

πνς ὅ 

849. Αἰαῦϑ. 

ῬΘΏΘΙΟΡΘη δηίαιϑ, οοίδ8 θ᾽ Θυγαυὶύ μοποβίδη, 

Βασα τηϊποῦ ἢδο ποβίγδ Εἰ δἰἰοἰίαβ γϑϑοηδί. 

Τὐπαῦθῦα ααστῃ νἱΐδηῃ οαρογϑὺ οᾶλαμι δηΐθ τηδυὶζαχη, 

δια 110 ΟΥ̓Δ θυ 566 06, ἀραϊίαπο ἀθυβ. 

ἘΤΡῸ τωϑϑῖὴ αποαιθ, Ρ]αΐο, δα], ααδο ᾿αδέϊον 118 

ῬΓΘΧ δδβύ, [ἀστὴ ΠπΟῚ αὖ ῬΥΘΘΙΔΟΣΔΙ ΤΟΡΊΟ, 
δὺ οατη ἀθοθάδιη], βθάθβαιθ ̓ πυ βδγη. Αομορομεῖβ,.ς 

ἰθ ΡΥῸΡ6 εὐ ΔΒρΙοΙδη ΘΟἢ 1ΡῚ5 ΟΥδι ΤΏΘ86. ἀ 

ΟἸδαάίαβ μᾶπο τηϑαϊοιιβ ροβυῖέ τηοορθηβ Αρδίμ 
ἰοβίθιῃ υἱρία 5 ΘΟὨ 7015 οἰ σίθχῃ. 



σεῖο βίου, πινυταῖς θηγόμενος πραπίσιν" 
γὰρ ἀπὸ πράτας μεμελη μένος ἧς ἐπικούρου 

δόγμασιν εὐξυνέτοις, [ὡς θ]έμις, ἁλικίας" 

δι τύχης δ᾽ οἴαχι παλιμπλανέος βιότοιο 
 εἴχων, ἐν Μινυαῖς φωτὰς ἐπαθλοχομεῖς" 

χ ἴσαι δ᾽ ἀγχόθι παιδὸς ἑοῦ, ψαύων μελέεσσιν, 

 ἀσμένος ἐχ ζωᾶς εἰς προθανόντα μολών. 

ἢ 
ἣν 

88Δ. ΑΛΛΟ. 

Ἡ πᾶσιν μακάρεσσι βροτοῖσι τε προσφιλὲς αἰεὶ, 
ἀσπασίοισι λόγοις τὸν παριόντα νέμω" 
δὲ θέλεις γνῶναι στήλης τύπον, ὦ παροδῖτα, 

 Θαλλοῦσάν μ᾽ ἐσορᾶς" μητρὶ δὲ τήνδε χάριν 
μνήυ:ης Θάλλος. -... ἀρετῆς εἰδὼς ἱερὸν δὴ... 
,. 
ΝΕΕἸΥὙ δ δ᾽ Φ' δ΄ δ᾽ ὁ "ὁ δ' ΄'Θ ὁ Δ΄ ὁ . 

ἢ ϑδ,. ΑΛΛΟ. 

Τίς Μοιρῶν μίτον ὕμιν ἐκλώσατο, παῖδες, ἄωρον, 

᾿ ἐλπίδος ἐκ μητρὸς χαὶ πατρὸς ἀρχιτέλεος; 
Πρῶτον δ᾽ ἀνθήσαντας ὑπὸ χροτάφοισιν ἴουλον 

--. ἥρπασεν ἣ προπετὴς Μοῖρα διωξαμένη, 

Θειοφάνη Νῖρόν τε, νέους δ᾽ ἐμαρήνατο δαίμων 

ο΄ ἄμφω πρωθήθας, ἔρνεσιν εἰδομένους. 

. 8ὅ6. ΑΛΛΟ. 

; ̓  ἴσεν ἀἸν[ὴρ πινυ]τὸς Νῖσις [τ]ήνδ᾽ εἰκόνα τεύξας 
Πς μνημοσύνης ἕνεχεν νυμφιδίας ἀλόχου" 

᾿ τοὔνομ» ἀθηναΐς εἰμι καὶ ἐν φθιμένοις μετὰ λύπης 
᾿ς εἶμι, λιποῦσα πόσιν χαὶ τέχνα μοι φίλια, 
᾿δΝοίρης μοι φθονερὸς τοῦτ᾽ ἐπέχλωσε μιίτος. 

“. 857. ΑΛλΟ. 

᾿θρέψε πάτρῃ Ῥώμῃ χλυτὸς ἡνίοχος Πολυνείχης 

υἷε δύω Μαχάριν Τατιανόν τε χάσιν. 

᾿ 8ὃδ. ΑΛΛΟ. 

Σεμπρώνιος Νιχοχράτης. 

᾿- ἤμην ποτὲ μουσικὸς ἀνὴρ, 

ο΄ ποιητὴς χαὶ χιθαριστὴς, 
᾿ μάλιστα δὲ χαὶ συνοδίτης. 

Πολλὰ βυθοῖσι χαμὼν, 
ὁδοιπορίαις δ᾽ ἀτονήσας, 
ἔμπορος εὐμόρφων γενόμην, 

φίλοι, μετέπειτα γυναιχῶν.. 

᾿ς Πνεῦμα λαδὼν δάνος οὐρανόθεν, 
ο΄ τελέσας χρόνον, ἀνταπέδωχα᾽ 

τς χαὶ μετὰ τὸν θάνατον 
ο΄ Μοῦσαι τὸ σῶμά μου χρατοῦσιν. 

π΄ ΘΑΡΌΤ Π. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΞΒΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 149 

γἱΐα ἰυᾶ, αὐ ααΐ ἀοιθθᾶτθ ρυαἀθη 115 ΘΟΉ 5115 : 
586 ΘΗΪΠῚ, ἃ ὈΓΙΠΊἃ, ΟυΓαΐι5 [6 Γὰ5 ΕΡΙοαΡὶ 

ΡΓΘΘΟΘρΡ 5 να] ἀθ- ἀοοί 5, αὐ Ἰυβίαπι ογαΐ, οἰαΐθ; 
Ῥοβίῃδο δυΐθηη ἰου ππθ ρ ΕΘ ΠΔΟΌ]0 ΘΥΓ θα η υἱΐο 

ΤΠΟΓΘΠΠ- ῬΌΓΘΏ5, ἀρ ΜΊΠγΔ5 ΥὙἱΓΡΟ5 ᾿π- ον τη η]- 
ΓΠ5-ἀθοογᾶϑ : 

7Δ065 78πὶ Ἰαχία ΒΊΙατα ἔχαπι, Θαπι ΘΟΠ ΠΡ Θἢ5 ΤΩ6Π|- 
ὈΓ15, 

᾿ΙΒΘηΒααΘ 6 νἱΐα ἃ ἀ-θυμ-ἱ- ῬΥ]ΟΥ -Ἰη ον 15 δῖ, 
[ΘΡΓΟΒΒΈΒ. 

994. ΑἸΑΌΡ. 

Ἐσυϊά θη οταΠ 115 οὐ Ὀθδ.15 (ἑ. 6. 4115) τηοτ Δ] ΠΡ αΒαο 
[σγαΐδ, 5θιΡ ΘΓ, 

ΘΟΙΉ 15 γΘΓΌΪ5 δοοθαθηΐθιη ρᾶδοο : 
βὶ διιΐθη υἱβ Π05586 οἱρρὶ ἤριυγδιη, ο νἱδίοσ, [{1ᾶπ| 
ΤΠ] αβᾶπη τη6 σα 68 : τηδίγὶ δα θ πη ἤδηθοθ ρ»Τἃ- 

ΤΩΘΙΠΟΥ 85. ΤἬΉΔΙΠ5 ροϑυὶξ νἱγία 15 ΒΟ 6 ἢ 5. ΒΘΟΓΌΙΩ 
[58Π6.... 

955. ΑΙ. 

Οὐδ Ῥαγοδυαπι ἢ] τὴ γ 15 πουϊΐ, ῬΌΘΥΙΙ, Ἰηἰθτηρθϑβί!- 
ΕἸρΡΙ46 ταδίγ οἱ ρϑίγθ Ασοῃιΐθ]θο ποῦ [νυμῃ, 

ῬΥΪπιδ, Πογθηΐθ 5. Ὁ08 50 ὑθη ρΟΥ 5 ἸΔ ΠῚ Ρ1η6 
τὰριυϊζ ργοθρ5 Ῥᾶγοᾶ, ργοβθοιία, 

ΤἬΘΟΡΒδηθπι ΝΙΓΊΤΉ4116, ᾿αγΘη65 οοηΐδοἴθοϊξ ἀθι5 
81Ὶ 00 ΡΤ Τηδι.-Ῥα ογἰδίθτη- δ ρθη 65, ΓΔΤΩΪ5 Β1Πη1165. 

εϑῦθ, ΑΙΤΌΡ. 

(οηδβίϊευ νἱν ργαἀθη5 ΜΊ515 ἤδη ἱπιρΊΠοτη (αὶ ἴθοι! 
ΤΠ ΤΏ ΔΤ ῬΓΟΡίρου ποθ ΘΟΠ] ΡῚ5 : [ἀο]οΓΘ 

ΠΟΙΉΪη6 ΑἰΠθηδὶ5. βυπι, δίχιθ ᾿ηΐθὺ τουτί 05. ΟἿΙΠῚ 
5Ό1η, αὖ Τα ΓΘΙΊΧαΪ τυ ἑατα οἱ, ἀἸ]θοΐδηη 5ΒΟΡΟ θη. 

Ρδγοῦ τΪῃὶ Ἰηγιάππι μοο θυ ἢ] τη. 

9607. Ααῦῇ. 

ΑἸαυϊέ ραίτϊ Βοπιθ ᾿πο] Π{π|5 δυτὶρα ῬΟΙΥΏΪΟΘ5 
ΠΠο5 ἄὰο Μδοδύϊαμι Ταἰϊϊδηυτηαιι6 ἔγαίγθιη. 

908. ΑἸΌΡ. 

ΘΘΙΡγΟη5. ΝΙοοογδίββ. 

ἘτδΠ ΟἹ πὶ τη ϑἰοιι5 ΥἹΓ, 
Ῥορίδ οἱ οἰ παιδία, ἑ 
τηᾶχίπη8 δαΐοτῃ δ 5Βυπο40-Δα βου! ρί 8. 

Μυϊίυπι ηιαγὶβ ἴηι αἸΐο [αἱ ρα, 
οἱ {που ῖρθ5 Ἰαββαίΐαβ, 

τηθγοδίου Του πηοβᾶγατη ἰδοί5- ΒΌ1, 
διηϊοὶ, ἀθίηθ τη]! ΘΓΌΠ,. ' 
ϑρι τ απ οὐπη-8οο  ρΊ5561Ὶ ΡΓΟ-ἀθροβιὶίο συ ᾿ὰ5, 
Βηϊίο ἰθιῦρογθ, γθαα!α! : 

οἱ ροβί τῃουίθιῃ 

Μυβῶῷ ΘΟΥΡΒ τηριπὶ ΟὈἰ]ηθηΐ. 



4580 
8389. ΑΛλΟ. 

Εὐφρανθεὶς συνεχῶς, γελάσας, παίξας τε, τρυφήσας 

χαὶ ψυχὴν ἱλαρῶς πάντων τέρψας ἐν ἀοιδαῖς, 

οὐδένα λυπήσας, οὐ λοίδορα ῥήματα πέμψας, 

ἀλλὰ φίλος Μουσῶν, Βρομίου, Παφίης τε βιώσας, 

5 ἐξ ἀσίης ἐλθὼν αλή χθονὶ ἐνθάδε χεῖμαι, 

ἐν φθιμένοις νέος ὧν, τοὔνομα Μηνδοιλός: 

900. ΑΛΛΟ. 

Εἰς ὑρήγους ἐφύλαξας ἀτίνιαν, ὦ χαχὲ δαῖμον, 

οὐχ ὁσίως ποινὴν εὐσεθίης χατέθου" 

Ρουστιχὸν ἡγεμονῆα πόσιν, χαὶ παῖδα τιθηνὸν 
Πομπήϊον, μαζῷ θελγόμενον γλυχερῷ, 

5 μητέρα δ᾽ ἀργογενή Πομπήϊαν, ἠδὲ Πούδεντας 
υἱὸν χαὶ πάππον’ φεῦ θανάτων ἀνίσων. 

Πάππος μὲν γενεῆς προπάτωρ πέλεν" ὀΐθεος δὲ 

ὥχετ᾽ ἔχων οὐδὲν πλὴν δάχρυον πρὸ τάφου. 

361. ΑΛΛΟ. 

Τὴν κύνα Λεσθιαχῇ βώλῳ ὑπεθήχατο Βάλύόος 
- εὐξάμενος κούφην τῇ χατὰ γῆς σχύ[λα]κι, --- 

'δουλίδα χαὶ σύμπλουν πολλῆς ἁλός - ἦ χε παρά- 

ἀνθρώποις ἀλόγοις ταὐτὰ χαριζομένη. ἴσχοις 

962. ΑΛΛΟ. 

Γαῖα κατ᾽ ἐμπ]ορίην σ᾽ ἐλθόντα ποτ᾽ ἥ]δε χέχευ- 
Σώγενες,] ἀργείων θυμὸν ἀφέντα πόλει. [θεν, 

308. ΑΛλοΟ. 

Υἱὸς ἐγὼ γενόμην ἀγαπω τρέφον ᾧ με μιγεῖσα 

Κουῖντα τέχεν θαλερὴ Ρηγίῳ ἐν διερῷ" 
ἐνδυχέως δὲ τρέφοντες ἀτίμητόν με ἐχάλεσσαν᾽" 

δῶρα δὲ Μουσάων χαὶ βρέφος ὧν ἀγαπῶν, 

ὃ δωδεχατὴς ἦλθον Ῥώμην, φίλε, τῆς με καλύπτει 
ἥδε νέον βῶλος, πατρὶ λιπόντ᾽ ἄχεα. 

04. ΑΛΛΟ. 

αἱ Κατίλλιζος θύγατρ᾽ ἔθαψεν ἐν χθονὶ, 

Δημητρίᾳ τόδ᾽ αἰπὺ [δω]μνήσας λίθου 

ΑΝΤΗΟΤΘΟΙ ΔΙ αλαακ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ Ε 

909. ΑἸΌὉ. 

Ουἱ Ἰωίαΐι5. ΘΟη Πη110 511η1, Γἰ5], ᾿αΒΊ 6116, 
“οὐ δΔηϊπηιπι ΠΙ]ΡΙΓου οτηηΐϊαπὶ ΟὈ]Θοίανὶ οδ' 
4ὰϊ ποιηίπθιη ἀο᾽ονθ ἃἴϊθοὶ, ἤθάιθ. Θ0Π 

ΝΒ 

566 4] διηΐοιι5 Μαβαγατη, ΒΡΌΤΗΪ,, ΡΔΡΉΪδ 
αὐτὴ 6Χχ Αϑὶᾶ γϑηΐββϑπ ἴῃ {8181 (θυ ΓΆ τη, ἢ 

Ἰπέθι τηοῦΐιιο5 αν θη 5, ποιλῖηθ ΝΙΘΠορὨΪ] 

800. ΑΙαῦτ. ἈΝ 

[πῃ φιοβίιβ βουναβί Αἰϊηϊαπι, ο τη8]6 6115, 
ΠΟ Ῥὶθ ργοίϊατη ρ᾽οίαί 15 Τοροϑβυϊδιϊ : : Ἢ 

Βιυδίϊοιη ἀποθπὶ τηϑυϊξαπη, δὲ ραθγατῃ ᾿δοίθηι 
Ῥοχηρθίυμῃ, τηϑιητηᾶ, 8]]θοίατη ἀα]οὶ, 

τηδίγοιηπ6 Αγ σίσοπαηι ῬοΟΤΊΡ ΘΙ ΠῚ, δίᾳιιθ ῬΡ 

Β]ΐαπι δὲ ἄναπι : θὰ που 65 πε 8165} 
Ανὰβ αυϊάοπι σϑηςβ ργοᾶγαβ ἰαϊξ : ραθγααβ δὰ 

ΔὈ1 ΠΔΘῺ5 181 ρ τ θυ δου πὰ 5 δηΐ8 ΒΘΡῈ] ᾿ 

«301. ΑΙαὐϑ. 

ὕδηθπὶ [,65Ὀ]18ο8, 50 σἴθθα ροβυϊ. ΒαΙμυδ᾽ 
--- ργθοδίιβ ἰθυθπὶ Θϑτη 6886 51 θ Γᾶ, οδ 

ΒΟΥ Δ ΠῚ οἱ πδυϊ ρα] η15- οοίδπι ἴῃ τη]. τὴ 
[1 ῬοΒβ515 θὈγ 

ΒΟΙΆΪΠΙΡιι5 ΓΔ ]Ο ἢ 5- ΧΡ ΘΙ 5 ΘΔ θη σταίϊ 

902. ΑἸΤΌ}. 

ΤοΡγὰ ἢ (6 «αὶ ΟἸ᾿πὶ δ τηθγοδίαΓ τη γ θη] 51, 
ΘοθΘη65, ΑΥΡΊνΟΡΙΙ οἰ δι] δ ιη558, νἱἰἃ. 

303, ΑΙ. 

ΕἸΠ 5 ΘρῸ ἑυϊ Αρδροτηθηΐ, οαἱ τὴθ οοηϊπηοία 
Ουϊπία ροροῦῖύ ρυ]ορὰ ΒΠΘρΡῚΪ ἴῃ γοσίοπο Ὠυ 

Βθπίρηθααθ παίνιθηΐθβ Αὐϊπηθίπιπι πθ γΟ δ ΘΟ. 
ἀοηᾶ δυΐθτη Μιβδγατη νοὶ ρᾶγνυϊαβ αἰ]! θη 

ἀπο θοθηηὶβ νηὶ Βοιηδπι, δΙη]66., ΟΕ} 115 τὴ6 
Πθοοθ ἰθηθγιτῃ ρ᾽6θ8, το δι Ὅτῳ 4ο]οΥ 

9θ4, Αῦν. ᾿" 

α. ΟΔ.}15 ΠΠ18 πὶ ΒΘρΘ] 11 ἴῃ ἰογγᾶ, 
Θοσοῖπς ΒοοοΘ αἰΐαπι 4υὶ Θχϑβίγαχὶ: 6 αρίδο , 

ες 8Ὅὅ9. Αῦῦ. 

ΧΙ ἴῃ ἀ6110115, ΒΘΙΏΡΘΡ ᾿αδαθθ ἸΟΟΟΘΈΘ, 

ουὐποίουαμι ΔΏΪΤΏΟΒ [δβίϊνο οδΡτ ΪπΠ 6 τα ]βὶ, [46 18, 
᾿Βδυὰ Βοτηϊηππιὶ οαϊα δὴ οΥδΥ5, πδπα οομνϊόϊα ἔπη- 

ἀΠ]θοίαβ. ΒΡοσηϊο, ΘΠΘΡΊα 6, πουθίηαιθ Οδ θη 18, 

6Χχ Αβϑὶα υϑῃΐβθῃβ, [818 ἐ61] 6 5ϑρυϊίι5 

Ὦϊο 718 660, 7πγ 6 η18, ποιηΐϊηθ ΜΘΠΟΡ 5. Ἢ. 6ΒΟΤ. 

860. Αταὺν. 

Ἱλιοῖὰδ Αἰϊπίδηο Ρ6 1 ἰ6, βοουϊββίχηδ Ῥδγοᾶ, 

Ῥουρθϑίιδ τὰ θ 0068 ΡΓῸ ρἱθίαίθ ἀδίαι", . 

Ναιιαιθ ορθρίμπβ οἱ ἤταίθυ ἀὰχ Βπϑίϊοιβ, δίαπθ. 
Ῥοχρ ῖτι5 ΒΘ Θη5 ΘΓ ΟΔΓἃ ΡΒ, ᾿ 

Ἐξ Ῥοιηροῖα ρᾶγθηβ δϑβευὶβ βαία, ἀθίπἀθ Ῥαάθῃ 

ἀἴβρδυθ ααδη ἰαίο, παίτιβ ἀναβαυθ δίχα]. 

Αὐοίον ἃνὰβ ΚΘ ῃοΪ5, ᾿αυθπ 18. ΒΡ65 τηδχίσηδ, Ὀ᾽ 
μ6ὰ! Ἰδουϊχτηδϑ ἐπα] τὰ ἶ παθϑὲ δηΐθ βιμαση 



"Ὁ 

᾿ ἀγλ]άϊσμα λέχτρων " ἀλλ᾽ ἄγαν σμιχρὸν μέρος 
Ἂἰς ὡὰ παρέσχεν ἐν [βρ]οτοῖς Μοιρῶν νόμος. 

,. Εἰ χαὶ χηλὸς ἔχει δέμας ἀγλαὸν, αὐτὰ[ρ ἐῆς αἴ- 

ψυχὴ ἔδη ἐμέθεν" φθέγξομ᾽ ἀριφραδέως' [θρη]ν 
)έοις γὰρ ἔδωχέ θεὸς μετὰ. μοῖραν ὀ[λέθρου 

ὡς ζώουσι λαλεῖν πᾶσιν ἐπιχθονίοις. 

} οὔ! θ᾽ ἅμα παρθενιχῇσιν ἐγὼ χορὸν εὐρὺν [ἄθ]υρον, 

᾿ (ἤχαχε γάρ με λυγρὰν μητέρ᾽ ἀποφθίμεναι), 
οὔτε με νυμφοχόμοις θαλάμοισιν ἐσήγαγε Νόσίσος 

᾿ 5 ΠΩ γενέτης πρὸς πόσιν ἐρχομένην " 

" ἀλλ᾽ ἔτι μ᾽ ἀδμήτην, ἀταλάφρονα, ΜΝοῖρ᾽ ἐχίχανεν 
: Γ ἐσδα χαὶ γαμίης ἐλπίδος ἐστέρεσεν. 

Αἰϊδίου μνήμης τύμδον ἐπαιζρόμεθα, 

9θὅ. ΑΛΛΟ. 

᾿ἸΙσίων ΠΠροθύμου Μιλήσιος. 

Μοιρίδιοι χλωστῆρες, ἰὼ, πανάφυχτον ἀνάγχῃ 
᾿ ζεῦγμ᾽ ἐπὶ δυστήνοις παισὶ βροτῶν θέμενοι, 
ποῦ με χάριν προφυγόντα πικρὰν ὠδῖνα τεχούσης 
Ἶ ὌΡΗΩΝ ἱμερτοῦ πρὸς φάος ἠελίου ; 

δΙΝῦν μέν] το: σπείρασι λιπὼν αἰώνια πένθη 
ο΄ εἰχοσέτης φθιμένων στύγ[ν᾽ ὑπὸ δώματ᾽ ἔδην.] 

δπί 806. ΑΛΛΟ. 

"ἢ Τύμόος ὀνασιχράτειαν ὑνασάνδροιο σύνευνον 

᾿ χρύπτει, λείπουσαν μοῦνον ἐπ᾽ ἡέλιον 
ει Τὸν ὀνάσανδρον γαμέτου ! μέτα" ἀλλὰ σὺ, δαῖμον, 
τ΄ τῇ φθιμένῃ χοὔφην γαῖαν ὕπερθεν ἔχοις. 

᾿ 867. ΑΛΛΟ. 

᾿ΟἸλιάδης χεῖται, παροδοιπόρε, τῷδ᾽ ὑπὸ τύμζόῳ 

ὃς χλέος ἐν τῷ ζῆν πᾶσιν ἔδειξε ἀρε[τῆς" 
ν᾿ γὰρ ἐν ἐργασίῃ τε μέγας χαὶ πᾶσιν [ἐρασ] θεὶς, 
οὕνεχεν εἰς ἀϊδου τήνδε χάριν φέρεται. 

3θ8. ΑΛΛΟ. 

Εν ἐνθάδ᾽ ὁρᾶς, παροδῖτα, τήνδε θανοῦσαν 
ἡ [τε]ῦξεν τύμδον χλεινὸς ἐμοὶ γαμέτης, 

ᾧ λείπω χατὰ δῶ μα χαλῶν βλαστήματα τέχνων, 
τιμῆς εἵνεχ᾽ ἐμῆς μνη μοσύνης τε χάριν. 

909. ΑΛΛΟ. ἐαι 

Ν[η]νογένης ὅ [δ᾽ ἐγώ "] τέχνην δ᾽ ἵπποι[σιν] ὀχεῖ- 
τὰ εἰδὼς] ἔθανον λοιμοῦ [νε]φ[ἐλῃ]} χαταλη[φ] θείς. 

8510. ΑΛΛΟ. 

Ἕ Εἰ δ᾿. [ἐπὶ ξ]είνης τ ἀ]δ[ε] δέρχεο τῷδ᾽ ἐνὶ τύμθῳ 

᾿ς Σιλουοανοῦ μελέου [λίψ[α)να [π]|0 υ[ρ]καϊῆς: 

ΘΑΡῸΤ' 1. ΒΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ ΒΒΡΌΠΟΒΑΙΙΑ.. 1581 

ἀθοιβ Ἰδοίογιμη. 5.64 ΠΙΤΩΪΒ Ῥᾶγν τὴ ῬΔΓίρυη 
γι ργ θυ, Τηΐ ον την 8165 ῬΔΡοδρΡΌτη ἸΘΧ. 

ὃ. Ἐϊ81 ἃγοὰ μαρϑί, σοῦριιβ ἀθοόνγυτῃ, δὲ πὶ Θἰ ἢΓδΠὶ 
δηΪ πη, 8 ὈΪΠ, τηθᾶ, : ΘΙΟ δ: ν8] 4 6- ῬΟΥΒΡΙΟαΘ : 

ΔΟΙΘΒΟΘΉ ι15 50! ΠἸοοὺ ἀθα!ΐ ἀθὰβ ροβύ βογίθιη θα! 
αἱ νἱνθη 5 ἸΟααϊ οπὶ οἰποί 15. ἴη- [ΘΓ - υ58}- 

[ΠΡ 8. 
Νϑᾷι6 οὐπὰ Ρ116}}18 ΘΡῸ ΟΠΟΙῸ δρ]ο ᾿πἀο ὈΠη, 

(ἀο] υἱέ Θηΐτη τ] Ηὶ πιοοβίς 410 Τηδίγουη ἃ: η1515561η), 
ΠΘΩ6 Τπὴ6 Βροηβδιη- Δ ΟΡ Δ η 0115. {πὰ 18 1Π|15 Ἰηΐτο- 

[ἀυχῖϊ ΝΟΒΒ115 
δοηϊίον, ἃ οοη]αροπι οἱ αν οηὶ Πρ 5, 5561 ἴῃ- 

[ϑ͵Υ ββδ1η : 

566 τη Δάπιιο ᾿πἀοτη ίδπη, ἰθηθγᾶτη, Ρατοᾶ δϑβθοιία 

ΟΒυυβίάθπι, οἱ παρίϊδγιιπι 506 πὶ οὐθᾶνῖΐ. [65 

ΖΕ ονπς τηθτηουὶῷ ἑυτη! πὶ ΘΥΡΟΧΊΤΩΙ5. 

905. ΑἸ. 

Ιβῖοπ Ῥγοίηντηὶ ἰϊιι5 Μ1]6βῖιβ. 

Ῥδγοδρατη ἢ]8, μθὰ! αθ ἰηθν].80116 ΠΘορββιίαίο 
ΨΙΠΟΌΪ ΠῚ ΤῊ 5615 ΤΟΥ Δ] 1 πῇ ἢ115 ᾿Π] ΡΟΒ 5115, 

ἀυδΙΠΟΌΓΘΙΩ ΘΙ ΔΡΒΕΠῚ Π16 ΔΙΊΔΓΟ ΡᾶΤία τηδίν 5 
Δα χΙὶβι15 δα ορίδθ!]6 5015 ᾿υτηθη [Ποία 

Ναπο αυϊάθπι 115- 4 ]- ΘΠ ΘΟ τὴ6 ΤΘΙΙοΟ ἐίθΓηῸ 
γἱρὶηἰ1- ἃηηο5-" αὔτι5 ΤΟΥ ΠΟΤ ΠῚ ἰην]885. (ΟΙΠΟ5 

[5001]. 
960. ΑἸΌΡ. 

Τυτηυΐὰβ ΟΠ βιογαίθαμῃ ΟΠ βδ Πα ΓΙ ΘΟΠ] ΡΌΤΩ 
ἰθρὶΐ, 4188 ΓΘ] Χαϊΐ ΒΟ] πη ἴῃ 50115-|08 

ΒΙΠΙὰτὰ Οηδδδηθ γιατ οὐτὴ τηδυῖίο : 584 {τι, ἀ68, 

“ἀοἰαποίε Ιθυϑῖη ἰθυυἂ πὶ ΒΌΡΘΓΩΘ ἰθη688. 

967. ΑἸΙαῦ Ὁ. 

{Π|8465 δοοί, νἱδίου, ῃοθοΘ 8110 ἰυπηαίο, 

4] φ]ογίπη νιν θη 0 οπηηἶθι15 οβίθπα!ϊ! νἱγία( 5 : 
οΓδύ δηΐτη ἴῃ ΟΡ ΠΟ115 ΤΠ ΔΡΉ5 οἷ᾽ ἃ ΟἸΠΏΪ115 81Πηἃ- 

ἀυδρτορίου ἴπ Ογοο ἤδηοοθ ρΓαίϊδηι ἴθτί. [{05, 

308. ΑΙΌ Ὁ. 

Νίοθη Βῖο γί άθβ, νἱδίοῦ, ἤδηοοθ τηουῦ αϑῖη 
ουἱ ἴθοιί ἑυταυ τη ρ]οΟΥἸΟβ5 ταὶ τηδΡϊ8, 

ουϊ ΠΠΠΖαΟ ἀομὴὶ Ρυ]ΟΓΟΥ τη ΒΟΡΟΪδὰ ΠΠ ΡΘΓΟΓ ΠΏ, 
ΒΟΠΟΙΒ οδιιβδ ΓΘ] ΤΠΘΙΠΟΓΊ 4.16 ρΤαίϊἃ. 

309. ΑΙαὐϑ. 

ΜϑπορΘΠ685 116 ΘΡῸ : ἃ (15 δυΐθπι 66 1115 ᾿πβι ἀθηαὶ 
Ὀ61Π6 5οΐθη8, τποσίαιιβ Βα ΡΘβ]θηἑ 1 πϑρυΐὰ ἀ6- 

[ΡΥΘἢθηβα8. 
370. ΑἸ1ΌΡ. 

Ο588 ἴῃ 8116 η8 ἔθ) γα ἢθϑοο ἰπΐαθγ ἤοοοθ ἴῃ ἰὰπλὰϊο 

ΘΠ νΔΠΙ ΤΉ]ΒΘΓῚ ΤΟΙ Τα] 5 ΤΟΡῚ : 



ν᾿ Π {τ Ὁ 

ΣΝ 
ΐ Ἶ 

ὩΣ ᾿ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑΣ ΘΒΕΟΔΜ ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ. 
πόντος χαὶ γαίη δάσσαντό με χα[ὶ τἸρ[ (τατον πῦ[ο᾽ 

ἦτορ ὕδω[ρ; γαίη δ᾽ ὀστέα, σῶμα πυρή. 

5711. ΑΔΛΟ. 

Σήματα συνθραυσθέντα παλαϊγενέων ἡρώων 

ἐν μαχροῖσι χρόνοις Λούχιος ἡρμόσατο. 

“Τοιγὰρ ὅσοι τιμᾶτε τάφους νεχύων, παροδῖται, 

Λούχιον εὐφήμως τίετ᾽ ἀμειδόμενοι. 

912. Αλλο. 

Πόπλιον. . .. γή]ρως ἐπὶ τέρμα μολόντα 

εὐσεύ[έ]ων χῶρος δέξατο, πᾶσι φίλον. 

᾿᾿ἀσπάζεσθ᾽ ἥρωα, τὸν οὐχ ἐδαμάσσατο λύπη. 

͵ 818. ΑΛΛΟ. 

Αὐτὸς Ζεὺς Κρονίδης ὑψίζυγος αἰθέρι ναίων 

σῶμα πυρὶ φλέξας στέρνων ἐξείλετο θυμόν. 

Οὐκ ἤμην βροτός ἰθὺ παρέστην ψ᾿ητέρι σεμνῇ 

γυχτὶ μελαινοτάτῃ ἑρμιηνεύουσα τάδ᾽ οὕτως" 
ὅ Νῆτεο Μειλιτίνη, θρῆνον λίπε, παῦε γόοιο, 

ψυχῆς μνησαμένη, ἥν μοι Ζεὺς τερπικέραυνος 

τεύξας ἀθάνατον χαὶ ἀγήραον ἤματα πάντα 

ἁρπάξας ἐχόυισσ᾽ εἰς οὐρανὸν ἀστερόεντα. 

874. ΑΛΛΟ. 

Χαῖρε, Συραχοσία Νελίτη, πολύχλαυτε Μενίσχῳ 
ἀνδρὶ, θανοῦσα τεᾶς οὕνεχα σωφροσύνας. 

8715. .ΑΔλο, 

δ ἐρᾶν ἘΠ τὺ: ἔχει τάφος οὗτος ἄλυπον, 
ἄσθεστον λύπην πᾶσι λιπόντα φίλοις. 

910. ΑΛΛΟ. 

᾿Καίαμος εὐφρῥονέων πολυλήϊος ἐνθάδε χεῖται, 

ἐξ ἰδίης στρατιῆς σῆμα πο[νη]σάμενος, 

917. ΑΛΛΟ. 

α. ἔξοχον οὐδ᾽ ἐπίελπτον ἔην χάλλος τε νόος τε 

καὶ σθέν]ος ἠνορέη θ᾽ ἑξαέτους βρέφεος 
Νιχοχρ]άτευς, ὃν τίχτε γυνὴ χαλή τε χαὶ ἐσθλὴ 

οὐνοως͵ αἰδοίη Νικοχράτευς ἄλοχος, 

ὑὰ ἀνδρὸς τ]οῦ χλέος εὐρὺ Πανέλλησίν τε καὶ αὐτοῖς 

ἐπὰν ὑτν σοφίης εἵνεχεν ἠδ᾽ ἀρετῆς. 
ατρὶς δ᾽ ἀντιόχεια χλυτῆς ἀλόχοιο παρ᾽ ὄχθαις 

οὐ νι Νῳ “ποταμοῦ. χαλλινάου χθαμαλαῖς" 

10 οὕνεϊ]χεν ἁρπάξας Ἐξριούνιος Εὐθουλῆϊ 

χεῖνον] ἄθυρμα φέρεν Φερσεφόνῃ τ᾽ ἀλόχῳ, 

ιπιχρὸν] ἄχος λείπων πάππῳ μεγαχύδεϊ φωτὶ 

Μουσαί]ῳ πάτραις τ᾽ ἠδὲ γονεῦσι φίλοις. 
. 8ΟΘΡΡυτη ἀΟΙΟΓΕΠῚ. Πα] ΘΠ5 ἅγο γ8]46- 1 ΠΟ} 10 

Ῥοηίιι5 οἱ ἰβθγγᾶ ᾿Ἰηΐθγ:56- αἰ βου ηΐ, Τη6 Ὁ 
ΘΟΥ δᾶπδ παδροί, ἰθῦγἃ οϑβϑᾶ ; ΘΟΓΡῚΒ ἸΡῊΪ 

9711. ΑΙΤΌ. 

Μοπυπηοπία οοηΐνδοία, Δη ΙΖαγαπι ΠΘΡΟᾺ 
ῬΘΙ ἸοΠριπι ἐθΠρΡτ15 Γιοῖι5 οοποϊ παν, [{ 

ΕΓΡῸ ποίουη 6 ΠΟΠΟΤ ἸΒΤΠΟΡ ΠΟΓΊΤη ΒΘΡΌΪΟΙ 
Τμιοαπη ΒΟΠἾ5- 6 018 ΒΟηοΓαΐθ ΚΘΙΠΠΠδῚ 

372. ΑΙΔῦρ. 

ῬΟΡΙΙαπ.. . . .») 56ηθο {15 ἐθΥΤηΪ ΠΌΤΩ ΘΕΠῚ ἃ 
Ρίογαμι Ἰοοι8 8οοθρὶ , ΟἸΩΠΙι15 ΟΑΓΌΠΙ. Ὁ 

(οἰ ου-δοοῖριΐθ. ΠΘΡοθτῃ (ἷ, 6. ἀθαποίατη 
[ποη ἀοιϊηυϊί Τὴ 

379. ἌΠΌΡ. 

056 δυριον δία 8 Ἰπ- Δ] 1ο-Βοάθηδ, ἴῃ 
ΘΟΓΡῸΒ ἡιθιηι Ῥοβίυδηι ᾿ρὴ6 ἰηοοπάοναΐ, 6 ΡῈ 

πὐαδένο, ὃ 
Νὴ δυϑιὴ τηου 818 : βίδι πὶ 8 51] τηδί υ] νθηθυδ πηι 

ΡΘΓ' ποοίθπῃ ΠἰβΘΥΡΙ πιᾶπ, ἰηἰογργοίία5 Πζθοοδ 
Μαίϑν Μοὶ ϊηδ, ρῥ᾽αποίμπι ᾿Ιη 486, οοββᾶ ἃ βΘτηὶ 
8ΏΪΠΊξ8 ΤΠΘΙΏΟΙ, αιι8 πη τα ἢ δ ρ τον ἐα] πηϊη6- 
οὐπ [Δ ΟνἸοαββθί, τυ 816 πὶ οἱ βθηθοί 15. ΘΧΒ 

[086Π| ῬΘΙ ΟἸΠΠ65 ΑἹ 
δΓθρίδῃῃ δ βία! ἴῃ οϑ] τη 5.6]] αἰ τ. 

974. ΑἸΙΌΡ. 

Θαῖϊνο, ϑυγδοοϑβὶα Μ6 16, ται] υπα- ἀοθηάα Μ 

ψῖΓο, τηογῦίαϑ ὑπ οδιιδα ρα] οἰ ἴθ. 

..Φ10. ΑἸΤΌΡ, 

. ἰθύν Ἠαθϑί, βθρα!ορατῃ ᾿ 
[αὐ πε ΡΟ 5. ΘΧΡΘΙΒ 

810 ἸπΠΟ ΧΒΕΪΠΟί πη ΤΠ ΓΒΙΌΓΘΙΏ ΘΌΠΟἰ 5 ΓΘ ΤαϊΕ 

Μοίγαμ... ..- 

970. ΑἸΧΌ. 

(ϑιηιβ Ὀ8η6- 58 0 16115 τη} 85- ρΓΘ 5 δᾷθρ ἰ 
4] 6 ῬγΓορυὰ τ} {18 τηοηυτη θη τη ΘΧχβίγα 

377. ΑΌὟΡ, 

ἃ. Ἐχἰπηΐα πθᾷιθ Βρθγα 1] 15. ὁγᾶξ Ῥυϊογϊ υάοῦ ι 
οὐ Ὑἱ5 οἱ νἱγίιιβ Βθρίθῃηϊβ ῬΕΘΡ [πηθηδῆι 

ΝΙοοοΓαί15, {α6πὶ ρθρϑυὶᾧ τα] ]Π]16Γ Ῥυϊογᾶααθ οἱ ὃ Ἷ 
ἐν ΗΝ ἃ Ρυάίοα, ΝΙΘΟΟΓα 5 ἸΧΟΓ, 

ΥἿΓῚ οὐ] 5. β]ογῖα ἸΏΘΈΠΒ. 68 ΘππηΡι5- ναὸ 
ΖΕ πρδάϊβ, βαρ ϑηΐα οδιβα οἱ νἱγία 15. 

Ῥϑίτγια δυΐθιῃ Απηἰϊοοῃϊα ογαΐ ᾿πο 15 αχοτὶβ δὰ 

ΜῶϑηαΓῚ 8 η15 ρα ]ογ6- Π αθ 115 πα μη}}65.{{Ρ]υΐο 
Ουοοίτοδ ἀργθρίυμι Ετ᾿απὶα5 (ΜΘΡοα 5) ΕΌα 

1Πὰπη ΟὈ]Θοἰδιηθηΐαπι ἰυ}10 ῬΤΟΒΘΡΡΙπθααθι 

'Μυβῶο, Ῥαίγιθ αἰτίααθ αἰααθ ΡϑΙΘη 08 8 



"878. ΑΛλο. 

5 οὐρῇ τὴν ἱερὰν [κεφ]αλί ἡ κατὰ γαῖα χαλύπτει 
πέλιον λο.᾿ 
γυσαῖος ΑΡΌΜΗΣΝΝ ἘΣ ᾿ 

Γ' αθὴς Παυλῖνα τε μίἥτηρ ἐνθάδ᾽ αν 
χλὴν ἠδ᾽ ἀγαθὴν χαὶ μείλιχον ἠδὲ θεουδῇ, 
᾿ υ ολεχῇ προτέραις ἐναρίθμιον ἡρωίναις " 

᾿ χα δὴ σοφίῃ τε σαρψροσύνῃ τε[νόοιο 

ουλύ τι πασάων προφερεστάτη ἔσχε [γυναιχῶν. 

ιὶ δ᾽ αὐτὴ πάτρη μιν ὑπείροχα χυδαίνοζυσα 
ᾶ . ἅμα μυρομένη τε τάφοις ἐνεθήχατ[ο τοῖσδε. 

8719. ΑΛΛΟ. 

Ἰουϊλίᾳ]. ες : ; 

Ιύσιδι Δημοχράτης ἀλόχῳ περικαλλέα τεῦξε 

τόνδε τάφον, μνήμης σωφροσύνης [θ᾽] ἕνεχεν. ᾿ ᾿ 

8380. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΞΒΡΤΙΟΥ͂. 

- Εἰς Πολέμωνα. 

ἡὺχ ἀΐεις : Πολέμωνα χεχεύθαμεν, ὃν θέτο τῇδε 
᾿ ἀρρωστίη, τὸ δεινὸν ἀνθρώποις πάθος - 

οὖμ ἄλλον Πολέμωνα, τὸ σῶμα δέ" τοῦτο γὰρ αὐτὸς 

βαίνων ἐς ἄστρα διάδορον θῆχεν χαμαί. 

Ε-. 381. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς Κράντορα. 

τένλυσε χαί σε, Κράντορ, ἡ νόσων χαχίστη,͵ 
ὕτω μέλαν χατῆλθες Πλουτέως ἄδυσσον. 

; ὶ σὺ μὲν ἐχεῖθι “χαίρεις, σῶν λόγων δὲ χήρη 
ἕστηχεν. ἀχαδή μεια χἀὶ Σόλοι, πατρίς σευ. 

᾿.- 382, ἈΡΚΕΣΙΛΛΟΥ͂. 
: ᾿- Εἰς Μηνόδωρον. 

; ἡλοῦ μὲν Φρυγίη, τηλοῦ δ᾽ ἱερὴ Θυάτειρα, 
ΓΦ Μηνόδωρε, σὴ πατρὶς, Καδανάδη. 
λλὰ γὰρ εἰς ἀχέροντα τὸν οὐ φατὸν ἶσα χέλευθα, 

᾿ὡς αἶνος ἀνδρῶν, πάντοθεν μετρεύμενα. 

ΘΑΡΌΤ Π. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 
378, ΑἸ. 

ὑ. Ἠϊς βδοῦιμι οἀραΐ ογρὰ οοηίορὶ 
ΑἸπρδΙ πε λυ ν νος ΡΣ ἌΡ Ἐὰν τν ἐν πόρος 
Μυδῶυβ ρΡδ.Ὑ1:9-8ιη8η8. .. . 0,10... “νι 
θγανὶδ-ρίϊθηβ, ῬΔ]Π Πδ6τ16 τηδίρυ Πΐο Βθρο θιηὶ 
Ῥυ]ορᾶτη δίαιιθ θοπδιη οἱ τηϊἴθ πη ἃίαι16 ἀθο- ΓΟ αΐδπι, 
πη] οα θπι, ὈΤΙΟΥΙ 115 Δ ΠΠΠ] ΘΓ Π ἃ πὶ ΠΘΡΟΪηΪδ8 ; 

ἀαοπίδηηι 58Π6 βαρ θηίία πιο οί 16 τη θη 15 
τη] 00 ΟΥ̓ 115 ρΓοοβίϑη 15ϑ τὴ γί τη] 6 115. 
Ιρ588 οἰϊδιη ραΐγϊἃ θδ πὰ ΒΌΤΩΠΊΟΡΘΓΘ ΘΟ] ΘΓ Δ 5 
᾿πηϊν ουϑἃ, 51Π}}}] 46 ΠΘη 5116 ΒΘρΡυΪου 5. Ὠῖβοθ πα 11. 

3979. ΑἸ. 

Δα ]Ϊο. 

᾿ Νγβιαὶ Ποηιοογαΐθβ ΧΟΥῚ ρΟΥΡΌΪοΡ πὶ ἴθ} [4π6. 
ἤοΘΟΘ 5ΘΡΌΪΟΡ ΤΏ, ΡΓΟΡ θυ ΤΩ θ ΠΟΥ Ἰἅτη τη θβ.18πη- 

380. ΒΠΙΟΘΈΝΙΒ ΠΑΒΉΤΙΙ. 

Ιῃ ῬοΪθι οη θη. [βυἱξ ΤῊ 

ΝόπηΘ δι 15 Ῥο]θιηοηθπὶ ΘΠ  ἀΪπιι15, 46 πὶ ρὸ- 
ΤΠΟΥΌῸ.5, Θ͵ΆΥΙ5. ΠΟΙΉΙΠΪ 15. ΘΟ Β118 : {1086 

ΠΟῊ 58Π6 ῬΟΪΘΙΠΟΠΘΠΊ, 564 ΘΟΓΡΙΒ 6718. : ΠΟΟ ΘΗΪΠῚ 
᾿ΡῬγοβοίβοθηβ δά ἃβίγα χυοά ρογθάδίας ἀθροόβιί 

[ἢπη]. 
981. ΕΒΡΕΜ. 

Ιὴη Ογδηίογθιη. 

Τηυπάδν!ς ἰΘ φαοαιιθ, (ΓδηΐΟΥ, ΠΟΥ ΘΟΤΊΙῚ 6 5ΒΙΠΉ115, 
οἱ δῖ. ἀθβοθηαιβίϊ πἰργᾶτη 5 ῬΙ αἴοη δ ἀΌγβϑαμη. 
Εἰ 6 φυϊάθηι 116 σι 65, (15 δαΐθιη ΒΘ ΠΟ ἢ 115 
Θχβί Αοϑαθιηϊᾶ οἱ 80}1, ραίγια (πᾶ. [ν]άυὰ 

382. ΑΒΟΕΘΒΙΠΑΙ. 

Ιη Μοποδουιμη. 

Ῥγοοῦ φυϊάοπι ΡΏγγ Ια, Ῥγοοα] δΐθιι βδοῖᾶ Τηγὰ- 
ο Μθμβοθοῖο, πᾶ ραίτια, (δαδηδαθ. [{γὰ, 

564 οηΐπὶ δὰ Λομογοηΐθιη πϑυα ἰδηάαμη ἐαὰ, 1{1-- 
αὖ ΒΘΓΠΊΟ ὈΟΙΉΠ ΠῚ 65, ἀηἀἸ4116 ἀἸ πη η88. [Π6 Γᾶ, 

Ε 919. Αἴτῦν. 

ὍΝ οαδίοβ ΠΟΡ65 ἸΧΟΡῚ Μυβίαἱ ργαίτιβ 
ποὶῖξα Ποιηοογαίθβ ἢθθο τηοππτηθηία ἀοαϊί. 

: Ἡ. ΘΕΟΊ. 

980, ΡῬΙΟΘΕΝΙΒ ΖΛ ΕΆΤΙ. 

1π Ῥοϊφηιοτιθηι. 

δια ϊβ ὃ Ῥο]οτηοηβ ΓΘ Πα τητ8 : ΔΌβία!ϊ: Δ] Όγὰ 

ΤΉΔΠ6, ΤΟΥ ΡΒ, σθηὐ 5 ὨΠΤΉΊΔῊ 86 γ]Δ] ΠῚ. 
ποῖ Ῥο]θιηοηδ, ΥἱΓῚ 56 ΘΟΡΡῸΒ : 1ᾳ..1}16 

ταὶ τ ]Ἰααϊί, ούμ 5. Βοδ 465 νἱᾶτη. Ἢ. σΒΟΤ. 

981. ΕΥὔΒΡΕΜ.᾿ 

ξ 1π Ογαπέογθηι 

ΤΠΟΥθτι5 δηΐ6 ΡΥ πη05 ἰ6, Οἔδηΐον, Θ666 χηβϑϑιὶ :ὶ 

βἷο ΤΘΡῚΒ 1 ΘΡ πὶ πίρτοβ δα σα ρΊΐα5 ΔΌΪΒΙ, 

ΕΠ 1ρ56 ππης συ 465 1ΌΪ; την θὲ 564 θα; Ιοαπ6115 
Αοδάουηΐδ, οὐθᾶ πππο ἐπ185, οὐ ΡΌΒ. 5011 ρδίθνμδ. 

Ἡ. ἀΒΟΤΙ 5. 

382. ΕὔὔΞΡΕΜ. 

Ιη. Μομοαογιηι. 

Ηΐπο Ἰοηρο Ῥηγυρία δϑί, Ἰοηρ Τηγαίτα, ρδίθυηϑ, 
αΡΌ5, Μϑηῃοάογο, απ0 εἰ 1, Οδάἀαπδάρ. 

Μ Ρατη ΠΟΙ Ππ1Πὶ αΘχαν5, δα 8} 165 πα ]α 6 ἀἸβίδηβ, 
ἱπποτηϊηδίοβ ἀποῖῦ δὰ Τηδ 68 Υἱᾶ. 

ϑοά ργθρα ἀθ ἔδιηα]ο ααἱ ἰ6 ἀΠ]οχουδὲ ἈΠΌ ΠΩ, 

Βοος ἰ6 Β6ρίϊοσο πππο μοπρβίαί ΕἸ ἀδυηι8, 
Ἡ-. σβοτιῦϑ. 



ΕΥ̓ ὅ Σῆμα δέ τοι τόδ᾽ ἔρεξεν ἀριφραδὲς Εὔδαμος, ᾧ σὺ 
πολλῶν πενεστέων ἦσθα προσφιλέστερος. 

383, ΜΕΝΕΚΛΕΟΥΣ. 

ὁ τᾶς ἀοιδᾶς ἁγεμιὼν ἀν᾽ λλάδα, 

ὃ παντάπασιν ἐξισώσας τὰν λόγῳ 

χαὶ ἀτάραχον ἐν βροτοῖς θεύσας ὁδὸν 

Πυρρωνιαστὰς Μενεχλέης ὅδ᾽ ἤμην ἐγώ. 

984. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Φλῶρος Καικιλίου Στάχτης θ᾽ ἅμα δεῦρ᾽ ὑπόχειται, 

ἐξ ἄλλου τύμθδου δεύτερα χλαιόμενος, 

ἕξ ἐτέων ὥρης, ὀλίγον δέμας, ἀλλὰ τέλειον, 
θρεπτῆρσιν λείπων ἡλικίης ἔλεον. 

"Ὧν ὃ [Δεύτερα] δ᾽ οὐχ ἄχλαυτον ἔχων τάφον " οὐδὲ γὰρ 

φείσαντο, προτέρων μνησάμενοι δαχρύων, [ἔνθα 
Δειλαῖαι τροφέων χεῖναι χέρες, αἵ συνέλεξαν 

τὴν ὀλίγην σποδιὴν οὐχ ὀλίγης ὀδύνης. 

988. ΑΛλΟ. 

Μείλιχος ἡδυεπὴς πολιῷ τε χάρῃ πολιόφρων 

ἧς στέφανος χαρίτων, ἀγλαΐη βιότου " 

ἀλλά σε πόρρω πατρίδος ἠδ᾽ ἀλόχου χαὶ τέχνων 

μοῖρ᾽ ὁλοὴ μερόπων ἔσπασεν εἰς ἀΐδαν. 

860. ΑΛΛΟ. 

Ιὐσεδὲς εἰς θρέψασαν, Διοχλῆ, ὀσιώτατε πάντων " 

χουφοτάτης φίλτρον, ἃ λίθος, [εἶ φιλίης. 

987. ΑΛΛΟ. 

Εἰς ἔλαφον διωχομένην καὶ χαταφυγοῦσαν 

πρὸς θάλασσαν, χαὶ ὑπὸ σαγηνευτῶν χρατηθεῖσαν. 

ἥ μ᾽ ἔτεχ᾽, ἔ ἔχφυγον, εἰς ἅλα δ᾽ ἔδ ἔδραμον" ἦ ῥα ματαία 

χρέσσονα μιητρὸς ἔχειν ψὑμητρυιὰν ἐλπομένη. 

Κτείνει δ᾽ ἰχθυύόλος, φεῦ αἴσχεος- οὐδὲ χυνηγός, 

οὐδὲ δρομάς με χύων, ἀλλὰ λίνον χατέχει, 

ὃ Οὐδ᾽ ἀδίκως ἐδίκασσε δίχη" τί γὰρ ἔλλιπον αἶαν 
τὴν φιλίην, μούνων εἵνεχα θηροφόνων ; 

388. ΑΛλο.. 
Εἰς εὐνοῦχον. 

Ἐνθάδε τὴν μιαρὰν χεφαλὴν χατὰ γαῖα χαλύπτει, 

ΠΑΝΤΗΘΠΟΘΟΙΑὐ ΘΒ ΕΟ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 
Αἰ τὰππυΐαπι {101 μος [θοῖξ ἸΏΒ]. ΘΠῚ Επάὰ 

τῆι} 115 ρΡΘΠΘ8015 [αἸδίϊ οᾶγ]ο. 

383. ΜΕΝΈΟΘΙΙΒ,. 

(ὑδηΐαβ ἀποίον ἴῃ ατγϑοὶδ, 

4] οτηηΐηο δἀααδνὶ 48 ἴῃ ΟΥ̓ αἰ Οη 
οὐ ᾿πηρουίαγ θίατη ᾿ηΐ6} ΤΟ 8165 ΟἸΟΙΠ 
Ῥγυγποηϊαβία Νίθηθο 65 116 Θρὸ ἴαϊ. ὁ 

ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

ΕἸοΓι5 (ΘΟἾ}1}1 Βιδοίθβααθ β]δι5 ῖο 50 
ΘΧ 8110 ἰσπλι]ο ᾿λθρατη ἀθἤ δι, 

56Χ ΔΏΠΟΓΊΙΠῚ δοἰδίθ, ῬΔΥΨΊΙΠῚ ΘΟΓΡΙΙ5, 504. 
ΡαΘΙ 185 πα τ  ΔοΥ]θῈ15 Το] Ἰοΐδ, τη Ἰβθγαί! 

Τίογατα δυΐθπι πη Ἰπἀοῇοίυπι ΒΔΡΡΘΠΒ 56 

984, 

ῬΘΡΘΙΌΘΓΘ ἱαορἐνεϊδ, ρυϊουυμπντηαιονοδὶς 
ΜΊβο πα ογατη 11 τηϑη 5, 485 60 

Ρϑγνυμι οἴπθγθῖη, ΠΟΙ Ρᾶγγο ἀοίονθ.. 
ἐπ μὲ 

385, Αἰαῦν.. 

ΜϑΙΟἢι5 βυδνΠοααιβ, Θυπη οᾶπῸ οαρῖϊο, 

ΘΓἃ5 ἀθοὶδ ο δι] ΓΌΤΩ, Βρίοπᾶον νω: 
568 6 Ἰοπρδ ἃ ρϑίγἃ δίψιθ θοπ] ρῚ5 οἵ πᾶίς 

ΒΟΙΒ ΘΧΙ 058 τηου δ! τη ἱταχὶΐ δὰ Θγοιπι, Ἧ 

εἴ 
ΡΙ ἐεοϊδέϊ ἴῃ θαπι- αιτ-ἐ6- 8] υἱΐ, ὨΙΟΟ165, 

16 ν ββ:η88, 8} ἰδ 15, 65. 81 1ΟἾ 185. ΔΙΠΟΙῚ: 

980. ΑἸΤΌ}. 

98. ΑΠΌ}. 

Ιῃ οουνδίη α1886, ΟΠ ἃ νϑηαιονί θα οχαρὶ 
οοηξαρ δβοί : 

δι τηδγδ, ἃ Ρ᾽βοδίουι 5 δ χκον Πα ῥνν 

Ουῶ τη8 ρθρϑιυΐ, [υρΊ, ἴπαὰθ τηᾶγο δὰ Σ 

[φυϊας 
ΤῊ 6] ΟΥ̓ ΘΠ. τηδίγ6 ἴο 6 ΤΠ] ΠΟΥΘΙΟΔΙΩ 50 

Οοοἰαϊί δαΐθηι ηι6 ρἰβοδΐον, ρτῸ ἢ ραθον! 
ΠΘΩᾺΘ γΘΙΟΧ ΠΙ8 οδηΪ5, 568 τοῖθ ἰθηθί. 

Νϑααθ ἰη]αβίθ ἠυάϊοαν!ε ἠαβεϊα, : φυϊά οηΐϊ 
[υογᾶπι 

δΙηϊοδτη, 50105 ΟὉ ἴθγαγαπη- ἢ  δοίοΓΟ5 

388. ΑΙΤΌΡ. 

: Τὴ δυππομαχη. 

Ηἴο βρυτοῦπι οἂραΐ ἰογγὰ οοηίορὶ!, Ὁ 

Ἵ 

98ζ, ΑΝΟΝΥΜΜ.- 

ΕἼοΥΙΙ5 Οδ601}}} οἱ δίδοίθβ Ἰδοὺ μἴο, ἐπτηι!ο δοῖτβ 
ΟΧ 8]1ο, δίατιθ πονὰβ Ῥγοιηθυ 8 ̓ ΔΟΡΙτ85. 

Ναίαϑ 56Χ ΔΏΠΟΒ, 6χ! δὶ Τ᾿ ΘΙ Ὀγἃ, 568 δρίδ:; 

ϑοίδ 5. ἤονϑγὰ ἢθνυϊύ αἴθυια ρΔΡΘΏΒ. 

Νφο οδιαῖῦ ἸΔΟΡΊΤΩΙ5. 16 Ρα0] ΟαΓδ, βορυϊοτῇ εἰ τι 

Ἰποίαβ ΠϑΙὴ ΤαΘΙ ΟΣ 5 ΔΗ ΘυἸΟΥΪ5 ϑυδηΐ. 
ὙΙχ Ιϑρϑῦ8 δΔΙίογθβ ροίπουπιηῦ ἀρηδ ἃ ἰπδηϊ 

οχϊρισαση οἴπθρθπι, δύ ΠῸῚ ἄΟΙΟΙ ΘΧΙΘΊΠΙΒ. 



Ἂν ΤἈΝ. δ᾽ τα τα 
ΝΣ 

γα χαὶ θῆλυν, εἷς τέλος οὐδέτερον. 

889. ΑΛΛΟ. 

Τύχη, σπεῖρεν δὲ Σεραπιαχὸς --- ταχύποτμοι 

ἰφὼ --- θηλυτέραν παῖδα Σεραπιάδα " 
ι δ᾽ ἑξαέτης τύμθον δέ μοι, ὅς μ᾽ ἀτίτηλεν, 
εν, νιχήσας πάντας ἐπ᾽ εὐσεόίῃ, 

εἰνὸς ἐν ἀνθρώποισι Δομεστιχὸς, ὅς μ᾽ ἔτι τυτθὴν 
σαν δουλοσύνης ἐξάγαγεν στυγερῆς. 

090. ΑΛΛΟ. 

ρα Κυπάρης χεῖτ᾽ ἐνθάδε, χάτθανεν, αἰαῖ,. 

δὲ τὸν ἑξαέτη πλησαμένη βίοτον, 

991. 

ἴον εἰχοσέ[τη] χρυσζέης θεοῦ ὄντα πολίταν, 
υἹπρογενῆ, τοχέων βά[χτρον.. .. .. .. 
Ἴσε συνθραύσας δαίμων βαρὺς, οἱ δ᾽ ἐφ]έρον]το 

] σχίπωνι γονῆς γῆρας ἐρειδόμενοι 

α [ἡ] δ᾽ ὁ τάλας Διονύσιος αἰσίμζου ἤθους 

μα Τύχη, θνητοῖς θῆχεν ἀνωμαλίην. 
α. θεοῖς οὐχ ἔστι βροτῶν λόγος, ἀλλὰ τἰυχόΪντες 

χὐτόματ[οι] ζωὴν εὑρόμε[θ᾽] ἢ [θ]άνα[τον. 

ἀλλο. 

802, ΑΛΛΟ. 

παρ᾽ Αἰμονιεῦσι γένος πολιοῖο Φέρητος, 

ῖ λαχὼν ἄδμητος Ἰ[σ]οίν πι]νυτῆτι [καὶ] αἰδοῖ 
ιοῖραν ἀνέπλησεν δῥιγεδανοῦ βιότου, 

λιπὼν ἀλόχῳ τε βαρὺν πόνον" ἀλλὰ τί θαῦμα ; 
Θέτις Αἰαχίδην χλαῦσεν ἀποφθίμενον. 

398. ΑΛΛΟ. 

μόνον [ἠ]υχούμην Λαχεδαίμονος ἐχ βασιλήων, 
Ἰυνὰ δὲ Θετταλίης ἐχ προγόνων γενόμην" 

δ᾽ ἀδ μήπου χατ᾽ ἴσον χλέος, ὡς ὄνομ᾽ ἔσ]χ[ον 

ἐ δύω λείποντα τριηχοστοῦ ἔτεός με 
θευχλείδα πατρὸς νόσφισε μοῖρ᾽ ὀλοὴ, 

τετλάτω ὡς Πηλεὺς, ὡς προπάτωρ τε Φέρης" 

δὲ γὰρ ἄρ[χε]σιν ἔσχεν " ἐπεὶ πάντως ἂν ὑπέστη 
θανέε[ι]ν [αὐ]τὸς [ζῶν] τ’ ἐ[μὲ] λειπόμενος. 

994. ΑΛΛΟ. 

ᾧ τῷδε Βόηθον ἀριστόδικος χτερέϊξε 

ταῖδα φίλον" τροφέων δ᾽ ὦλετο πᾶσα χάρις. 

ΘΑΡΌΤ Π. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΒΡΌΠΟΒΑΙΛΑ. 158 

ΤΠ ΓΘ οἱ, ἔθη ϑιη, 584 ααἱ δα ἤποπι πϑαίον οϑί. 

389, ΑἸαΌ Ὁ. ; 
κὰν [[1ο-γαρίϊ 

Ῥβρθυ Τγομο, σϑηϊϊίαιθ ϑθγαρίδοιβ --- Οθἰοτὶ- 
ἅΠ100 ---- [θη πθᾶπι 5ΟΡΟ]θτὴ ϑοιαρί δᾶ : 

Ἰδοθοχιθ ΒΘ Χ θη η 5; ἰυτη απ ι16 τα] ΐ, ααΐ τη 46- 
ἴθοῖϊδ, ἀθυιοι δ οὐμη 5 ρἰθίαίθ, [ΠἸοαΐ6- παΐνΐ, 

ΟἸΓιι5. ἰηΐ6 ΠΟΙ Ϊη65 Ποιηθβίϊοιβ, 4υϊ τη6, οἴη 

ΟΓΔΠῚ, ΒΘ Υ {8 {ΓἸ5.1 Θχϑιηϊί. [ςδάῆπο ρᾶγνυϊὰ 

990. ΑἸτῦῦ. 

Τιηδηάγα Οὐγρᾶνοβ Αἰΐα Ἰδοοί Ηἴο, οἱ τηονίαδ δϑί, 

ΠΟΘ ΒΘΧΘΠΗΪ Ἰπηρ]ο 8, νἱΐᾶ. [6μ6ὰ} 

391. Αἴασ. 

Οὐἰβρίατη ν᾽ ρ πη 1- ἃ ηηο5-)αζμηι ἁυ ΓΘ. ἀθθ ααὶ ογαΐ 
Ογρυίατη, ρᾶγθηΐαμη Βα 5: ἀἸμπι. . . . .. [οἰν]5, 

Γγορὶ πιο γΒ0-Θοη ἢ] οἰίυπι ἀδὰβ ργᾶν β, ΠΠΠχ6 οἴ6- 
[τορδηΐ 

ἰδησαδη Ὀδοι]ο ρᾶιοπΐ65 βοηθοίΐαίοιη ἢριηδηΐθϑ 
Τονα δἴχαθ το ϊβο ΠΙΟΠΥ 5115. ; [0815 1η610}15 
ΉΡΗΕ Βονίαπδ τπον }Π10Ὲ15 ῬΓΟροδβιί, ἢᾶπὸ ἃ- 

[τορὶ]- ἃ ΡΓ ἃ ΠΟ η θη. 
ὙΕΉΤΣ Π15. ποὴ Βᾶθθίαν τηογίϑ! πὶ Γαΐϊο, θα 

[{γθηΐθ5 
αυοά ἴογί ἴΌγ 5, ν ΐδτη ΠΥ ΘΠ ΠΊ115 γ6] τη ΓίθΩ. 

302. ΑἸιῦν. 

51 συοὰ ἃρὰ ΤΉ Θ558105 σθημ5 οδηὶ ῬΠΘΓΘί 5, 
51 αυοα Ἰυχία Επτγοίδιη ρἹοῦ αι! βαηΐ ΟΕ ΔΘ 

ΒΟΙΆΪΠ65 ᾿Πέρι ὈΓΙΟΓΘΒ ΓΙ ΒΒ τη πη, (α] 80 τορῖθυ5 
ῬαΘΙΙ οἱ τηᾶρῊ 5 δδηΐ οΥἱΪ ᾿πητη ον 8108 : 

ἢοο βορ ϊ{π5 Ααἀπηθίι5 ΔΙ Γ6᾽ ργυἀθηΐα ἃ0 ρα ΟΓΘ 
ΘΟΠαΙ ΠΟ Π τὴ ἱπιρ ον ΠΟΡΡΙ1115 νἱΐῶ, 

τηϑίσὶ ΠἸ Πα ΠΘη5 ὈΧΟΡΙαΘ. οΥαγθ ἀΟΙοΥΘπι : 566 
[414 τηϊγατα ἢ 

οἱ Τῇ οίβ Φὐδοϊάατα ἀοἤον! ἀθἔῥαηοίαπι. 

393. ΑΙΙΌΡ}. Ἶ 
[6 Τορρι5 

Νοῖ τηοο ᾿δοίαθδπι η16 6886 οὐ ἕνην ΤιΔοΘἀΙΠΟἢΪ5 
ΘΟΙμμληΐ ϑαυΐθιη ΟΥΙρηθ ΤΉ Θββαι ἃ0 ἃἰδν!β 

[πα 510Πὶ : 

ΒΘΙΥΟ΄ῸΘ 6Χ Θᾶυο Αἀχηθίϊ ρ]ουίδιη, βοΐ ΠοΙηθη 
51 τὴ ἀυοαοιρΊηΐδ 8ηη05 ΠαΐαΠη [Βᾶραϊ]. 

ἃ ΤΠΘυΟΙἀἃ ρδίγθ 56) υηχὶΐ 505 Θχ (1058, 
[ογαΐ αὐ Ῥ6Ιθ5, αὔθ σ᾽ ΘΠΘΓῚ5 δαοίου ΡΉΏΘΓΕΒ: 

ΠΘΑ6 ΘὨΪπῚ 8ΔῈΧΙ πὶ ΒΑΡ : αυΐρρθ οτμῃΐηο {ιι- 
[Π|556ὲ 

Ὀ5 τπποῦὶ θὰἃ ἰθρθ υὐ π|86 υἱγθηΐθμι ἴρ586. τ] η- 
πογοί. 

39904., ΑΙἴχῦϑ. ἰᾳ 

Τυμυϊο μοοοο Βοθίμυμη Αυιβίοαϊουβ Ποπογν}ΐ 

Ῥαθτγυμῃ ἀΠ]δοΐατα : ραγΘηΐ απ ΡΟ ΟἸΠῊΪ5 ἰδ {18. 



158 “ἢ ΑΝΤΗΘΠΘΟΙ ἊΣ ΘΗ ΒΟΔΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ ; 

808. ΑΛΛΟ. 

Τὰν] μεγάλαυχον ὁ[ρ]ᾶϊς. .. . οὔνο[ μ᾽] ἀνέγίνως, 
ἃς χλ[έϊος ἐν Κρήτα μίμνεται ἀθάνατον " ᾿ 

“δόξῃ γὰρ γονέων, ἀρετᾷ [δ᾽] ἀνδρὸς συνο[ μα]ίμου 
μεϊδῶνος γεν[ε]ᾶς ἔχχριτον ἀθανάτων 

δ μναστῆρα σὺ δέδεξαι ἐπίφθονον..--- [ἀλλ᾽ Ἰἐτέχνωσας 

σᾶς ἀλόχου, Πείσων], ἔγγονον ἰσόθεον. 
ἀλλὰ [2]εὖ Κρονίδα, σώζοις γόνον ὃν χατέλειπίον, 

Σων[α]ύταν δεχέτη, δόξαν ἔχοντ᾽ ἀρετᾶς. 

596. ΑΛλΟ. 

Ὦ. Ν. 

'α, Χρηστὸς τέθαπτ᾽ Εὔδουλος ἐνθάδε ξένος, 

ἑταῖρος ἀγαθὸς, χρυσοχόος Κορίνθιος. 

β. Εὔδουλος μὲν ἔγωγε " πατρὶς δέ μοί ἐστι Κόριν- 

χαὶ προχοαῖς χαίρω ταῖς ἀπ᾽ ἐμῶν ἑτάρων. [θος: 

8397. ΑΛΛΟ. 

Θ. Κ. 
ΓΙ 

ἵν τε φίλοισι φίλοιο, χαὶ ἰητῆρος ἀρίστου, 

παιδείης θ᾽ ἱερῆς ἐγγύθεν ἁψαμένου, 

σῶμ᾽ ἀσχληπιάδου χαὶ υἱέος ἐνθάδε Βήρου; 
ὡς ἐπέτελλε φίλοις, εἷς ὅδε τύμθος ἔχει. 

᾿ 

: 398. ΑΛΛΟ. 

Φλαθιανῷ ἥρωι πατὴρ Δῶρος τόδε σῆμα 
ἕξ ἐπὶ τοῖς δέχ᾽ ἔτη μοῦνα βιωσαμένῳ. 

Μοῖρα γὰρ Αἰολίδος πάτρης ἀπάνευθε Νυρίνης 

εϑάψε τε χαὶ Μουσῶν εὖνιν ἔθη κἀρετῆς. 

399. ΑΛΛΟ. 

Γλαυχία ἐστὶ τάφος" παῖς δ᾽ ἀνέθηχε νέος, 

δείξας ἐχ μιχροῦ πρὸς πατέρ᾽ εὐσεδίην. 
Οὐχ ἔφθης, ὦ τλῆμον, ἰδεῖν γόνον, οἷος ἂν “ἦν σοι 

γηραιῷ τεύχειν οὐ τάφον, ἀλλὰ βίον. 

ν Η͂ φθονερὰ δ᾽ ὑμᾶς πάντ᾽ ἀδικοῦσα τύχη 

μητρὶ μὲν ἐν γήρα δάχρυ θήχατο, τῇ δὲ γυναικὶ 
ἢ χηρίαν, δυστήνου παιδὸς ἅμ᾽ ὀρφανίῃ. 

400. ΑΛΛΟ 

ὀππιανὸς χλέος εἷλον ἀείδιον - ἀλλά ψὰ Μοίρης 
βάσκανος ἐξήρπασε μίτος, χρυερός τ᾽ ἀΐδης με 
καὶ γέον ὄντα χατέσχε, τὸν εὐεπίης ὑποφήτην. 

305. ΑἸχῦῃ. 

Μαρηϊἤοδπι νἱἀθ5. .. . . 9 Ὁ. . ΠΟΙΊΘΗ [6 

οὐ͵α5 ρ]ογῖα ἴῃ Ογθίδ τηδηθέ ᾿τη πη 8115. 
ΧΙ βυϊπηδίϊοπθ θηΐπὶ ραγθηΐι πη, γἱνθαΐθαα 

ῬΒΙάΟΠἾ5. βΘΠΘΓΘ 56]θοίατη ἱτητη γί 1ι 
ΡῬτοοαπι ἰὰ δορορίβιϊ Ἰηνϊἀθπάμπι. --- 8. 

ΘΧ ΧΟΙΘ ἰθδ, ΡΊΒΟΠ, ΠΠϊαπη αἸ15- ῬΆΓΘΤΩ 
564 Ζυριλον. ϑαίαγπϊθ, βαϊνμη ἴα χὶβ ΠΙαπα, 

Θοηδιιΐίδτη ἀθοθηΠ 61), [ΠΊΔΙΗ Βαθθηΐοπι 

“300. ΑἸ}. 

ἢ. ΜΝ. 

α. Βοηυβ βϑρυϊίαβ οδί ΕῸΡυ]ὰ5 Πἴσ ΒΟΒΡ 
504815 Ποηῃοϑβίιιβ, δ} 1- ΒΟΥ (ΟΥ̓ ΠΙΠΙα5. 

ὃ. ἘυΡυ 5 φυϊάοπι 6ρῸ : ραίγίδαιι τὶ 
οὐ Ἰδιιοῖριι8. ραιάθο αυΐ γ)Γιιαμιγιξι" 

397, ΑἸαΌ Ὁ. 

ἢ. ΜΝ. 

Τηΐθι ἃΠΉΪ605 δτηϊοὶ, οἱ τηθαϊοὶ ορεϊπιΐ, Μ' 
αἰδοῖ ρ! Πϑιηλαιι6 58ογᾶ πη 6 ῬΓΟΡΙ Πα ὩΣ 

ΘΟΡΡΙ5 Αβοϊθρίδδῷ εὐ Π11| ἴο 1 
αἱ τηδηάαν!ν ἃηϊοἶβ, ᾿Π5. ΒῖθοΘ στ ]] 15. 

398. ΑἸχῦϑ. 

ΕἸανίδηο μϑγοὶ ρᾷΐθι' ΠΡ Ποθ666 8ύρμανξέ τηοπὶ 
4] 56Χ 5106 ἀθθθι 8ΠΠ05 τηο0 νἱχὶ(., 

Ῥαγοᾶ ϑῃϊπὶ “3 01146 ραίγϊα ργοουῦ! ἃ Μυγτυὶ 
βϑρϑιΠίψαβ οἱ Μυβὶβ οὐθιπι ἴροὶ!, οἱ τὴν 

399. ΑΙΛΌΡ. 

ΑἸδιοῖς οϑὺ βθριυίοραπι : ἢ] 15 δυΐοπι ε 
ἀδθπηοηβίγαίϊδ ἃ ρᾶγνο ἴῃ ρϑίγθμι ρίοίδ 

Νοη Ροιυϊϑιί, Ὁ Τηϊβ6 1, γ]άθγ6 ΒΟΒΟΪΘΠῚ, 
56η]1 δα ἴδοϊθῃμ πὶ ΠΟῚ ΒΘΡΌΠΟΓαπΙ,, 864 
Θθα δηΐπ ἰην ἃ νῸ 85. Ομ 115 Ἰη]ατὶ ἶ 

παδίτ! χυϊάοπι ἴῃ βοπθοίαία ἸΔΟΡΙΠΙΔ5 ἱΠηρ08 
νἱἀυϊαΐθπι, οἰιπὶ ἰπ [6 ]1615 ραθτγὶ οὐ δία. 

“400. Αἴαῦθ, 

ΟΡΡίδηιμβ σ]ουῖδπὶ δα θρίμβ βυτη ἐθγηδιη. 
ἰηνιάσμη ΔΟΡΙρυϊ, Π]αμη, Βουγθη πβααθ ΟΥ 
οἴβὶ ᾿πηῖοῦ θβϑβθίῃ, ΟὈ πα, Ῥυϊορῶτε ( 

[{πίϑτ! 

. 397. Αὐνῦ. 

ΤΏΒΙΡ 5 τηθάϊοὶ ααἱ ΒΌΧΏΤΩΙΙΒ ΔΙαΪΟΙ5 ΘΙηΐοἶδ, 
δὺ γϑρᾷ ΒΟρῃἶδο τηθηΐθ ΡΙΓορίπασαβ ογδύ, 

Βεθο Αβοϊθρίδᾶθ (6115, οαϊ ἡαποίαβ. (ἀτηϊοὶβ 
. 80 Ρ]δοι!) Ὑ υιβ ἢ] 15, οββᾶ ἰθρὶί. Ἡ. ΟΒΟΤΙΌΞ, 

998. Δτῦ}. 

ΕἸανίδηο θοΡὰβ ραίθι οο ΘΡῸΪ ΒΘρΡΌΪΟΡ τη, 

Οὐ 56Χχ Δηῃουιπη νἱίδ, ἀθοθιηαιθ ζαϊξ 
ἀἄθπι [δίατη Αὐρο]οα ραίγα ρροοαὶ ἀρθ6 Μ 

υἱγύαιν! ουὶραϊ ῬΙΘυΙ ἀαγιαιθ ΘΟ σῸ. Η. 
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401. ΑΛΛΟ. 

λέχτους ὑμέναιος ἐμῶν ἠείρατο πεύχας 

δ μοὶ διπλῶν, ὅτε μοι φέγγος ἀνεῖχε, γάμων" 

ἄγε δυσὶν ζευχϑεῖσα φίλοις ξυνάοσι τέχνων 
Π οὐδὲ σὺν ὁπλοτέρῳ᾽ μαχρὸν ἔτεινα βίον" 
λ' ὃ μὲν ἀχμαῖος στέργων ἐμὸν ὦ ὥλετο λέχτρον, 

τρισσὰ ἐν ἐμοῖς χόλποις ὀρφανὰ τέχνα λιπών " 

' ς δὲ δόμους ἀέχουσα φίλου πάλιν ἤλυθον ἀνδρός, 
᾿ ὡς θέμις, ἀρχαίων χηδομένη ἀρχῶν. 
λλὰ χαὶ ὃν ποθέουσα πλέον, φιλέοντα δὲ μεῖζον 
π οοὔλιπον ἀμφὶ διπλοῖς νηπιάχοισι πόσιν" 

ν δ᾽ ἐμὸν ἐχθαίρων ἄδιχον μόρον οἰχτρὰ γοᾶται 

ἧς ζωῆς τέχνων οὕνεχα φειδόμενος. 

«δὲ χόρας ἀδάχρυτος, ὅταν φρενὶ πότμον ἀ[νέσχ]οι 

τὸν βαρὺν, ὥς με τρίτῳ νὺξ ἐμάρανε φάει: 

δέ με πρὶν σώζουσα πολύστονος Εἰλείθυια 

' ̓ πάσας ἀπρήκτους λοίσθιον ἔσχε λιτάς, 

φὶ δέ μ' ὠδίνεσσι δυηπαθέσιν μογέουσαν 
θῆχ᾽ ἀΐδης ἔμπνουν εἰς μυχὸν εὐσεδέων. 

Θὕνεχα χαὶ πρὸς τέχνα χαὶ ἀνέρας, οἷσσιν ἀνέσχον 

" εὐχὴν ἐξ ὁσίου, τέρμ᾽ ἐπέδην βιοτῆς. 

ἀθῶ. ΑΛλο. 

ὶ ρωθήδην ἔτι χοῦρον, ἔτι χνοάοντος ἰούλου 
᾿ δευόμενον, φθονερὴ Μοῖρα χαθεῖλε βίου, 
λλὰ σοφῆς χερὸς ἔργα λελοιπότα. Βάσχανε δαΐ- 

οἷο ὖχ ὁσίως ἐλπίδας ἐξέταμες. [υον, 

᾿ χὰ σὺ, Γαῖα, πέλοις ἀγαθὴ χούφη τ᾽ ἀχυλίνῳ, 
καὶ δὲ παρὰ: πλευρὰς ἄνθεα λαρὰ φύοις, 

ὅσσα χατ᾽ ἀραθίους τε φέρεις, ὅσα τ᾽ ἐστι χατ᾽ ἶν- 

ἢ ὡς ἂν ἀπ᾽ εὐόδμου χρωτὸς ἰοῦσα δρόσος δοὺς, 

γέλλῃ τὸν παῖδα θεοῖς φίλον ἔνδοθι χεῖσθαι, 
λοιδῆς χαὶ θυέων ἄξιον, οὐχὶ γόων. 

χοσετῇ τὸν παῖδα θοὴ χατενήρατο Μοῖρα, 
(ἄστιν ἐν εὐσεδέων ἣν διὰ σωφροσύνην. 

408. ΑΛλΟ. 

Θ. Κ. 

τὸ ῦθα χεῖμαι τῆς ἀθηναίων χθονὸς 

] "μῆς πολίτης εἴχοσι ζήσας ἔτη " 

! νήμης δὲ τύμύον τεῦξε Κάλλιστος φίλος. 

Ἢ 404. ἀλλο. 

ἣ ; Ἀλέξανδρος τοῦ Ἀγαβίίνου. 

ἡἼμης ἕκατι τήνδε ὁ ἀλέξανδρος σορόν 

{ . 
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Θ1η δυΐθιη τη] πὶ τη 6. ἔθ ρῈ5 ἰπέθγ- ΥγῸ5 ΤΠ ΠΟΡΘ 
δ [᾿ηντἀϊὰ αἰτὰ 

5: υ]βϑθί, ΠΟ ΤΉ] Π 1 ΘΩυδ]6 αυϊβαιδηη ἀθοι5 βου {5 
[οββϑύ τηουία! πὶ. 

101. ΑΙαῦτϑ. 

ΕἸΔΙηπλἃ-οδ θη 68 ΗΠ ΘΠῶθιι5 βιιβία {, ἰδ ἀ5. [{|85 : 
οἰΓΟᾶ Τηθ88 ἀμ ρ]1665, οὰτῃ τα ϊ ῃἱ Ἰατηθη ογοχὶξ, παρ- 

αυῷ ἀυοθὰβ Ἰαποία αἰ] οὐβ ΘΟΙΏΤ 6 πὶ 5ΟΡΟΪ 6 πὶ 

[ΠΡ π 1Ρι15 500 115 
ὨΘΟ6ῈΘ ΟἾΠῚ [πηΐογ6 Ἰοηρδπι Θχίθηὶ νἱίδτα : 

564 1Π|6 εἰαίθ- ἤοΓΘἢ5 ΔιηδΠ5 τηθαπὶ ροΓΙ Ἰδοίαμη, 
Γ65 ἢ Π160 51η11 ΟΥ̓ΒΟΒ ΠΠ06ΓῸ5 ΠΙἸΠΠΈΘΠΗΒ : 

δίαιιθ ἀοπη05 ἰην δ, ἀἸ]6 οὐ! ᾿Γο τα προ τ ϑβᾶ 501 Ὑ]νὶ, 
αὐ Ἰπδίμπη, ῬΥΙΒΟαΠ ΘΓ 85 Ἰθοΐατη : 

4αθπὶ 4υ] θη α]1ΘῊ5 Τη Δ ΡῚ5 ΔΙΠΔΗ ΘΙΏΠΙΙ6 210 Πη ἃ Ὶ5 
ΤΘΙΖαΪ Οα πὶ ΘΘΙΩΪ 15 ἰ ΓΔ η{1}0115 νἱστιηη : 

ΤΠΘΌΤΩΘῈ6 ΟαΪ0-- ῬΟΓΒΘΟΆΘΏ5 Ἰη]υδίαπηι αίτπη τα ϊβογα- 
5189 ν᾽ 89 ΘΙ ΌΤΙ ογαίϊα ρᾶγοθηβ. [Ὀ]ΠΠ|6 σϑηηὶ 

15. δαΐθιῃ οοα} 5. ΠΟΗ- δου  πηδη 05 [07 6ΐ, οαπὶ 

[5ογΐθπι πηθηΐθ βυβοθρουὶί, 
δύᾶνθιῃ, αἱ τὴη6 ἰθγίϊα ποχ οοηΐδθοίθοοθυι ἰὰοο 

Οὐδ δυΐθπι ΠῚ6 ὈΥΪ5 Βουνᾶν ταῦ] λο5- σϑιηϊία5- 

[6] 1οἰθη5 ΠΗ γα 
ΟἸΊΠ65 1065 ῬΟϑίγΘΙηΟ ΓΙ ἃ5 ΠΔΌυΪΐ ῬΥΘΟΘ5, 

οὐ τη ᾿ηΐθι ἀο]ογο5 ἰο]ογίι- αἰ {Π 0}165 Δ οΓἃπίθιη 
Ῥοβιῖ ΟὕΟΙ5 ΒΡ γδηΐθιη ἴῃ ῬΘηΘίγ ΠΡ 015 Ῥίογαπι. 

Οποοϊτροᾶ οἱ δὰ 1106 1Ὸ5 οἷ γἱγΓῸ5. ῬΓῸ αυΐθαβ {0} 
γοΐαπη 6Χ ρἷο ο07γ16, ἰθγτηϊπτη ΟἹ] νἱί. 

ἀρ02. ΑἸαῦϑ. Ἷ 
[Γϑϑοθηΐθ ἰδηρῚη6 

Ἰη ρυϊτηδ- ρον ίαΐθ δάμαο Ἰανθηου!ατμα, δύο ἢο- 
σαν θηΐθηι, ἰηνάδ, Ῥαγοᾶ βυβία!ξ 6 νἱΐα, 

ΤῊ }115. ῬΘΡ 5. τη πι8. ΟΡΘΡΙ5 Το] οἱ 5. Μαδίθνοὶὰ 
408165 ΠΟῚ ὈΪΘ 5065 ΘΧΟΙΑΙΒ1! [5018, 

ψϑεχὴ ἰὰ, Το Γᾶ, ἢἃ5 θοπᾶ ἰθνίβαιθ ΑΟΌ πο, 

αἴᾳια Ἰαχία ἰαΐθγᾶ ἴογ 65 βυδνθδ 6685, 
αυοίαψαοί ἀραιὰ Αγαρθᾶβαιι6 ἴθγβ, φαοίᾳαοίααθ 5ιπί 

αὐ 6Χχ Ὀ6Π6-ΟἸθηΐθ ΘΟΡΡΟΓΘ ΘΧΙΘΉΒ5ΓΟΒ [ρα [η64058, 
παποῖθί Ῥάθγαμι 4115 ἀἰ]θοίαπι Ἰηΐι5 ᾿δο6 18, 
1 ίοη 6 οἱ 58οῦ 5 αἰ πη, ΠῸΠ ΘΘΙΠΜ 85. 

ΥἹρὶηἰ1-ἃηπο5 πδίμπι ριθυ απ οἷΐα βαβία δ Ῥᾶτοδ, 

οἱ οϑὲ ἴῃ ρίογυμῃ 8θεδιι8 ΟὉ πιο δβίϊδῃηι. 

ἀρ8. ΑἸ}. 

ἢ. ΜΝ. 

Ηῖο 8σθοὸ Αἰμθπϊθηβίαμπη ἐθυγῶ 
Ηθιτη65 οἷν 5 νἱρὶ πὶ {α]-ΥἸΧΙ 8ΠΠ08 ; 
τηθτηουὶῶ σγοΐία ὑυταυ!ατη ἔθοὶΐ (Δ }Πβέπι8 δι] οι5. 

ἀρᾷ. ΑἸαῦϑ. 

ΑἸοχδηᾶον Αρδίμηι Μέζι8. 

Μοιλοῦϊῷ οδιιϑα υσποοθ ΑΙοχϑηᾶοῦ Ἰοουϊυη 
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ἀΐδιον οἶκον τευξάμη]ν τῇ φιλτάτῃ 

σεμνῇ συνεύνῳ " οὺς συνή[γ].γεν γάμῳ 

᾿ Κύπρ]ις, κυροῦντα[ς, ἄλλον ἐξ ἄλλ[η!ς χϑοϊνός,. 

δ λέχ]τρον τ᾽ ἔδωχε μέχρι τέλους ἐπήρατον. 

᾿ς Βάλ]λε, ὧπαροδῖτα, [δά]χ εἰκετν, ἐντυχὼν γραφαῖϊς. 

ἀ08. ΑΛΛΟ. 

Πόλεων μέν εἶμι δύο πολίτης ἐπιφανῶν, 

Πρυμνησσέων τε χαὶ σοφῶν Κοτιαέων, 

θρεπτὸς γενόμενος Ζωτιχοῦ, Λεωνίδης 

Ψόφαξ ὁ χλχηθείς- ταῦτα τοῖς φίλοις λέγω" 

δ Παἴξον, τρύφησον, ζῆσον " ἀποθανεῖν σε δεῖ, 

4ἀθ0. ΑΛΛΟ. 

Ἱξπταέτους ὃ τάφος παιδὸς πατρός τε σὺν αὐτῷ" 

Μαρχελλῖνος ἔην ἀμφοτέρων ὄνομα" 

ἄλλοι μὲν στεφάνοισι, χοαῖς, δαχρύοις τε χαὶ ὠδαῖς 
τιμῶσιν τὸν σὸν, Μαρχελλῖνε, τάφον" 

ὅ ἀντὶ χοῶν δ᾽ ὁ πατὴρ ψυχὴν ἰδίαν ἐπέδωχεν, 
χοινὸν ἔχειν ἐθέλων οὔνομα χαὶ θάνατον. 

407. ΑΛΛΟ. 

᾿ βνθάδε Σωσιπάτρα κεῖμαι ἐπὶ σήματι τῷδε, 
Μοίρης ἀμύροσίης ἐχτελέσασα μίτον. 

ἀ08. ΑΛΛΟ. 

Τίχτομαι ἐν Παγαῖς καὶ οὔνομα τοῦτο χ]αλοῦμαι 

χ]αὶ [θ]νήσχω π[η]γᾶς δυσμενέεσσι ῥοαῖς. 

409. ΑΛΛΟ. 

- 

Ἰστὼς διστάζεις τίς ὕπεστιν τῷδ᾽ ὑπὸ τύμόῳ; 

--- ἀνὴρ εὖ ζήσας τρεῖς ἐτέων δεχάδας, 
τοὔνου» ἀπολλοφάνης, πίστει μέγας ἠδ᾽ ἔτι δόξῃ, 

ὃς προλέγει θνητοῖς εὐφροσύνης μετέχειν. 

ὑ Τὴν δ᾽ ἐπιτυμδίδιον θῆχεν χάριν, ὃν τρέφε παῖδα᾽ 
τοὔνομα χαὶ τέχνην ἣν Διόδωρος ὅδε, 

ἀ1τ0. Αλλο. 

α. Κλαίε: μέν σ᾽ ὁ τεχνῶν, χλαίει δ᾽ ἀγαθάγγελος 
μυρόμενος φιλίην τερπνοτάτην ἀλόχου, [ὡνήρ 

μύρονται σ᾽ ἀδελφοὶ Νηνᾶς χαὶ Δάψιλος ἄμφω 

ἠδ᾽ ὅσσοι σ᾽ ἐφίλουν χἠπόθεον διόλου. 
ὅ Γηραλέη δὲ, χόμην πολιὴν πάλλουσα, χαθ᾽ 

ἠρίον ἀμφὶ τεὸν, Μοῦσα, χέω δάχρυα 

[ 

ὥραν Ξ 

ΟΥ̓ΘΠΘΡΔηΔΘ ΘΟ] αρΡῚ : Π08. 4108 ΘΟΠ] ΧΙ 

ΑΝΤΗΘΠΘΟΙΔΣ ἀμ οκὶ ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒ, Ἀν λνος τὰ 
ΒΘΙΠΙΡ [ΘΓ ΠΔΠῚ ἀοπηιτη. αὐϊδοιν διη [155] 

ΟΥρυῖβ, παποϊβοθηΐθϑ, 8] θυιτη ροβί Δ] [οὶ 
Ἰϑθοίυπηχαρ ἀθαϊί, βαρ δα ἤπθηη, δτη8 
ΝΠ, ὃ νἱδίου, ἰδοῦ γιηδπῃ ᾿ποἰ 4615 ἴῃ Ἰη86 

ἀρδ. ΑἸ. 

ΡΥΥ ΤΩ μΘββθηβι υη 10 οἱ βᾶρ᾽ θη τὴ Οοιία 
ΔΙΌ Π 15. αἱ ἴα] ΖοίϊοΙ, ΘΟ 405. 
Ῥβορμᾶχ οορῃοιηϊηδίῃβ : ἢξθο 8ιηϊοὶβ αἴοο 

ἀρθ. Αῦϑ. 

Θορίθηηἶβ ΒΘρΌΪοτ τὰ 686 ραοτὶ ρα υΙ5606 οἱ 
ΜδΡοΘἸ]π5 δυδὲ ΔΙΊ ΟΠ ΠΟΙΠΘΗ Σ΄ 

8}}1 αυϊάθπι οογοπἶ5, Πα. ΟΠΊθ 5, ᾿ΔΟΡΙ 
Βοπογδηΐ ἴαυμπι, ΜδΓΟΘΙ]Ϊη6, ἡμλρηλμις 

Ῥδγοῷ αἰνὶπθ ρογθοίο ἢ]ο. 

ἀθ8. ΑἸαῦ!. 

οἱ πιουϊου Τοη 5 ἱπϊπϊοὶβ Παθης 15... 

ἀρθ9., ΑἸαῦϑ. 

Αἀδβίδηβ ἀυθ (5 45 5051} Ποσθθ 58} ἑατησϊο 
-α Ὑῖν φαΐ Ὀθη8 νυἱχὶ ἔγτ65 δηποριτη ἀθοδαα 

ποΙΪη6 ἈΡΟΙΙΟΡΏ8Π65, [6 τηϑρΠῈ5 οἱ 406 
4] ργϑιηοηδέ τηορία]65 1 {185 ῥα 

Ηδηοοθ βϑρυ]ογϑίθιη οἱ 466} σταίϊδχῃ {6 αὺ 
οἱ ποιηΐηθ οἱ ἃγίθ ϑυαί ΠΙοά σὰ ἰδίθ.. 

410. Αἴαῦϑ. 

«. ὨοΠοἐ οἱ ἐο χυϊ-ρϑπυὶί, ἀοῇ οί, οἱ Α σαί πδῃ, 
ἀθρίογδηβ διη οἰ ἰᾶτη ποι ἀἸ55] ππᾶτη 60 

ἀθρ!ογδηί οἱ ἔγαίτοβ. Μεπᾶ οἱ δ ρβ: 5 ἃπὶ 
δίψυαβ χαοίουπαιθ ἁιηδρθαηΐ (86 δὲ. το 

{ 
γοίυϊα δυΐθπι 609 ΟΟΙ δὴ ΟδηΔΙΩ πα. 

"" 

ΒΘρυΪογιτα οἰγοῦπι ἑπαπι, Μαβα, ἴαπ60 1 
δὐξν το τς αἰ ο 

409. Αἴαῦν. 

ΑἸΩΡΙρῚ5 ᾿Ἰηβρθοίδηβ, ἐπγηα]τ8. ααθτὰ οοπίθρδί ἰδίρ ἢ 
-- Ουἱ Δηπογιμ δχϑρὶὺ ἰγοβ ἀθοδάδβ, ΒΟ ΠΘ.η, 

ΠοΙηΐη 6. ΑΡΟΠ]ΟΡμάπθχα, νυἱνίαΐθ δὲ ὩΟηλ 6 Τρ αΙΩ ̓  

| αὶ νἱία ἔιποΐοϑβ Ἰεθυϊ]ϑχη ἀοοιῖί.. : 

᾿ Εππογθαπι μοο ροδιϊὺ ἀομπύχη 0111 Β]1π8. Ηδῖο « 
ααὶ Θιοάοιιε τ οὐ βοιηΐηδ τἱΐθ ἔθοῖί. 



τ ὑπὸ στυγερῆς δεδαμασμένη" δ ἔμοιγε 
γθος ἀνίητον χάλλιπες οἰχτροτάτῃ. 

ἴα δ᾽ ἀνήχεστον πένθος χατὰ μοῖραν ἔχουσα 
μοὶ τεὴν στήλην, Μοῦσα τέχνον, χέομαι. 

-- 411. Αλλο. 

4δ Νεῖλος χεῖται, ἀνὴ[ρ π]ροφερέστατος ἀνδρῶν 

οἰκὸς, μέγα θαῦμα, φέρων σημεῖον ἐφ᾽ αὑτῷ, 
χιος, χεδγὸς χαὶ μμληθς ἠδὲ σοφιστής. 
ΩΝ 

ἀ13. ΑΔλΛΟ. 

χὶς λλέχτροιο σαόφρονος, αἷαῖ ἀνιγροῦ 

Υ ίμονος, ὁ ὃς ζωᾶς εἷλε φίλαν ἄλοχον" 

ὺ μὲν, ὧ πάντιμιε, γόων ἀπάτερθεν ἰαύεις, 

μοχθηρὸν μερόπων ἐχπρολιποῦσα βίον" 
: δὲ πόσις δύστλητα πανημέριος τολυπεύσει, 
ὄσσων ἀέναον δάχρυον ἐχπροχέων᾽ 

γὰρ ἀμειλίκτους χραδίης ὀδύνας ἀχ[έοι]το 
ἀθάνατος παλάμῃ χρᾶτ᾽ ἐπαφησά! με]νοίς, 

ὅσον ἐμπνείει βίοτόν τε ἐπὶ ἦμαρ ἐρύχε᾽ 
δύσμορος ἀντλήσει πένθος ἀεξίόιον. 

418. Αλλο.Ὶ. 

μα Φιλίνῳ τοῦτο φίλῳ δεῖμεν θεράποντι 
Ἱπποχράτης πάσης εἵνεχεν εὐνοΐης. 

λ14. ἀλλο. 
ὶ ΜΝ τ 

μόος ὅδε χρύπτει χούρης σεμνῆς καὶ ἀμέμπτου 

μα χατοιχομένης, περικαλλέος, ἧς ἐπιγείων. 

παρθενιχὴν ζώνην οὔ τις ἔλυσε βροτῶν. 

ἀ1ι5. ΑΛΛΟ. 

ά ὑκ τεθνειῶτ᾽ ἰταλὴ χατὰ γαῖα χαλύπτει “᾿ 
οὐ μῆδα γνωτοῖς πᾶσιν ἄχος φιλίης, 

οἱ τ᾿ ἐμῷ μέγα πῆμ᾽ ἔλιπον καὶ μητρὶ ταλαίνῃ, 
οἷς ἔπορον δεινὴν ἄλγεσιν ἀμπεχόνην. 

ἱ δὲ θέλεις γνῶναι, τίς χαὶ πόθεν" οὔνομα τοὐμόν' 

χτός τοι ἐγὼ χιχλήσχομαι" αὐτὰρ ἔπειτα 

Παλλάς μοι μήτηρ, Ταύὔγετος γενέτωρ. 

δ. 1665 φυϊά θη, ΡΓΟΪῸ5 ρΡΌ]Οἢ γα, το] οἱ 5 ραν θη ΠΡ 5, 
δἴχιιθ ἐγαίν θ 5. οἵ Θοη] ρο ΠΠΟΡΘΠ ΙΒΒΙΤΊΟ, 

ἸΏΟΡΡΟ ΠΟΡΡΙΌΙ ἀοπηϊία : αἰααὶ τα] ῃὶ 
Ἰαοίατη ᾿Π5δη Δ Ό.] 6 τὴ ΓΘΙ Τα ϊβιϊ τ ϊβθγδηάθ : [0605 

γοϑίυ!α 18 ̓ τηγη Θ ἸοΠΊ]6 πὶ ἀΟ]ΟΓ 6 ΠῚ, τ΄ Ῥᾶ1 οϑί, μὰ- 
ΟἸΡΟΌΤΩ ὑσαμη οἴρραμι, Μιιθὰ ΡΓΟ]65, απ ἀον. 

11. Αἴαῦϑ. 

Ηΐο ΝΊΠ5 Ἰδοθί, γὴν ρυβίδη 551 1115 ὙΙΓΟΡΌΙΩ, 
ΘἸΟαΊΘΏΒ, ΤΠ Θ᾿ ΠΙΠῚ ΤΠ] ΓΔΟΊ] ΠῚ, 5᾽ ΡΠ Τὴ 510] ἐπι ρ}.08- 

[9ιγ. ἴθγ θη 8, 

Ρἰδοίάυβ, Βοηθβίιβ, Ὀ]απατι5. αι τηδρΊβίου, Ὁ 

413. ΑἸΌΠ. 

δα! ομθα! ΘΟη͵ ρΘπὶ ραἀϊοδπι, οἤθα ! τη] πὶ 
ΠΠΊ6η, αποα νἱΐδ βιιβία! αἰ] Θοίδιη ἸΧΌΓΘΙα : 

οὗ ἴὰ φυϊάθηη, ὁ ΠΟποΓ 155 τηᾶ, ΡΓΌΘᾺ] ἃ σΘΙΩ 0115 
τη βοΓἃ, ΠΟΠΉΪΠπιτὴ Γο οἷ νἱΐα : [ἀΟΥΤΉΪΒ, 

μι υΐθιη τη 5. ἰο]ογαΐα- αἰ ΠΟ 1}1ὰ ρον-ἰοίαπι- 
[ἀϊθηι οοηβοϊοί, 

ΟΟῸ]15 ΒΘΙΠΡΙ [ΘΓ ὯΔ 5 ἸΔΟΡΙ πη 5 ΘἰπΠἀΘῊΒ Σ 
ΝΟ ΘηΪπὰ ᾿τη Ρ] 808 01165 ΘΟΓ 15. ἀο]Ογ65 βδηδγοί, 

ἸηΠ]ΟΓ 8115 (ἴ. 6. 4615) τηδηὰ οἀραΐ ἀθιηυ! 6Π8, 
ααδίθπιιϑ διιΐθιη ΒρΊ ΓΙ ζ, νἱἱδπη16 ΓΘ ]ηΘὈ1} 1 ἀἸθη, 

1η}6}1χ μδυτγὶθί Ἰαοίατη οαη]- ν]8-ΟΥ Θβοθηΐθῃ. 

413. ΑἸΑΌ. 

Μοπυπηθηΐαπι ΡΏ1]]η0 ἤοο δηϊοο Ὡαϊποδνὶ ἴάτααϊο 

Η]ρΡροογαίββ οπηθιη ρΓορίθν ὈΘηθυ θη ἅτ. 

ἀ1 Δ. ΑἸαῦν. 

Ταχηυ 5 ἰδ ἰδοῦ ρα 611 οαβίς οἱ Ἰηου!]ραί 
ΘΟΥΡαΒ ἀοίαποίς, νὰ] 46- Ρυ]οτθ, συ} 15 ἐθυ γί Γ ΠῚ 

ὙἱΓΡΊΠΘϑ ΠῚ ΖΟΏη8Ώ) ΠΘΠΊΟ 50] γ]: τη οΥ Ἀ]Ἰυτη. 

ἀ15. Αἴαῦν. 

Ῥαογιπι τηθ πιογίαπη Π{818, (6115. οὈίο οὶ, 
ἰηΐδηΐθπι, ποί 15. οπη 115 ἀο]οτθπι ργῷ διηϊοἰ ἴα, 

Ραίΐγψαθ τηθ0 ἱπρδπίθπι ᾿πούπτη ΤΘ] αὶ θὲ τηϊβοῦῷ 
[πηδίτὶ, 

συϊθυ5 ἀ6 41 Βογγθπάππι δ Θουμὴ ἀ010165 γοδ5.1- 
[1ὰπ᾿. 

Οἰοὰ 51 νἱβ πΠοβ5858 415 51 δ πηἀ6, ΠΟΙ ΘΉ(Ι6 
ἘοΙθοΐι5 58η6 ΘΡῸ γΌοοῦ ; δία ἰηἀ6 [ππθὰπὶ : 

ῬΔ]]ὰ5 ταϊῃὶ πιδίοϑι, Τανρθίαβ ρθηϊίον. 

ἀλῦ. Αἰὐὖὺϑ. 

ἔθχη (6115 ἰθρὶν ἤδθο τὴ6 [ἼΠ6Ρ6 γαρίθτη ; 

τη 5 Ποῖ ΟΔΙῚΒ οι ἀΟ]ΟΡῚΒ δρᾶ : 

ΞΟΙΡῸΘ ΙΌΧΘΡΘ Ῥδίθι,, τ βου δηάδατ6 τηδίρυ; 

τι οβυλ 1:6. γϑϑίῖβ ργεθύα 10 ̓ρ5ἃ ποίδϑ. 
Ουοὰ 5] βοῖγϑ οαρὶβ, 415 δ ἀπᾶ6, οὐ πουρΐηθ (110 512}, 

Ἐοϊθοίπβ τ] ποιῆθη ουδί, ἀσχα νυἱΐα τηδηθραῖς:- 

τηδίον ουαὶ Ῥδ|1ὰ5, Τανροίσβαιθ Ραΐθυ. Ἡ. ΟΒΟΤ. 

1Ὁ9. 



δε ὺ᾿ 00 
τ 440. ΑΔλλΟ. 

ἐνθ]άδ᾽ ἐγὼ κεῖμαι χαί με χ[θ]ὼν ἥδε χαλύπτει 

θ]νάσου. εν ἀσ. .. τὸς μζή]πω οἰόμενος" 
οὗ γὰρ ποΐν Ἰηρὸς ἑ ἐὼν, [ἀλλὰ διχαιότατος, 

τήνδ᾽ ἐ[θ]έ[ μιην] ἀ[ρ]ετὴν τοῖς παριοῦσιν ὁρᾶν. 

417. ΑΛλΟ. 

Ἴλνδρα σοφὸν, Νούσαισι τετιμένον, ἐσθλὸν ἑταῖρον 

πᾶσι φίλοις, ἀγαθῷ χρησαμένον βιότῳ 
Εἰρήναιον. ἔδεχτο πάτρης Νεροπηΐδος ὄντα 

Σύρος. 

418. ΑΛΔΛΟ. 

Πλῶτις ὁ πολλὰ χαμὼν ἐν γυμνασίοισι φιλάθλοις 

χεῖμαι ἁλιχλύστῳ πὰρ χθονὶ Πειραέως, “ 

ζωῆς χαὶ χαμάτων τέρμα δραμὼν ταχινόν" 

οὕτω γὰρ Μοῖραι χλωστὸν ἔθεντο μίτον. 

419. ΑΛΛΟ, 

᾿ Συνναδεὺς θεράπων ἀπολλώνιος ἐνθάδε Μόσχου 

λιτῇ ὑπὸ στήλῃ χέχλιμαι ὠχύμορος" 
ἣν παρίοις εὔφημος ἀεὶ, ξένε, μηδ᾽ ἐπὶ λύμῃ 

χεῖρα βάλοις" φθιμένων ὠχυτάτη Νέμεσις. 

420. ΑΛΛΟ. 

Πάσῃ κοσμηθεὶς ἀρετῇ, Τιτάνιε ὃῖε, 

ἔγγονε Παιῶνος, νῆσον ἔχεις. μαχάρων. 

ὀστέα δ᾽ ἱερὰ σεῖο περιχλυτὸς ἀμφιδεθδήχει 

Φοῖδος, ἐπ᾽ ἠϊθέοις τίμια πάντα νέμων, 

ἢ ὄφρ᾽ γακίνθῳ μὲν γουνὸς ̓ περίδωτος ἀμύχλης, 

σοὶ δὲ Λυχαονίη ἔνδιον ἦ Πιτάνη. 
,.- Πᾶσιν ἰητορίης ἀπ᾿ ἐυῆς ἕλλησιν ἀμύνων, 

ὑῷ ἐπαρχέσσαι ὃς μόνον οἰ δυνάμην. .. 

421. ΑΛΛλΟ. 

ἐνθάδε χεῖμαι δάμαρ ὑπάτου ἥρωος ἀγαυοῦ, 

ἀρρίου μοι φιλίου, τῷδε μιγεῖσα μόνῳ" 
ἦν δέ χεν ἐχ προγόνων ποτὲ τοὔνομα Πουύλιανή μου" 

- Σχιπιάδαι δ᾽ ἔπελον, εὐγενίῃ δ᾽ ἔπρεπον. ---- 

ὕ Χηρείᾳ τ᾽ αὐτὴ τὸν ἀπκιοδον χρόνον μείνασα, 

ΐ χὠχυμόρων τεχέων πένθεϊ ταχομένη. 

Ἐν βιότῳ δὲ πόνον πουλὺν μάλ᾽ ἔτλην μογέουσα, 
Νούσαισιν μοῦνον τὴν φρένα θελγομένη. 

422. ΑΛΛΟ. 

Σῶμα χόπῳ τὸ βαρηθὲν ὑπὸ χρηπῖδι ἐρείσας 
δηναίης ἀποθοῦ φόρτον ὁδοιπορίης. 

ΑΝΤΗΟΙΘΘΙ Δ ̓ἀποαι ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ, ᾿ξ ̓  ̓ 

Ἠϊς ΘΡῸ 8660 οἷ τὴ (θργὰ ᾿ιέθθοθ Ὁ 

Ὧ10. λιαῦν., 

ὉΒΑΒΙ, οὐὴ οχμαν τὴν ποπάμπη οΓΘά 6 
ΠΟῊ ΘΗΪΠῚ Οὐ πη Τ]Δ]115 6556 1, 566 7} 
ΒδΠ006 Ροϑβαὶ νἱρ αΐθιη ψαϑιη ρΓ ΓΘ απ’ 

Δ441[Π. ΑἸῦὺνῦ. 

ΨΊΓΌΙΤη βδρ᾽ θηΐθμῃ, ἃ ΜΙ 1515 Ποπογδίυτη, 0 
ΟἸΠΠΪ 15 81η1οἶβ, ὈΟη8, αϑατη νἱΐδ,. 

Ιγοηθυπ δοοορὶί ραίγα ΜΘΡορΙ 6 οπαπδύπι 

ΘΥΓΒ. ἐ τῇ 

18. ΑΙῦν. αὐτο: 
τ [πῆηῦ 

ΡΙοΙΙ5 680 Ζυϊ τηυ]ῖδ, ἸΔΒΟΓΑνὶ ἴῃ ΘὙΠΊΗ: 
ἦδοθο ἴῃ ἰθγγὰ {ι- παν] - Δ] υἱξαν ΡΙΓαὶ,, 
γἱ[ οἱ ἸΔθογ πὶ ἰθΓηΪἤτὴ ἃββθοαζαβ 6616 
1ΐὰ Θηΐπὶ Ῥαγοῶ αυοὰ ποθδηΐ ροβίθγο ἢ]ὰ 

19. ΑἸῦῃ. 

ΘΥΠΩΔ Θη515 ἴδτη]5 ΑΡΟ]]οηΐα5 μἴο ΜΌΒΟΝ 
Ῥᾶγνδ 50 5ί6]8 8660. οἰ δ -Ἰπογίθ - ῬΘΓΘΙΩΡ 

4υδ πη ἘΡΤΕΝ Βοηᾶ-γ  θ8- οθη5 561ΠῚ 

[Ρ68, πϑᾷὰθ δᾶ 
ΤηδΔη ΠῚ ἱπ]ϊοίαβ : : ἀοξαποίογαπι μέγα οἱ 

δε. 

Οπιηὶ ἀθοογαίαβ νἰγίαίθ, ΤΙ δηΐθ αἶνθ, 
Ῥφοηΐδ 5000165, ἰπβυΐδιη δ [85 θθαίο 

Οββδχιθ βδοῦᾶ ἐπ, ᾿Πο {5 ἰα] 5 θὲ 
ῬΒΩΡυΒβ, ΒΌρΡΓἃ πᾳ γ6Π65 ἐὐδὲ ργοίϊοβα. 

αἱ Ηγδοϊπίμο χαϊήθηι βο]απὶ σοἰθγαΐατα,. 
οὲ Ὁ] 8: Τιγοδοηΐα 5θ6465 Ῥ᾽ΐδη6.. 

- Οἰπηΐθυβ ατοῖβ τηθαϊοίηδ, τηδᾶ Οροτη- 
«υὶ Βαμα δἀϊαναγο βοίατη ποη ροίαϊ. . .. 

ἀ20. Ααῦϑ. 

φ'΄.ο.. Φ φ 6.8. Φ.. φΦ ᾧ .". 4 ΦΊΛ Η . 

421. Διαῦν. 

Ηΐς ἴδοθοὸ οοπῆυχ βιιπητηΐ ΠΘΓΟἱ8 ποθ] 18,. 
ΑΤΓῚΪ τη] ἀΠ]θοί!, Βαΐο οοη)αποίᾶ, αηὶ : 

οὐπῃ Ν 515 τηοᾶο Πηθηΐθ πὴ ΣΝ ΜΞ ι 

τάϊκη ΑΠΜΌΡ.. 

Οογρὺβ ἰαββιἐῖπθ ρταναίυτα, υμῖν δι ' 
ΟΠΘΓΘ, ἀϊαΐατηο ἀθροηθ 80 ἰΐποτθ. Τ 



ΔῊΝ 4828. ΑΔΛΟ. 

Κήρ ἥονξ. χαὶ τάφος εἰμὶ βροτοῦ πάρος ἀρχεχόροιυ, 

ΠῚ ̓υτύχους δ ἄγαν χῆρα μινυνθάδιον. 

“τὴν αὐτοῦ μέλεος οὖχ ἀνέπεισε μένειν. 

ἀ4. ΑΛΛΟ. 

ιζ᾿ ἕως ζῇς, πῶς χαλῶς ταφήσεαι, 
ζῆσον, ὡς ζήσοις" χάτω γὰρ οὐχ ἔχεις 

ὃ πῦρ ἀνάψα', οὐδὲ δειπνῆσαι χαλῶς. 
λέγω σοι ταῦθ᾽ ἅπαντα πειράσας" 

ντεῦῆεν οὐθεὶς ἀποθανὼν ἐγείρεται. 

495. ΑΛΛΟ. 

Θ. Κ. 

ε χεῖται ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων 

ομπήιϊος Διοχλῆς τέρματ᾽ ἔχων σοφίης. 

420. ΑΛΛΟ. 

Θ. Κ. 

ἱμη ᾿ν ὡς ἤμην Ψωγὴν χαὶ πνεῦμα χαὶ εἶδος, 

ἀρτιτόχου φωτὸς Ψύχιον ἔνδοθ᾽ ἔχων, 

ἰσιος ἐν φιλότητι χαὶ ὄλόιος ἐν πραπίδεσσι, 

μηδὲν ἄγαν φρονέων, θνητὰ δὲ πάνθ᾽ ὁρόων. 
ἴλθον, ἀπῆλθον ἄμεμπτος, ἃ μὴ θέμις οὐχ ἐδό- 
εἴτ᾽ ἤμην πρότερον εἴτε χρόνοις ἔσομαι. [χευσα, 
αιδεύθην, παίδευσα, χύτος χόσμοιο πέδησα, 
᾿ θείας (ἐξ) ἀθανάτων φωσὶ φράσας ἀρετάς. 
εὖ ὃς, γαῖα φίλη, με" "τί δ᾽ ἁγνὸν ὅμως ὀνομ’; [ἤ]μιην 

: πᾶσι πρῶ ἀνὴρ τῆς Λυχίης Λιμύρων. 

Ἂ Ἂ 

᾿ 

ἀο. Ἀλλο. τ 

: . Οὐχ ἤμην, γενόμην" ἦμην, οὐχ ἱεὐμί' τοσαῦτα. 

᾿ οὶ δέ τις ἄλλ᾽ ἐρέει, ψεύσεται" οὐχ ἔσομαι. 

Χαῖρε δίκαιος ὦν. 

αὐτὴ μὲν οὐδέν, ἡνίχ᾽ ἂν λέγῃ, πονεῖ, 

; ὅταν δ᾽ ἁυάρτῃ, πολλὰ προςδάλλει χαχά. 

᾿ - 

48, ΑΛΛΟ. 

᾿ λοστράτα βέθηχα πηγὰς εἰς ἐμάς, 
τοῦσα δεσμὸν ᾧ ᾧ φύσις συνεῖχέ με. 

εὐ γίνο αἱ νῖνδϑβ : 

Ἷ . ὦ παῖ, φυλάσσου, μὴ σφαλῆς" ἡ γλῶσσά το. 

ΠΘΑΡΌΤ 1. ἘΡΙΟΠΆΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΠΝΑΙΜΑ. 10] 
ἀϑ8. ΑἸαΌΡ. 

[Ργϑριαί, 
ῬΓῶΟΟ δὲ Βθρα!ογ πὶ 5.1πὶ τον 15 ἃη θα αἱ ΟΠ οΥ 5- 
Επέγο δ ἀερὶοῦᾶη 5. βουίθπι Ὀνον! -ἰθιηρογοτ- ὰ- 

["δηΐθτῃ ; 
συϊ ππο γί! α Δηἰππαπὶ ΘὨΠη- Ρογβιιαβἰβϑοί πη ΘΟΡΡοΓἃ 

[αἱ νϑηϊγοῖ, 
ΒὈΔΤΩ Ἄκ ὨΪ561 ΠΟ ρΘΡβιιαϑὶἐ αἱ τηὰηοῦοί, 

ἀἔϑδς, Αἴτῦν. 

Ουτὰ ἀκπὶ νἱνὶβ φυοίηοάο ρυΐοῦα 5θρο αν ΐβ, 
ἴῃ Ἰη οι Ἰβ Θηἰ τὰ ΠῸΠ πᾶ 65 

αυοπηοάο Ἰρηθηι Δοοο 88, ΠΟΩῈ6 ΟΡ ἢ65 ΡΌΪΟΤΟ, 
Ερο ἀἴοο {01 ἢφθο οπιηΐὰ δχρογίαβ; 
πᾶ 6 πα}}15 πηουίμ5 ΘΧ ρου ρ βοϊίατ. 

ἀϑο, ΑΠΌ. 

ΤΩ Μὶ 

Ηϊο Ἰδοοϑὲ νἱγ πι 115 ΟΡ ΓΔΠ 115 8|118, 
Ῥοιηρθίιι5 Πίοο 65 ὑθυ πη 1 ἃββθουίαβ βαρ θη ἰδ. 

ἀδζἔδβθ, ΑἸαῦ. 

ὈΣΗ: 

Εγδπι αἱ ογᾶτη οἱ νοοθ οἱ τηθηΐθ οἱ [Ὀγτηᾶ, 

ΤΘΟΘη5-Ππαιϊ ΠοΙηϊη 5. ΔηΪτη τη ᾿πέπι5 ὨΔΌΘΗΒ, 

[ἀυδίι5 ᾿π διη οἰ 8, οἱ, Ὀθϑίμιβ ἴῃ ΘΟ 5115, [ν] 6 η5. 

ΠΗ} πἰτηϊατη οορ δ η5, τηου  ] 1816 ΟΠΠηΪᾶ 6886 
ΔαΙΙ, 8011 που !ρδίιιβ, {8 ΠΟ [ἃ5 δδί ΠῸΠ 5ρθοι- 

5611 ΡΓΠ5 ΘΓΆΙΠ, 5ῖν 6 ροϑβίθᾶ 6ΓῸ. [ἰΐτι5. 501, 
Ἑάοοίιι5 ἴα], Θἀοοαϊ, τη] οἀρδοϊίϑίθπι οοδρὶ 

αἰνιπαᾶβ. ᾿πη πον ἰδ! Παπὲ ΠΟΙ ι15 ἰηΐθγρνθίαἑβ 
[νἱγαΐθ5. 

Οοου]ία, ἰοτγᾶ δπηϊοᾶ, τη6 : συοαπδπι) δι θη 58η0- 
[ἰὰπὶ 6) αὐ ΠοΙΏΘη Ὁ ΘΓΔΙΩ 

οἴπηΐρα5 ῬΒΙΘίι5. Υἱν 6 Ποῖα Γι] ΠΙγΥΟΡατη ΟΥΙΠ- 
- [ἀυ5. 

ἀ27. Αῦ Ὁ. 

α. Νοη ογᾶπι, πδίμι8 Β0ΠῚ; ΘΓΆΠῚ, ΠΟῚ 5101 : 00 ἰδη- 
[{ὰτὰ. 

51 δυΐθπι 415 ἃ] αἰοοί, πηθη ]θίιν : ΟΠ 60. 
ϑα!νο (8. σι 6), 51 051}}5 515. 

ὃ. Ο ΠἸῚ, οἂνϑ η6 {τὰ} 65: ΠΠηριιᾶ 58η6 
ἰρ88ἃ πϑαυδααδπι, 51 4υ8η60 Ἰοαιδίαν, ἰδ ογδ : 
56 πὶ ογγανθυϊί, τυ] ᾶ δἴϊουγί τη]. 

98. ΑἸΙΌΡ. 

ῬΗΙοβίγαία 801} [οπίθ5. δ Τη608, 

τοἰϊοίο νἱπου!ο ὰὸ πδίαρα σοὨ  θιιθΡΐ Τη6. 

28. Αἴαῦν. 

Ἐπ γολΝ5. Πἰο 660 δι ὑπτηα 8 ργθθοοαια ὁμογασὶ : 

ΠΟῺ Ἰουΐβ δϑί ἀθ (6, Ῥᾶγοδ, αιθυθὶα πὶ. 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΘΙΔ ἽΠ, 

Αποίου παθηαθ δΔηΪπεθ ΟἾΤῚ 515 ἴῃ ΘΟΡΡῈΒ αὐ ᾿πίγοί, 

οὐ 6115. σαν ΟῚ δοίον 68 τ΄ τηληθδί ἢ 

Η. σον 

{ 
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ἘἸπὶ τοῖς δέχα γὰρ τέσσαρα ἐχπλήσασ᾽ ἔτη.. 

πέμπτῳ τὸ σῶμα χαταλέλοιπα παρθένος, 

ὕ ἄπαις, ἄνυμφος, ἠίθεος, ὅτῳ γὰρ ἔρως 

ζωῆς ἔνεστιν, ἀφθόνως γηρασχέτω. 

429, ΑΛλο. 

ὑστάτιον Γενέτειρα φίλου μεμνημένη ἀνδρὸς 

δεικνύω ἀλόχοις ἤθεα σωφροσύνης. 

480. ΑΛΛΟ. 

Φῶτα θεοῖς ἴχελον, στυγερῶν ἰήτορα νούσων, 

Μοίρῃ ὑπ᾽ ἀτρέπτῳ Κίμδερα τύμύος ἔχει" 

ὃν πινυτὴ παράχοιτις ἀννηρὸν ποθέουσα 
θάψεν ἀχοιμήτοις δάχρυσιν Ἀνδρομάχη. 

ἀ81. ΑΛΛΟ. 

Φο[δης [ἐνθάδε σῆμα... .. .. οἷ 
εἵνεχα χεδνο[σύνης᾽ .. . . .- 

τιομένη βασιλεῦσιν ἀγαχλέσι, μητρὶ ποθητή 
ἤδη γηραλέη τέρμα λάχον βιότο[υ" 

5 ἐννεαχαιδεχέτις γὰρ ἀπὸ χθονὸς ἠ[λυσιόνδε 

ἐρχομένη πεδίον θνητὸν ἔλυσα [βίον. 
ἀλλ᾽ ἀίδης β]ουλῇσιν ἀχαμπέσιν ἅρπασ᾽ ἀνά[ἰγχης 

αἰθέρι δοὺς ψυχ]ήν, σῶμα δὲ Κεχροπίῃ. 

ἀ52. 

Ἦλθες ἐμῆς ζωῆς γλυχερώτερος, ὅς μ᾽ ἀπέλυσας 
γούσων χαὶ καμάτων χαὶ μογερᾶς ποδάγρας. 

ΑΛΛΟ. 

488. ΑΛΛΟ. 

Οὐ ξένος, ἀλλ᾽ ἀστὸς τύμόῳ ὑπὸ τῷδε τέθαμμαι, 

εἰχοσέτης ἀκύλας πατρὶ λιπὼν ἀδήνς, 

[2ῆθι], πατέρ, χαὶ χαῖρε θυγατράσιν, ἃς φθονερός 

δαίμων ἀντ᾽ ἐμέθεν ὥπασε γηροχόμους. [τοι 

ἀ84. ΑΛΛΟ. 

ἕχτον ἐπ᾿ εἰχοστῷ πλήσας ἔτος ἄδγαρος ἔνθα 

ταρχύθη, Μοιρῶν ὡς ἐπέχλωσε μίτος, 

ᾧ φθόνος ὡς ἄδιχός τις ἀπέσδεσεν ἀρχόμενον φῶς, 

λυπήσας τὸ γένος χαὶ φιλίους ἑτάρους" 

ὅ τύμθον. δ᾽ ἀντωνῖνος ἑῷ θέτο τοῦτον ἀδελφῷ, 

οἷσιν ὁ πρὶν βασιλεὺς ἄῤγαρος ἦν γενέτης. 

488. ἀλλο. 

Σ[ὥ]μα [{π]έτρος χα[τ]έ[χει τ]ὸ Λεωνίδα... 

ΠΑΝΤΗΘΙΘΘΙΔῚ ΘΗ ΒΟΔῚ ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒ, 

Β0Ρ6ΓΡ δηΐπη ἀθοθπὶ ψαδίπον Ἱπηρ!ο5 δηηΐδ, 
ἴηι, φυϊηΐο ΘΟΡΡ 8 ἀθγο! χα! Μῖγρο, : 
516-06 γ15, ΒΙΠ6- ΟΠ] ΠΡ, [αν 6 Ϊ8. Ουΐοιπε 
νἱΐα ᾿πϑβί, ρα 116 βοπϑβοδί. 

ἀῶ, ΑἸχΌν. 

Εἰέίαηι ροβί-οπηηΐα (ἀθηθέϊγ οδγὶ τη ΠΟΥ Ὑἱγὶ 
ἄοοθο ὈΧΟΡῸΒ ΠΟΓΘ5 ρυαϊοἰ (ἴ. 

ἀϑ0. ΑἸΑΌ}. 

γίγυμ α115. 5] ΠᾺ]]ΠΘ τη, ὑγ]βί τη τη Ἰοαπὴ τη Υ. 

ἔαΐαπη ΡοΥ πητη 8 0}}6 ΟἸπ θ γθιὴ ἑυτηα]α5 ἢ 
4υθὴ ΒΔ ΡΊΘῺ5 ὈΧΟΙ ΟἸΠ.- ΠΟ] ογ6 ἀθβ᾽ ἀθυδῃ5 

ΒΘΡΘΙ᾿ἰν}ΐ ἸΠΒΟΡῚ 15. ἸΔου Ὶπη8Β ἈΠαΤοηΔΟ 6. Ὁ 

431. ΑἸ΄Ό Ὁ. 

ῬΒΟΡ65 ἢΐο τποηυμηθηΐαηη... 
ῬΓΟΡίρου τπηοἀθβίϊδμη... .. .. δε σΠΈ Νὰ ἡ ΤῊ 

Ὠοπογδίϑ ἃ ΓΘρΊθιι5 να} 6-1Π0}1{18, ἃ Πηδ 
͵διη Βιδηάῶωνα, ἰθυτϊπυχη πδοία, 5πὶ νἱ 

ὉΠαΘν]ΡΊ ΩΝ] Θηΐπὶ ΔΠηΪ5 παΐα 6 ἰθντὰ ΕἸγβίαπι 
Ἰηρ θ58ἃ ΟΔΙΠΡῈΠῚ ΤΟΥ] Θὰ ΘΧβοὶνὶ νἱίϑτη. 

Θ6α Ρ]αΐο ΘΟὨ 5115 τὶ ρα 15 πθοθββι δ β Π16 Τ' 
Θέ μογὶ ἀΔῃ8 ΔηΪπηᾶΠ), ΘΟΓΡαΒαι6 Οθοτορίς ἢ 

ἀϑ, ΑἸ}. 

θη ϊβιϊ πηθᾶ νἱΐα ἀυ] οἷον, Μ}8 418 Τη6 ΘΧΘΙῚ 
ΤΠΟΓῚ5 οὐ ἀο]ουθὰ5 δὲ Θιαμηηοβᾶ Ροάαρτᾳ 

ἀῃ3. ΑἸΤΌ. 

ΝΟ Θχίθγηυϑβ, 564 οἷνὶβ ἰὰτη]0 5110 ΠΟΘΘΘ 56 
γ] σ᾽ ἰϊ-ἃΠη05 παΐιι8 ΑΖΆ1]α, ρα τὶ τ οἱ 5 ἀο]ς 

[Ὑ1ν6], ρᾶίθν,, οἱ σᾶυάθ β]Παθὰ5, {ὰᾶ5 ἰην 5 
ἀθυβ ΡΓῸ πη8 66] βϑηθοία βτοαγαι Γο6 5... 

ἀδξά, Αἰὐὐῦὸ. ἐδ 
[ΑΡρ 

ϑοχύμπη Βιιργᾶ ὙἹΟΘΒΙ ΠΊΠΠῚ ΟἸΠη-ἰΤΠ ρ ον ββϑί, 
Βθρυ 8 θϑι, ῬΑΡΟΔΓαΠῚ αἱ, ἀθδι πανὶ ἢ] απα 

οαΐ ἰην]αἰὰ --- φυδηὴ ἰπ᾿ 5.8! --- Δ] ΙΖδ ΘΧΒΌΙηΣ 
[ομοδίδπι. 

ΤΠ ΟΘΙΌΓ6-ἃ ΠΟΘ ἢ 5 σΘΠῈ5 οἱ ἃηηαΐοβ 5048165 
ὑαπηυ! τη δυΐθπι ἈΠ ΟΠΪη 5 500 Ῥοβιυϊέ Βυηο ] 

αυϊρὰβ 116- 4] -ρυ]α5τ-ϑγαΐ τὸχ ἈΡΡΆΓΙΒ ογαΐ α 

ἀ88. ΑΙαῦῦ. 

Οορρὰβ ρϑίγα οοηίϊπθὲ 1θοπίάω. .. .. υ 

ἀ29.. ΑἸῚῸΡ. 

Κ1ο οἰίδση ροβὲ δίϑ, τθιηον αϑποίογδ, τυ ὶ 
Τηδίλομδϑ ἀ0660 ΤΟΥ 15 6588 ΡΓΟΡΪ5. Η-. ΘΕΟΤΙῦ5. 

ἀϑά, ΑἸὴῦν. 

Οὐ] ξθχ Ὀϊβαιθ ἀθοθιη σοιηρ]ονογδί ΑΌΡΔΓ 5 ΔΠΠΟΒ, 

1 αθρῆδηο Βὰηο ἐπχηθ]ατῃ ἔγαίυὶ ἀϑαϊι Απἰοηΐηαε, 

ῬΑΡΟΔΡατη ἀαγῸ δϑὲ μῖο βιύὰβ τ ρουῖο.. 

ῬΥΙπ δου η Θχϑίϊηχ! Πιοθπὶ ου ᾿ἶνον ἰπίαααβ, 
ΤΩΘΘΡΟΡΘ δἰβοϊθηβ δὺ βϑπιβ οἷ βοοίοβ. 

ΑΡΘΒΡΙΒ ΟἸ ΠῚ ΤῸΧ α1615 Γπουδὲ σθηἰο Ὁ 

440. 



ΤΥ  )0" ν ἂν ᾿ ως ᾿ δὰ 

σὺ τς ἁγνῇ ἀφροδισί[α]" ἅθλα δὲ τοῦδε 
ε΄. παγχρατίων ἀρᾷταρον θέσπισε μοῖρα μένειν" 

σῆμα δὲ τεῦξε γονεῦσι φίλοις Νεί[κις] χαὶ ἑαυτῷ 
Π ρυνῃ τε ἐρατῇ γαμετῇ. 

᾿.486. ΑΛΛΟ. 

Εἰχόνα. μὲν γραπτάν, οἷα πέλει ἀμφιπό[λοιο, 

᾿ θήχαμεν ἐϊργ]οπόνου [Π᾿αλλ]άδος ἐν τεμένει, 
ΝΠ τ τς των... 

487. Αλλο. 

: ᾿ἀχϑλέως παῖς, στωιχὸς Θεόξενος 

᾿ ἐνταῦθα Πατρεὺς, ἀλλ᾽ ἄγαν χεῖται νέος. 

488. ΑΔΛλΛΟ. 

[ ᾿ Ἰατρίδος ἐχ Σμύρνης βροτοί μ᾽] Εὐθαλέα χαλέεσχόν, 

᾿ς εἵνεχ᾽ ἐμῆς ὥρης χαὶ μεγέθους ἐρατοῦ. 
Αλλά με Μοῖρ᾽ ὀλοή, πρὶν ἰούλοις πλῆσαι παρειάς, 

' Γ ἥρπασε παρ φιλίων, οὃς τροφέας ἐχάλουν. 

ἀ89., ΑΛΛΟ. 

βωμὸν τόνδ᾽ ἀφρίχα ἀνέθηχε Τιτιανός, 

᾿ς πολλὰ περιχλαύσας παῖδα ποθεινότατον. 

440. ΑΛΛΟ. 

Νικαῦ ς προλιπὼν Βιθυνίδος ὧν ἔτι χοῦρος 

᾿ς ἄστυ χλυτὸν, γαίην ἦλθον ἔς Αὐσονίων, 
Ῥώμῃ δ᾽ ἐν ζαθέῃ ψήφους καὶ μέτρα διδάξας 

Ξ-. νὴ μ᾽ ἔλαχον Βασιλεὺς, ἔργον ἐμῆς πραπίδος. 

ἀ4ἀπ1. 

ὭΣ Ἰθεον Καλόκαιρον ἔχει τόδε σῆμα, λιπούσης 
ο΄ ψυχῆς ἀθανάτου σῶμα νέοιο χόρου. 

Σπεῦδεν ὁδὸν θείην γὰρ ἀποπρολιποῦσα μερίμνας 
“πευχεδανοῖο βίου, ὡς ἀνίῃ χαθαρή. 

ΑΛλΛΟ. 

ἀ4ἀλ2ι, ΑΛΛΟ. 

Στήλλην Παρθενόπης ἴ ἴδιος γαμέτης ἐπόησεν 
ἢ λαΐνην, ἀλόχῳ τοῦτο χαριζόμενος. 

448. ΑΛλΟ. ᾿-ἢ τος. 
 Τεῦ σ᾽ ἐνέπειν χρῆν τύμόον ; --- ἀγακλειτοῖο Νέπίω- 
᾿ -- Καὶ τίς Κεχροπιδῶν γείνατο τόνδε ; φράσον, 
- Οὐχ ἦν ἐχ γαίης Κεχροπηίδος, ἀλλ᾽ ἀπὸ Θρήχης. 

ΘΑΡΌΤ ΤΠ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΝΑΠΙΑ. 108 

ΟΌΠ ΘΟΠΪαρ6. οαδία ΑΡὨγοάιβία : ργώηηϊα ἁυίθηι 
Ῥδηογ ἴον π γΔΙ! ἀοσγιιτη να ϊοἰπαίδ, θϑί ρᾶγοα τηὰ- 

[Π6Γ6 : 
1 Πα] Θ ἐγ ἴθοἱ ὁ ῬΥΘη ΕἾ θι15 οαγ]5. ΝΊοἷβ οἱ ἱρϑὶ 
ΑἸηπϊδηθα 16 ἀΠ]θοἴε οοπ]ρῚ. 

ἀϑθ, ΑἸαῦ Ὁ. 

Τπηρίποπι φυϊάθηη ρἱοίαπι, 4118}15 οϑὲ ταϊηἰβίγο, 
ῬοΟΒιϊτηι5 Δ ουϊοβθ ῬΆ 1815 ἴῃ (θη ρ]ο, 

Ὁ κ᾿ δ᾽ οὐ δ΄ Φ' δἔοἕΠὸ ΠΑΝ ΦΑ δ' ἀΠὰ δο α  ἢἢ 

ἀ87. ΑἸαὐ. 

ΔΟὨΏἢ]15. ΠΙ᾿ὰ5, βέοϊουβ. ΤΉΘΟΧΘΠΙΙ5 

μῖο, Ῥαίγθηβίβ, Ἰδοθί, 5θα πἰτηϊατη [αν 6 5. 

38. ΑἸαΌΡ. (ρροόδοῖε 

Ῥαίγια ϑιηγυπϑ, οὐ νην ταῦ] 65. τὴ ΕΠ ]Θ τὴ 
ΟὈ πιθᾶπη ΠΠογθηΐθτη-Ογπηδηη οἱ βία ΡΠ ΔΙ Δ ὈΊ]Θ ΠΩ. 

γϑρυπ τη6 Ῥᾶγοᾶ ξιαηθβία, ρΓΪ5 παρ η6 αυδτὴ ἱπι- 
[ΡΙθγθπὶ σ688, 

ΤαΡρυϊΐ 80 ΔΠΊ1Ο15, {05 πα τ [ΟΥ65 (ἷ. 6. ῬᾶΓθη 65) 
[νοοδθᾶπι. 

ά39. ΑἸτΌ. 

Αὐσδίὴ ἤᾶηοοθ Αἰτίος ἀϊοαν! ΤΙ δηι5 
τη} {15 οἴ 515 Πα 5 ἴῃ ῬυθΓ πη ΔΙ 1155] πη Ό τη, 

ἀλθ, ΑἸῦϑ. Ὶ 
[ν 615 ΘΓΔΗΊ, 

ΝΙοθῶ ροβίχυδμη ἀθβογαὶ ΒΙ γπΐθ, {αὶ δάθαο 18- 
ὉΓΌΘΙΩ ᾿πο!  διη, ἴῃ ἰθγγδη νϑηὶ ΑἸΒΟΠΙΟΓΌΤΙΩ, 

οἱ Ποιηῷ, ἴῃ υγ6 αἰνίηδ, ΕὈΪ ΠΕΓΠΊΘΓΟΒ Θὲ ΤΏ ΘΗ: 85 

[ἀοουϊ, 
ΤΠ ΟΠ ἢ ΠΔ ΘΟηΒΘΟ 5. 5πὶ ΒΔΒ1]6 15, ΟΡῈΒ 

[τπϑὶ ᾿ηρ 61}. 
44. Αἴαὐϑ. 

ἈΑἀοϊοβοθηΐθιῃ (δ᾽οοθγαμη ἢδθοί, ΠοΟΟ6 ΤΠ. Π]6η- 
[ἔυτη, ΘΧ-υ0- Το Τυϊξ 

8ηΪΤη8, ἸτηπηοΥ 818. ΘΟΓΡῸΒ ΠΟΥΪ γθποὶ. 
(δερϑὶξ ϑηΐμι νἱᾶπὶ γθοΐδηῃ, γθ 1 15 οὐ Ὶ5 

ΔΙΠΔΓΩ Υἱΐξ, υὖ ΔΟΪΓΘί ΡυΓᾶ. 

ἀλ2, ΑΙαῦῦ. 

Θίοίατη ΡΥ ΠΘΉΟΡΘ5 ΡΓΟΡΓΪΙ5 ΘΟπ]ὰχ ἴθοὶΐ 
Ἰαρ!ἄθαμη, ὑχουῦὶ μοο08 βΥα βοΔΠ5. 

δεῖ ἀπε [1 Νοροί!8. -- 

Ουγαβίο ἀΐοογθ ορογίογθί 6556 ἰυτηυ απ -- ἃ] 9-1η- 
ΕΓ αυΐβ (δογοριἀδγαπι σϑηαϊί, ἤυποοθ Ὁ ἴδ ΓΘ, --- 

Νοη ογαΐ ἰθγγα (θογορῖα οὐϊυπά 8, 568 6 ΤὨγδοϊδ. 

ἀξ, αταὐῇ. 

᾿ Θοπαϊιαν Βοο ἰὰχι]ο ̓ πνθηὶβ ΟΔ] οοϑου 5: ΔΌϊνὶς 

᾿ς χουίθ ΟΑΓΘΩΒ ΔΏΪΠΊ.Β ΘΟΡΡΟΡ6 ΔῸ ταϊίαϊ : 

ααΐρρθ βδοριτι ταθαϊζδηβ 1061, ἈυΪτ8 ἱπδηΐδ, Ὑἱ δ 

βργϑυθγδὺ, αὐ ροβϑϑί ῬΌΡΙΟΥ ἦγ ἀογηῦχη. 
Ἡ. ΘΚΟΤΙῦΚ 
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444. λλλο. 

Σμιχρὸς οὐ σμιχρὸν χαλύπτω τύ μόος ἄνδρ᾽, ἐπεὶ σο- 

δῶρα Μουσέων μέγιστα, τῶν ὅδ᾽ ἔξοχον λαχὼν [φῶν 
᾿Ἁρποχρατίων πρὸς ἀστῶν τρὶς μάχαρ χλ[είζεται, 

οὕνεχ᾽ ἦν ῥήτωρ μὲν εἰπεῖν, φιλόσοφος δ᾽ ἃ χρὴ νοεῖν, 

445. ΑΛΛΟ. 

Βαιὸν ἐπιστήσας ἴχνος ἐνθάδε τύμόϑον ἄθρησον 

παιδὸς ἄφνω μαζῶν μιητρὸς ἀποπταμένου" 

ᾧχετο δ᾽ ἐν νεχύεσσι λιπὼν πατρὶ πένθος ἄληχτον, 
δισσὴν πληρώσας πεντάδα τῶν συνόδων. 

1 τ Τοῖος δ᾽ ἦν γεγαώς, οἷος πότ᾽ ἔφυσεν ἴαχχος, 
ἢ θρασὺς ἀλκείδης, ἢ χαλὸς ᾿ἰνδυμίων. 

ἀάλθι ΑΛλΟ. 

Αἰλίῳ Νέπωτι Ἀῤάσχαντος καὶ Χαρίτι(ο)ν τῷ τέχνῳ 
πὰ μνείας χάριν. 

Τίς πατρίς ἐστί σοι; --- Νέπως ὄνομ᾽ ἐστί σοι; --- 

ΠΕ Πατρὸς ἀθασχάντου δωδεχέτης γενόμαν. [στιν. 
Γ΄ --Ο-ΟῚἸ Ἰ στέφος ἐν τύμόδοις: --- Νικηφόρον" οὐχ ἀδαὴς 

ο΄ παγχρατίων γενόμην οὐδὲ πάλης ἱερᾶς. [γὰρ 
ὃ Στεφθεὶς δ᾽ ἐν πάτρῃ τόσσους ἀνέθηχα τοχεῦσι 

ποὶν στεφάνους, οὕς νῦν ἀντέλαθδον τεθνεώς. 

δὶ : 441. ΑΛλο. 

Τέσσαρα τέχνα λιπὼν Νικήφορος ἐνθάδε χεῖμα: 
ἐν χρηστῆς ἀλόχου πνεῦμα λιπὼν παλάυα!ς" 

εὐδαίμων ἡλένη παιδὸς μόρον οὐχ ἐσιδοῦσα, 
ἀλλ᾽ ὁ πατὴρ ἔτλη Λούχιος οὐχ ὅσια" 

ὃ εἶδε γὰρ ὀφθαλμοῖς τὸν ἐμὸν νέχυν, εἶδε δὲ τέχνου 

πώ[μα]τι λαινέῳ σῶ[ μα χζατ)σχό]μενον. 

448. ΑΛΛΟ. 

Τὸν ἐν βροτοῖς φανέντα χαὶ παίξαν[τα πρὶν 
ἐνθάδε μ᾽ ὁρᾶτε τῇδε σὺν ὁμαίμονι 

΄ ν Ὶ , ’ ’ 

λιπόντα τὸν μοχθηρὸν ἀνθρώπίζων βίον, 

χῶρον δ᾽ ἔχοντα ζώσιμον θεοῖς [ὁμοῦ. 

δ᾽ Λοιπὸν παραινῶ πατέρα χαὶ τὴν μητέρα 

φέρειν τὰ Μοιρῶν Πλουτέως χελ[εύσματα. 

ἀφ 8. ΔΑ, 

Νουσῶν προφῆτιν εὔ.., ντεν.. .. 

χάλἼ]λει τ᾽ ἀχμαίαν πεντεχαιδε[χ. . ., 
δαίμων ὁ πιχρὸς τῷδ᾽ ἔθηχεν [ἐν τάφῳ" 
στήλῃ δ᾽ ὁρῶν μου τοὔνομ᾽ ἐγγεγραμμένον 

χλαῦσόν με, παροδῖθ᾽, ὅτι θάλαμον... 
λείπω δὲ δάχρυα χ]αὶ γόους τροφοῖς ἐμαῖς, 

Μοιρῶν γὰρ ἄνισος τοῦτ᾽ ἐπέχλωτεν δῦρον: 
ἴκος 

ἐπ ΡΣ 

ΑΝΤΗΟΠΘΟΙΑΣ ΘΒΑῸΜΕ ΑΡΡΕΝΘΙΒ 

ἐπρον τς ἀ(ᾶς διαῦρ.ς 
[58 

Ῥαννιβ ΠῸπ ρᾶγναπὶ ἱδρῸ ἰυτηι 5 Ξι 
ἀοπᾶ Μιυβδγιτη τηαχίμηᾶ 8ιηέ, 4 Ὠΐο66 

: τς ΠΠΟΘΘΙΙΠῚ 
ΗαγροοΓαίϊοη ἃ οἶνίθιι5 ἰοῦ θοδίιιβ οοΙ ΘΌγᾶὶ 
αυΐρρθ 4υἱ ογαΐ ογδίου ἀἸοθηάὶ ρ ἢ Πρ 5 

[ορονγίϑί βϑηῃίθπαϊ 

ἀλδι ΑἸ}. 

ῬδυΠῖβροΡ βἰβίθηβ σγδάτπη Πϊο ἐπι] απ ἀβρίοι 
ΡΕΘΓΙ αι] 500 ]10 ἃ ΤηϑΙΏΠηΪ5 τηδί 5 ἃνοὶᾶν 

ΔὈΠῚ δαΐθπι δὰ πηουίιιο5, γϑ]]οΐο ρα νὶ [πο 
εἰ 

ἀαρ] θα ̓ πηρ]οία ροηΐδαθ Ἀπσεαν 
ΤᾺ 5 δγαΐ πίτι8, {ι8}15 οἱἵπὶ δχβει ες ΙΔ ΟΠ 5 
δα δυάαχ ΑἸοἰά65, δαΐ ρυ !οΠ δ ν Ἐπάγπιίοη. 

ἀ4θ. ΑΙῦϑ.Ψ 

ΖἜ1ιο Νϑροιὶ Αϑδβοδηΐαβ οἱ Ομδυϊεϊαπι 
ΤΩΘΙ ΟΡ ον δίϊα. ; 

Ουώ ἰδὲ ραίνία 6βι9 -- ΝΘρο5 ποιῆθη δϑὲ 
Ῥαΐγὶ ΑΡαβοδηΐο ἀποάθοθηῃ!β παΐι5 ΘΓΆΤη 

-- Οὐ οοΙΌΠπἃ ἴῃ ἰαπηα]ο ῦ --- ΨΊοίοΥ Ια] 5: 
ΟΡΔΠΟΓΑΙ ΘγΆτη, ΠΘ4Ὲ6 ἰποί δ» 58 Οὐ, [ἰφηᾶυὶ 

(ογοπδίμβααιθ ἴῃ ραίγία ἰού ἀοάϊοανὶ ρᾶγθηί 
ῬΥΪὰ5 ΘΟΓΟΠδ5, ααού πη ν] οἰ 5 πη -δοοορὶ πιουίαι 

ἀλη Ααἴαὐσῦ.. 

Ουδίμον" πᾶίοϑ ᾿ἰ πα 6 η5 ΝΊΘΘΡΠΟΡΙΒ Ὠῖο ἴδοθο. 
ἴῃ Ῥοπδ ΘΟΠ] 15 τϑ]]οἵο βρί ἰτα τηδηΐθιβ σ᾿ 

ἴθ χ Ηθ]θπα ἢ] ἰαΐαπη ποη νυ] αϊί, τῆς 
566 ρδίου φηθιι8. (}1} Το 5 πο ῥἷᾶ τ΄ 

γἱ 1 οηΐπι οου 15 τηθαπη οδάδγοιν, νἱἀϊχαθ ΠΠΠῚ 
ΟΡΟΘΓΟΙΪο ἸΔρΡΙ 60. ΘΟΓΡαΒ οοηἰθηΐαμη. 

448. ΑΙαῦΡ. 

Ουἱ ἰηΐου τπονῦίϑ]65 [δὶ οἱ ᾿81 ρυῖΒ. 
Πῖο τη νἱἀθίθ ἤδθοθ οι πὴ ΒΟΙΌΓΘ, 
τ Ποία τηϊβοῦᾶ, ΠΟΙ ΪΠτὴ γἱΐᾶ, 

Ἰοουπιθ Παθθηΐθιη αὶ νίνογ ᾿ϊσθί, οαπη α 
Ουοά 5ιροκγοβί, βιδᾶθο ῥαίτὶ οἱ πηαῖ τὶ Ὁ 
αὖ [ογδηΐ Ῥδγοάγαπὶ οἱ Ῥ]αΐοπῖ5 ἱπηροῦῖὰ. 

ἤ,10, Αἰ1ῦν. ᾿ 

Μυβϑρυμῃ. βδοθίοβ, .... 0. τ έσΝ 

Ρυϊογι τἀ ϊπ6 Πογαπίοπι αυΐπαι6 οἱ ἀθοθπη. «Ὁ 
Ὠυπηθῃ οὐα46]6 ΠΟ666 ροδαὶί ἴῃ Βθρυϊοο ἢ 
οἱρροααθ ν᾽ 465 ΤΠ ΠΟΠΊΘῊ ᾿ΠβοΡΙρ απ 
ἀ6θ6 πι6, νἱαίον, φυοα {πδ]διηαπι... Ὁ 
[πάτο διιΐθπι ΔΟΡῚ Πη85 Θὲ βΌΙΩΪ 15 ΡαΡΘΏ ΡῈ 
Ῥαγοᾶγαμῃ Θηΐπὶ ᾿πέβαι8}6. ἢοο ἀθδιϊπαν] βίδ πη 



Ἵ 

ἀδ, ΑΛΛΟ, 

χαῖρε. 
Ἥρόστρατε Φιλώτου, χρηστὲ χαῖρε. 

Γς ἦρα τύμδῳ τῷδ᾽ ὑπέσο᾽- --- Πρόστρατος 
ατρὸς Φιλώτεω, --- Τίς δέ τευ πάτρα; --- Τέως. 

- Τέχνα: --- Θαλασσοεργός, --- ἐντί τεῦ δόμοις 

ταῖς; -- ὃν τύχᾳ γε τερπνὸν ἐς βίου τέλος 
ἔρας ποδαγέτησα. --- Ποῖ δ᾽ ἐτέων ἔδας: 
-- ἀριθμὸν ἑξάχοντα λειπόμαν τρισίν. 

-- Κούφα χόνις τοι. --- Τίν δὲ, ὀδῖτ᾽, ὁ λεὼς πέλοι. 

ἘΞ 

ἀδ!. Αλλο. 

ε χαὶ ἑξήχοντα ἐτῶν μέγα σῆμα χαλύπτε. 

ον οἰχονόμον πολλὴν φιλίην πορίσαντα. 

4δ3. ΑΛΛΟ. 

π΄ ἴεσι... ... . ον, ὁὀδῖτα- 
χοῦρος ἐγὼ χαλέω σε, θεῷ φίλος, οὐχέτι θνητός, 
Ἰίθεος, χούροισιν ὁμιηλικίῃ πανόμοιος 
τλωτήρων σωτῆρσιν, ἁμυχλαίοισι θεοῖσιν, 
τλωτὴρ χαὐτὸς ἐών: πόντου γ᾽ ἐνὶ χύμασιν ἥσθην. 

ἱ ᾿ν εὐίῃ τροφέων δὲ λαχὼν τόδε σῆμα πέπαυμαι 
᾿ούσων χαὶ χαμάτοιο χαὶ ἄχθεος ἠδὲ πόνοιο" 

αῦτα γὰρ ἐν ζωοῖσιν ἀμείλιχα σάρχες ἔχουσιν" 
ν δὲ τεθνειῶσιν δμιηγύριές γε πέλουσιν 
οιαί, τῶν ἑτέρη μὲν ἐπιχθονίη πεφόρηται, 

ἡ δ᾽ ἑτέρη τείρεσσι σὺν αἰθερίοισι χορεύει" 
ἧς στρατίης εἷς εἰμί, λαχὼν θεὸν ἡγεμονῆα. 

4588. ΑΛλλο. 

“ἃ, Μή μου παρέλθῃς τοὐπίγραμιυ.᾽, ὁδοιπόρε, 
᾿ ἀλλὰ σταθεὶς ἄχουε, χαὶ μαθὼν ἄπει. 
᾿ Οὐχ ἔστ' ἐν Αίδου πλοῖον, οὐ πορθμεὺς Χάρων, 
᾿ οὐχ Αἰαχὸς χλειδοῦχος, οὐχὶ Κέρδερος χύων. 

ἡμεῖς δὲ πάντες οἱ χάτω τεθνηχότες 

᾿ ὅστέα τέφρα τε γεγόναμεν, ἄλλο δ᾽ οὐδὲ ἕν. 
᾿ς Πΐἴρηχα. Δι’ ὀρθῆς ὕπαγε, ὁδοιπόρε, 

μὴ χαὶ τεθνηχὼς ἀδόλεσχός σοι φανῶ. 

Μὴ μύρα, μὴ στεφάνους στήλλῃ χαρίσῃ" λίθος 
μηδὲ τὸ πῦρ φλέξεις" εἰς χενὸν ἡ δαπάνη. [ἐστίν᾽ 
ντί μοι, εἴ τι ἔχεις, μετάδος" τέφραν δὲ μεθύσχων 

πηλὸν ποιήσεις, χοὐχ ὁ θανὼν πίεται. 

γῦτ᾽ ἔσομαι γὰρ ἔγω" σὺ δὲ τούτοις γῆν ἐπιχώσας 

εἴφ᾽ ὅτ᾽ ἐγὼ οὐκ ἦν, τοῦτο πάλιν γέγονα. 

ΠΠΠΠΠΠΠ ΘΑΡΌΤ Π, ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΒΡΌΠΟΝΑΙΙΑ. τ10ῦ 

ἀδ0. ΑἸΌ}. 

Αρΐθ Τιϑορμδηιὶ, παίανα δαίθη Ἡδθροβίναι δἰ 

βοριεογιί ᾿ ὁ θοπὰ Αρία, να]6. 
Ἡδογοβίναίθ, ῬμΠΠοίθο Αἰ, Ὀοπ6, νδ]86. 

Ο15 Ἰριταν ἑαχηυο Ὠυΐοοθ 5 0657. --- Ηογοβιγδίιβ, 

Ῥίν5 ῬμΠοίς βέδιι8. -- Οὐπδιῃ οἱ, {101 ρα ίτα ὃ --- 
-τ- ΑΥϑ3 -- Μδυ5- ΟΡ ΐοχ. --- ἔβί η6 {101 ἀοπηὶ [Τ605. 
ΡιυθΡ ὃ --- Οποπι, ἴορίθ φυϊάθτῃ, ᾿ασαηάαπι, ἴῃ νὴ 

ΤηλΠηῈ}5 ἀΘα ΧΙ. ---- ΟΠ δι ΔηΠΟΓτη ᾿ἰν 15} Ὁ [ΠΠ 61, 
-- Οιιοα ὦ πυμηθυιτη βοχδριηΐα ᾿η Ὁ ΓΙ - τη {10 1}5. 
-τ- Πμον 5 ῬαΪν15 {101} --- ἘῈ ΠΕΡῚ, ν]αίον, ρορυ] 5 51} 

41. Αἴῦϑὸ. 
[ηυπηθηΐαπι ἰθοὶὶ 

Ουΐπαι οἱ βοχᾶρίηΐα δῆπο5 παΐμηι τηᾶρηη Τη0- 
Ἰὐα γομτη ἀἸβρθηβδίογθμ, {{ἱ τη] διη οἱ 1 δα ]- 

[ὑπη-ἴθοὶ!. 
ἀδϑ. Αἴχῦρ. 

[Ν6 νϑίοοῖθιιβ ρυθίθυθα8] φΎΘΘϑθῈ5. [{πτη.]] 1, 
[ν]αίου : 

ΔαΟΙΘβ ΘΒ. ΘΡῸ ΔΑΪΟΧΟΡ ἰθ, 60. ΘδΓ 15, ΟΠ ἸδΠη 
: [ππον 8115: 

ΘΓ. -ΠΟΠ-ΟΧρογίι5, Δ] Θβ θη 115 ΡΥ] -ἰδίθ 
[οπππῖηο - 5112 }}15 

᾿πϑαϊΐδΡατη βοβρι ἰδίου! 5, ΑἸηγο 15 ἀ115,, [ἀρ θη : 
ἡϑαίδ οὐ ΘΡῸ 4] [1] : ροηΐ φυϊάθτῃ ἴῃ Ποῦ 05 ρα- 
Ριθίαϊθ νθιῸ ραγθηΐαμη ΒΟΥ {15 ΠΟΘΟ6 ΤΟ ΠΙΠΊΘΉ 1 

[γαυϊθυῖ 
ἃ ΤΠΟΡΌΙ5 οἱ θυ θ, ἢ66 Π0ὴ 80 ΟΕ]5 δὲ ΦΡΙΠΠηΪ5 ; 

ἢ Θηΐτη, Ἰη 6" υἱγθηΐθβ, ΠΟ - αι οἷα ΟΓΠ65 ὨΔΌθηΐ 

[(ἡς. 6. Ῥαμυπίαν) ; 
δρᾷ πηογΐιιοβ δαΐθμι οοοίιιβ ργοίδοίο οχβίδηΐ 
ἄπο, Φαογαπι Δ|6᾽ φυϊάθιη ἰθγγοβίυ!β (ἢ. 6. Ῥ6. ἰθν- 

, [Γἃ5) ἴϑυίαν, 
ΔΙΓΘΥ γΘΓῸ 5160] 115 οἴπὶ οἰ ᾽ ΘΒ  θ5 Ομ οΓΘ β- ἀπο] : 
ΟὈ) 15 ταὶ {1 ἀπι5 ππη0 Βιτη, ΒΟΥ 5. ἀθυση ἀπο- 

[(οὐϑη]. 
ἀπ. ΑἸΤΌΡ. 

(. Να τηθϑγη ριίθγοαβ ἸΠΒΟΓ  Ρ ΟΠ 6 πη, νἱδο !, 
504 5ίδηβ δ], οἱ, ῬΏΔΓΙΒ 80]. 
Νοη δϑὺ ρα Ογοῦπι πᾶγὶρίαμη, ἤθη γϑοίουν (ΠᾶΡοη, 

Πποη ἤΕδου5 οἰ ΡῸΓ, ΠῸΠ ΟΘΥΌΘΡΙ5 οδηΪ5. 
Νο5 διιίΐθπι οτηηθ8 41] ἴῃ Ἰηἴθγ15, που], ΒΌ ΠῚ 
οϑϑᾶ οἰηΐβαιθ ἴοι! Βυτηι8, ΔΙ α16 Π1Π1]. 
ΠΙχὶ : Βροίΐα ἐθ βυθάμπορ, νἱδίου, 

π6, νοὶ τηουίαι5, Ἰοααὰχ {01 ν]άθᾶν, 

ἘΝ ΚΠ ἂν 
ν. Νὰ υηρτιθηΐα, Π6 ΘΟΓΌΠΔΒ ΟἷρΡΟ β᾽ΔΕΠΠΟΔΓΘ : [ἃ Ρ15 

ΠΘΩῈΘ ᾿Ιρη6ΠῚ ΔΟΟΘΠ 65 : ἴῃ ΟΒΒ.ΠῚ ζ0}66 ἸπηρΘηΒᾶ. 
ινγθηΐὶ τϊῃ], 51 σαϊὰ ἢά065, ρᾶγίθιῃ (ἃ ; οἰ πθυθηῚ 

Ἰαΐαπη ἴδοῖθ5, ΠΘ 486 τηορίαι5. ὈΠδοῖ. [ΠπΘὈνϊδης 
ΠῸΟΟ 6ΓῸ δηΐτῃ ΘΡῸ : ὅπ διυΐθηη 5.15 Ἰη]θοίδ ἰθγγᾶ, 

ἀἷο : φιῃοα ΘρῸ ΠΟ ΘΓΆΙΏ, ἢ 0 ΓΌΡΒΙ15 ἴδοία5. 501. 
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4ἀδ4. ΑΛΛΟ. 

Τίς ἦν σ᾽ ὁ θρέψας; --- ἦν Καιξ ἀθήναιος. 
- Χρηστὸν τὸ θρέμμα, τίς χαλῇ; --- Νουμήνιος. 
-- Πόσων δὲ θνήσχεις τῶν ἐτῶν; --- Δὶς εἴχοσιν. 
-- ᾿χρῆν σ᾽ ἔτι ζῆν. --- Αλλὰ χαὶ θανεῖν ἐχρῆν" 
-- Ἰενναῖα σοῦ, χαὶ χαῖρε. --- Καὶ σύ γ᾽, ὦ ξένε" 

σοὶ γὰρ μέτεστιν ἔτι χαρᾶς, ἡμῖν δ᾽ ἅλις. 

ἀδὃ. ΑΛΛΟ. 

Ψυχρὸν ὕδωρ δοίη σοι ἄναξ ἐνέρων Αἰδωνεὺς, 

ὦ Μέλαν, ἥδης γάρ σοι ἀπώλετο φίλτατον ἄνθος. 

4860. ΑΛΛΟ. ! 

ἡλικίῃ, μορφῇ, φρεσὶ, Μούσαις, σωφροσύνῃ τε, 

ἐν πᾶσιν πρέψασα κατὰ χϑόνα, φῶς λίπες ἠοῦς, 

χἄμ᾽ ἔφυγες ποθέοντα, καὶ οὐχ ἐσάθρησας ἰοῦσα. 

Τοιγὰρ ἐγὼ τόδε σῆμα φίλοις σταθμοῖσιν ἔτευξα, 

ὄφρα σε χαὶ νέχυν οὖσαν ἐμοῖς μελάθροισιν ὁρῴην, 

οὔνομά μοι γλυχύ, Μέσσι᾽, ἀειμνήστη παράχοιτι. 

ἀδΤ7. ΑΛΛΟ. 

ἰὸν σοφίῃ προὔχοντα, χαὶ εὐτεχνίης ἀροτῆρα, 

ῳ: 

φ: 

τὸν πατέρ᾽ ἡμέτερον πολλοῖσι χρόνοις γεγαῶτα, 

τὸν τρὶς ἀριστεύσαντα, σὺν ἐντίμοισι φίλοισιν 

Εὐτόνιοι παῖδες πατέρ᾽ Εὐτόνιον τεθνεῶτα 
πολλάχις ὑμνήσωμεν ἑνὶ στήλαισι γραφέντα. 

4588. ΑΛΛΟ. 

Θ. κ. 

ἄνθος] ὁρᾶς γαίης τὸ ποθούμενον ἐν στεφέεσσιν" 

οὔνομά μοι τόδ᾽ ἔφυ" Υάχινθος ἐνθάδε χεῖμαι, 

489. ΑΛΛλΛΟ. 

Νήπωγευσάμενος ἥδης ὥλισθον ἐς ἀΐδου 

δάχρυα χαὶ στοναχὰς λείψας αἰῶνι γονεῦσιν" 

δύσμορος οὐδ᾽ ἐνόησα βροτῶν ψαῦσαι βιότοιο. 

Ἑπτὰ μόνους λυχάδαντας δύω χαὶ μῆνας ἔζησα, 

ὧν τρεῖς ἐξετέλουν Διονύσῳ ἄρῃ, βάζων. 

ἡἠρόφιλον δ᾽ ἐχάλουν με πατὴρ χαὶ πότνια μήτηρ. 
ἔγνως, ὦ παροδῖτα, τίς ἤμην" οὐχ ἐγενήθην. 

4ἀ00. ΑΛΛΟ. 

ἀσίδος ἀρχιερῆος ἄγαν χλυτοῦ υἱέα Μίθρου 

Δούχιον ἀθλοθετῆρα πάτρης Σμύρνης ἐρατεινῆς, 
εὐγενίῃ σοφίῃ τε χεχασμένον ἔξοχον ἀνδρῶν, 

Αὐσόνιον δάπεδον, βωμός θ᾽ ὅδε, σῆμά τε χρύπτει, 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΙΑΣ αμταλι ἈΡΡΒΝΡΙΟΙΒΟ 

: ἀᾷ. αἴαῦν. 

Οὐ] ϑγαΐ σαὶ ἴθ 810{ --- Εγαὶ ΟἸἸχ Α 
- Βοπὰβ ἴα 8] υΠ|Π118, 415 νοΟδ 157 -- Ν 
- Ουοί παΐιι8 ΔΠΠ15 ΤΟΥ 115 68 7 --- Βδν 
-- Ορογίορθαί 6 δάμιιο νίνεγαδ. -- ϑ64 οἱ τὴ 

- ἀθηθγοβὰ ἤῷο {πᾶ, οἱ, βαϊνβ, --- Εἰ τὰ 4 

101 Θηΐπὶ ρδΓ5 δβῦ δάῃιιο σϑια]ϊ; ΠΟΡῚ5 Β8Π6 ἃ 

ἀδδ. ΑΙχῦν. 

ΒΥΙρΊ πὶ ἀαδτῃ ἀυἱΐ {101 τὸχ Μαπίυμ Ρ]ὰ 
ο Μεῖα, ᾿ανθηΐῳ ϑηΐπὶ {101 ρου ἀπια  ἰβϑί πηι ἢ 

ἀδθ. ΑΙῦ. 

ΖΕ ιαΐο, ἰονγτηᾶ, ἸηβΘη1ο, ΜαΒβῖ5, πιοἀρβίίδιθ, 
Ἰηΐθ᾽ ΟἸΏΠΘ5 ἘΡΒΕΡΙΝΒΙ, ἴῃ ἴδγγᾶ, ᾿πσθῖῃ 116 

[ΓΟ (ἰ. 
οὐ π16 [ΡἼ501 ἀΠ]]ρ᾽ η θη, ΠΘΕ 16 ΠΟ ΓΘΒΡΘΧΊΒΙΙ ὁ 
Τριΐαν ΘΡῸ ΠΟΘΟΘ ΠΠΟΠΕΠΠΘΗ ΠῚ ΡΓΟΡΤΙ 5 ἴῃ 
αἱ ἰθ γ6] τπουίαδη τηοὶβ 510 ἰθο 5 νἱἀθᾶτῃ, 
οἰιγιι8 πιοπηθη ταὶ ἱ ἀυ1]66, ΜΙ 6ββία, δὲ, θίογῃ 

ἴον 
ἀδ71. Αἴαῦρ. 

Θδριθηία ργβίδηϊΐθιη οἱ Ρυοιτο- ΒΟ Ι5 Βαίον 
Ρδύγθπι ὨΟΒΕΓΙΠῚ ΤῊ} 115 ΔΏ 15 Ὠδίαπη, Ὶ 
40] [6 Ὁ ἴῃ Ῥγϊποῖραία [μα], οατη ΠοποΡ 18 8 

Ἑαυΐοηῖ! ΠΠ1Π ραίγομι Ἐπ οπί πη τηοραα τα 
ΒΘ Ρ6 ΟΘΙΘΟΓΔΌΙΠΙΙΙ5 ἴῃ ΟἸΡΡΟ βουρίυτη.. 

ἀξϑ8. ΑΙαῦϑ. 

}. Ν. 

ΕἸοτγθῖα νἱἀθ5 ἰθυτ διηδίμχῃ ἴῃ ΘΟΓΟΠἰΒ5: : 

ποιηθῃ πα] ΠΟΘΟΘ ἑαυ : Ηγδοϊηΐῃα5 Ηΐο 180 

ἀδθι. ΑἸῦϑ. 

Νοπάιμπῃ φιβίαία Ἰυνοηΐδ, 46] ρ55-5ατη δα. 
ΔΟΡῚ Πη8 8 οἱ δθμη(8 ἸΙΠ ΈΘΉ5 ἸὩ-ΥΘΓΠῸΠῚ ρ8." 

Ἰη ΟΠ χ ποη 5οῖνὶ αυϊά 51} τηογ δ] πὶ ΠΡ 556. 
Θθρίθιη 50105 8ΠΠ05 οἷ, 10 ΠΙΘΏ568 ΥΙΧΙ, 

Φαογυμ {γ65 ρο ϑὶ ΒΆΘΟΠΟ οτρία ἀἴθθη5.. 
ΗδτορΒΙυτὴ δαΐθπι γοοϑυδηΐ Π6 Ρδΐβν δἱ γϑθῃ 
Νοβίϊ, ο υἱϑίοι, 418. βββθῖῃ : ποθὴ ἴῃ. [[ 

480. Αἴαῦν.. 

Αβῖθ βιπητη -ϑδοογάοίβ γα] ὰθ ̓ πο} 1 απδη᾽ 

Τμιοϊυτη οογίδιμί ηπ|-Ἰ ἀ!ΟΘ τὴ Ραΐτδ βπιγγπῶ 

ΟΡ 8.6 ΒΔ ρΙ᾽Θη 18 116 οτηδίιπι, ρερδίδηΙΙ 

Αὐβοῃίατῃ 50] τη, δΙϑ 16 Βόθο06, ΤΠΟΠΌΠΊΘΗ 



χς πρὶ ΟΣ δ δ δ᾽ 
Ἐτν ἠχιυϑῶν 

401. Αλλο. ᾿ 

4 ὖχ ἔθανες, Πρώτη, μετέθης δ᾽ ἐς ἀμείνονα χῶρον, 

χαὶ ναίεις μαχάρων νήσους θαλίῃ ἐνὶ πολλῇ, 
α χατ᾽ Πλυσίων πεδίων σχιρτῶσα γέγηθας 

νθεσιν ἐν μαλαχοῖσι, χαχῶν ἔχτοσθεν ἁπάντων" 
χειμὼν λυπεῖ σ᾽, οὐ χαῦμ᾽, οὐ νοῦσος ἐνοχλεῖ, 

ὁ πείνη σ᾽, οὐ δίψος ἔχει σ᾽. ἀλλ᾽ οὐδὲ ποθεινὸς 
ρώπων ἔτι σοι βίοτος" ζώεις γὰρ ἀμέμπτως 

αὐγαῖς ἐν χαθαραῖσιν ὀλύμπου πλησίον ὄντος. 

402, ΑΛΛλο. 

0 γὰρ ἐν ζωοῖσιν ἐπώνυμον ἔσχε γυναιχί 

γεχεν ἧς ἀρετῆς χαὶ σωφροσύνης μάλ᾽ ἀρίστης. 
Τεῦξε δὲ τόνδε τάφον φίλιος πόσις Εὔτροπος αὐτῇ 

τ᾿ αὐτῷ, μετόπισθεν ὅπως ἔχοι ἀμπαύεσθαι 

σὺν φιλίῃ ξυνῶς ἀλόχῳ, χεχλωσμένον αὐτῷ 

τέρμ᾽ ἐσιδὼν βιότου ἀλύτοις ὑπὸ νήμασι Νοιρῶν. 

4θ8. ΑΛΛΟ. 

αἴροις, ὦ παροδῖτα" τιμῆς εἰσάχουσον ἐμεῖο. 
ὄνομα δὴ Γλυχίαν, ἐσορᾷς δέ με παρθένον οὖσαν' 

τὴν δ᾽ ἄρ᾽ ἐμὴν νεότητα πατὴρ Παίδερως ἐνέγραψεν, 
ὶ μήτηρ Γλυχία, καὶ Τιμογένης ὁ ἀδελφός, 

μήτρωες Νάρχος χαὶ Νίχυς, αἱ δέ τε μάμμαι 
Τιμογενὶς χαὶ Ψυχὴ τἤγγονον ἐχτίμησαν 

ἐν νον Ὁ ἔμ᾽ ἣν οὐπώποτ᾽ ἐέλπισα τιμήν. 

θέ... ΑΔλΛΟ. 

Νηνόφιλον τάφος οὗτος ἔχει, πολυπενθέα παῖδα, 

ὃν Χαρίτων τρισσῶν πανεπήρατον εἶδος ἔχοντα 

νοτόχων γονέων φθόνος ἥρπασεν, ὃν χαθορᾶτε 

ὀχτὼ μόνοις ἔτεσιν βεδιωχότα, μιησί τε πέντε. 

:-- 

4θ58. ΑΛΛΟ. 

π“--"-.-.-; . βιό[τ]ε[υ]ον 
Πάντες γὰ[ρ μ᾽ ἐπό]θουν, ἤμην γὰρ πᾶσι προσηνής, 

ΘΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΟΠΑΜΜΑΤᾺ ΒΒΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. ἀῶ Σ 

4041. ΑἸὺ. 
ΠΟοσΠη, 

Νοη τηοῦίαδ-65, Ργοίθ, 5οαὶ {ἐγδηβίβιϊ ἴῃ πΠΘ] ΟΡ ΘΙ 

δὲ ᾿Π60}15 Του ἐπ οΤ πὴ ἰη 8085 ἴῃ Ἰσσαπα αι πια] ἴα, 
10] ἴῃ ΕἸ 5115 οδιηρὶβ Θχυϊὰ5 σαθαϊο 
ΠΟΓΘ5 ἸΠέθυ τη0}168, ΤΠ ΟΡ ΠῚ ΘΧΡΘΥΒ ΟΠΠΠΪ ΠῚ : 
Π60 ἔνῖρι5. τηο᾽θβίμη 1 οϑί, πὸ οϑϊοῦ, ποη (6 

[πποῦΡὰ5 ἑυνθαΐ, 
ΠΟῊ ἴδ Π165 [6, ΠΟῊ 5115 (6ηϑὲ 6: 564 ἤθᾷᾷιθ θχορίδ- 

[0115 
Βοταΐπυτη Δ΄ τὸ 110] νἱΐα οϑί; υἱνὶβ Θῃΐτη βῖπθ 486- 
ἴῃ Ῥυϊᾶ ᾿ἰὰ66 ΟἸγτηρὶ «αὶ Ἰαχία 68. [Γ6}15 

ἀθ2. ΑΙαῦϑ. 

Ηοο 50 ]]1οϑὲ ἰηίον νυἱνθηΐθβ ἀ8 6715 ποτηΐηθ ἴυϊ τα - 
ΟὉ 6708 νἱρίαΐθτῃ οἱ οαϑίϊ αίθιη να] 46 ορίϊτηδια. [Π1ϑυὶ 
Ἐφοῖΐ διιΐθτη ἢ ποο6 ἐπτηα τη ἃΙηδη5 τηδῦϊυ5 Εαΐτο- 

[ᾧΡὰ5 1}, 
ΒΙΌΙ4ῸΘ ᾿ρ5ὶ, αὐ ροβίθα μαθθγοὺ ὉὈὶ τοαυϊθβοθιοὶ 
οαση ἃπηδίδ, 51Π1}}} ὈΧΟΤΘ, ἀθβιϊηδίυτη 5:0] [οτιτη. 
Ππηθιὰ οὐτὴ ν] ἀἸβδοί νἱΐϑο Ἰη50 1 }}}} ΒᾺ βίϑιηϊπθ Ρδν- 

ἀθ3. ΑΙ. 

Θαῖνθ, ὃ νἱϑίου : ΠΟΠΟΓΘΒ 816] ΤΠ608. [Θγᾶτη; 

Νοιῆθη αυΐϊάθπι (Ἰγοΐδηη, νἱάθβαιθ πη6 {188 ΥἹΓΡῸ 
Ἰαυνθοηΐδιη δυΐθιη τηθᾶπι ρϑίθν Ῥ:αθΓΟΒ ἰΠβουΙρβι 
οὐ τηϑίϑι ΟἸγοῖὶδᾶ οἱ ΤΙπι ΟΡ  Π65 ἰγϑίθγ, 
δΥΘΠΟυ 46 ΜδγοὰΒ οἱ ΝΊΟΥΘ, δίαιθ δη5 
ΤΙΠΟΡΘΠ15 οἱ ῬΒΥΟΠΘ πθρίθπι ΠΟΠΟΡ νυ ηΐ [ΠΟΓ6. 

εν Τ16 ΠΟ00, σΠΌΘΤΉ ΠΟΠΟΌϑΙη ΒΡΘΓγ ΓΆτΩ, Π0- 

ἀθά, ΑΙχῦ}. 
[τὰ Ρα ΘΓ, 

Μοπορ ἢ πὰ ΒΘ ῥα ]ουρυτὴ ἢθο Προ, τυ] τη -ἀθ6- 
ἀαθῖῃ ἀτγδίϊγυτα ἰγίατη δατηοάυπη- τη 0116 5 πη0]8- 

ΓοΓπὶ ΠΔὈΘη ΘΠ 

1ηΓ6]1οἱ 5. ΡΔΡΘΠ θὰ 5 ἱπνιά ἴα τριΐδ, φάθι ν᾽ ἀθ ῖ5 
οοἷο ἰδηΐαπη δηηο5 νἱίδ--ϑϑθοι απ, ΤΏΘΗΏΒΘΒΟῈΘ 

υἱπαΐο. 
ἀθῦ. Αἴαῦϑ. [φυΐπᾳ 

ἐν ες νἱνοῦδη [ΠῚ 5. 

ΟΙΏΠ65 ΘηΪπὶ τη6 διηδδηΐ, ΘΡΤῚ ΤαρΡ6 οἸηηῖθυβ 

Ἴ ̓ : 461. λιμῦν. 

τ Νὰ δαιϊάθηι θχϑιϊποίδ 68, Ργοίθ : τϑ]ϊορᾷ μθ ἰδιϊ 

᾿ς βρᾷ Ἰοοᾶ; Ἰδιπάιι6 ΑΥνὶβ ρδι465 μδὈϊΐα 6 Ὀθδ 18, 

ΕἸγβίυση ἰδϑιϊβ ρϑυβα δ η5 ̓εθίϑ, ΘΠ 615, 
Πουὶθυβ ἀΌΘ᾽ ἀὉϊ (6115, ἸρηδΡδι ΤΩ Δ]ΟΥ μὴ : 

πο ἰδ 5εδύα [165 1ςθαϊΐ, πθο Ὀγατηδ πθο ἐοϑίδϑ, 

ΘΒΌΣΪ65. {101 π}}]8., 51015 {101 πᾺ}} ἃ, ἢ6ο δουὶ 

δϑί ἀθβϑι ἀθυ πὶ ΠΟΒΙΡΙ : Πϑτὴ ΠΙθΘυ ἃ ΥἿΥῚΒ 
Ἰαχαῖηθ ἴῃ ἐθίμϑυΐο, σϑυαμπι υἱοῖπδ ρδυθηιὶ. 

Ἡ. σΒΟΤιῦΞΒ. 

ἀ01. Ατὖῦνῦ. 

Μοτγίαδ ποῦ 685, Ῥυϊπιᾶ, Ἰοοϑ 1π τ 6] ον τηϊογϑίὶ ἃ: 
ἰααὰθ Ὀθαίοναμη ἀδρὶ 5 ἰθηθὺ ᾿ηβϑα}δ θβίϊβ, 

ΕἸγβίω θχβα δη 8 Ῥ 5511 Ρ6᾽ Ρ]δπᾶ γδρδΡ 5 

τ 1 1105 ἴῃ ργδίϊβ ; οατὰ δὺ ῥΓΟΘα] δχϑαϊαΐ ΟἸΏ 18. 
Νοη ἰδ Ἰοραϊὺ ἰθίηβ, ϑβϑίβ, ΠΟ ἀθηϊα 8 ΤΠ ΟΡΌαΒ; 
ΠΟΙ 5115 δίαιιθ ἴδιηθβ οδρὶΐ, υἱΐθθαθ ῬΡΊΟΡῚΒ 

ἰ6 ἀοβιάἀθυῖαπι ἐθηθί. ΤΟ. ]ρΔὉ16 πϑιηαῖιθ 
ξουατὰ ἃρΊϊα5 [6] 1χ, πἰ Ἰάδαιθ ἴῃ 1166 ΤΘΙΆ]ρ68, 

Ρτοχίπια ατὰ 56.465 οἰάσατη σοηί πρὶ ΟἸγταραμ. 
ΑΝΤ. ΜΛΒ. ΒΑΙΜΊΝΟΒ. 
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χαὶ στεφάνους ἐφόρουν, πολλοῖς δὲ μύ Ἴροισιν ἐχρώ- 

μην, 
χαὶ [μ]ε[τὰ δόρπον] ἐκοιμώμην χλισμῷ [ἑνὶ χαλῷ, 

5. ἐνδεδύμην δὲ τὸ σῶ[μ.᾽ ἐν αθύρμα]σι χρώμασι θείοις, 
χάλλος ἔχουσα τύποισι, ταφῆς ἔτυχον μετὰ τοῦτο, 

χαὶ ζῶ χοὐχ ἔθανον τοῖον [ἔχουσα] τάφον. 

4ἀθ0. ΑΛΛΟ. 

ἐνθάδε μὲν κεῖμαι, καὶ δώματος οὗτος ὁ τύμθδοΪς" 

εἰ[μ]ὴ μνῆμα, μετὸν [τὸ] χλέος ἐστὶ τάφος. 

407. ΑΛΛΟ. 

Οὗτος Σωχάρτης Γορτύνιος (Ποπη6η ΡΔ.13) 

παντοίης ἀρετῆς ἔξοχος ἡνίοχος, 

ὃν μήτηρ μὲν ἔτιχτεν ἐνὶ Κρήτῃ εὐρείῃ 
ἠύχομος Σθενίη, φερτάτῳ Αὐσονίων 

5 εὐνηθεῖσ᾽ ὑπ᾽ ἔρωτι, χασιγνήτους τε χρατίστους 
χαὶ πλείστων ὑπάτων χρέσσονας ἡγεμόνας" 

᾿ ἀλλὰ ἑ νοῦσος ἔμαρψε χαχὴ χαὶ μοῖρα βαρεῖα 

τς ἥρωα, πρὶν ἰδεῖν παῖδας ἀεξομένους. 

Τούτου χουριδίη ἄλοχος χαὶ [χεδ])νὰ εἰδυῖα 
10 ἔστησ᾽ Εὔπραξις, κῦδος ἐῇ πατρίδ[ι" 

οὐ γάρ τις χατὰ γαῖαν, ὅσαις Διόθεν γένος [ἐστί, 

μείζονα τῇδε πόλει χόσμον ἔθηχε γυνή. 

4ἀθ8. 

Σωφροσύνας αἰδοῦς τε ἐτύμου χάριν, ὦ μόχαρ ᾿ρμᾶ, 

Νίκανδρος χαίροι καὶ παρὰ Φερσεφόνα. 

ΑΛλΟ. 

θ9., ΑΛλΛΟ. 

Πρώων τὸν ἄριστον ὁρᾶτέ με Παρμενίωνα 

ὅν ποθ᾽ ὁ προπάτωρ ἔτρεφε Παρμενιών, 

πατρί τε χαὶ πάπποις χαὶ πατρίδι χῦδος ἄριστον, 

, παιδείας ἀγαθαῖς ἡδόμενον μελέταις, 

ὅ υἱὸν Μνησιέπου χαὶ Παγχλείτης νέον ἔρνος, 

χάλλει καὶ πινυταῖς τερπόμενον πράπισιν. 

Τὸν. τρισχαιδεχέτη δὲ πρὸς ἡρώων χορὸν ἁγνὸν 

᾿ ἥρπασεν ἐξαπίνης πανδαμάτειρα τύχη. 

410. ΑΛλΟο. 

Τίς σε, γύναι, Παρίην ὑπὸ βώλαχα θήχατο ; τίς σου 

ξυνὸν ὑπὲρ τύμδου σᾶμα τόδ᾽ ἀγλάϊσεν ; 
ΣΆ Συγγαμέτας Αὖλος Βαδύλλιος ἔρσε μελίξας 

στοργὰν ἀέναον. --- Τίς τίνος, εἰπέ, πάτρας; 

ὅ --- Οὔνομ᾽ ἐπαρχίδα μοι θέτο Σώστρατος ἠδ᾽ ὁμό- 
ἀρχίππη, κλεινὴν δόξαν ἐνειχάμενοι. [λεχτρος 

Ἂν] Νύχονος μὲν ἔθρεψε πάτρα" πολιῆτιν ἀθηνῶν 
Κέχροπος αὐτόχθων δᾶμος ἀναγράφεται. 

τς --- Χαῖρε, γύναι, τοιοῦδ᾽ ὁμοσυγγενέταο γεγῶσα. 
0 --- Καὶ σὺ χαρεὶς, ὥνθρωπε, ἕρπε σὺν εὐτυχία. 

ΠΑΝΤΗΟΙΘΟΙΖὲ : ἀμ αιολὶ ἈΡΡΕΧΡΙΟΙΒΟ 

"ἰηδαία, ΘΟΡΡΟΓΘ, Ἰηΐον Ἰαάίογα, δορί θα. αν 

οἱ Ῥοδβί ὀηδπη, γόδυϊφμνμο Ἰδϑίο βιιρθι μὰ 

δἰ, γῖνο ΠΘ64Ὲ16 Ἰηογ ἃ 5ιιπὶ αι ἰάθη Πα 60 

Ηΐο χυΐϊάθπη δοθο, οἱ ογρουὶβ ἰβίθ υπηαα 
ΠΪ5Ὶ τη ΘΙ ΓΪἃ 510, (8 δ θ5ι ρ]ουϊα δϑί, 56 

ἀθθ. ΑΙῦν. 

ἀθ7. ΑἸαῦθ. 

ΠΙο θϑέ ϑοοαγίθβ Οογίγηϊαβ (ποηιθη Ῥαΐν 5 
ΟἸΏΠΠΙ 6 Π8 ν] γί α115 Θχ τη 5 δαὶ σα, 

4ιΘ τηδίθι ρΘρϑυϊί ἴῃ γοία Ἰαία 
Ῥβηθ-οοπηαία ΘΓ Π θη], ργιϑίδη ἰββίτηο ἃ 
Ἰθοί!- [τά θνο- ποία ΘΓ ΔΠΠΟΡΘηῚ, ἔργο 6 ὁ 

οἵ ΙΓ Π.15 ΘΟΏΒ.Π 105 ΤΠ ΟΡ 5 ἀπι665 Σ᾿ 
86 ΘΙΕΠΠῚ ΠΊΟΡΡΙ15. ΘΟΥΡΙΡ αἱ τη] 5. οἱ, ρᾶγοᾶ 

ΠΙΘΓΟΘΠΊ, ὈΓΪτ5. ΠΠΪο5. αιᾶπὶ νἱαἰββθὶ δὰ ε 
Ἠυ}5 δία χορ οὐ Ῥγοθὰ βοῖθῃβ:Ὺ ὁ ὁὃωο 

βίαία  ἘΠρΓαχὶβ, ρ]ουὶα β ραΐ τ Σὺ 
1118. Θηΐπι ἴῃ ἰοΡΥ 85, θαγιωγ; ααϊθὰβ οχ Φονα 
τη 8715 ἢ] οἰ ν δ 1} ΟΡΠδΙηθη απι ΡΟϑιξ, τῇ 

ἀθϑ, οα οτος 

Ῥρῃάθη 8 νϑγθουηαϊ ας γενιὰ οδι58., ὁ Ρραίθ. ' 
ΝΙοδηάθν σϑιυάθαί νοὶ ἀρυὰ ΡτοδοΓρί πη 

09. ΑΙΔῸ. 

Ἠδγουπὶ ΟΡΕΪπλπὶ ν] 4615 Τὴ6 Ραπιμθηϊοῃοπα 
46 πὴ ΟἸΪπὶ ἃν τ15 8] υἱΐ ῬδΙτηθπίοη, ; 

Ρδίσιιθ δὲ ἃνὶβ οἱ ραίγϊ:ς ἀθοὺβ ΟΡ Ἰπλιπι,. 
ἀἰβοὶρ!ηῳ ΒΟηΪ5 ἀδ]θοίαίιπη ον 5, τ 

ΠΙΙυτη Μηθβίθρὶβ οὐ ῬαΠο Ὁ ἐθηθιυτη ΓΔΙΠ ΠΏ, 
Ῥυϊονγπαϊπθ οὐ ρυπάθηΐ σαι θηΐθιη ἴῃ ΚΙ 

Οὐεπὶ ἰγθάθοϊπι 8ΠΠ05 τιᾶΐυπι δ ΠΘΙΟΙΙ ὁ 

γδρυΪἐ Β 1ο οπηπί ατη- Ομ τἶχ ἰογίαηα.. 

4710. ΑἸΧΌΡ. 

Ου]5 ἔθ, πηι] ον, ῬαυΊδτη 58 Εἰοιναπι ὉΒΕ ἢ 
ΘΟΙΊΠΊΙΠ6. ΒῈΡΟΙ ἰυπλαϊο Β5Πυτη ΠΟΘ 8ρ. 

[ἀπ-6 
- Μαιγιίιβ Αὐ]ὺβ ΒΑΡΥΠΠὰς ΠΘΧαΙ τηοαι]δίιι5 [{{ 

ΔΙΊΟΓΘΠῚ ΡΘΡΡθίμμπι. --- αὼ σα αδηδτηῃ,, αϊς] 
- Νοιηθη Ερδγοιϊάα τὴ]ῃ] ἱπηροβι ϑοβίγαίι 

[46 6] « 
Ατομῖρρᾶ, ᾿πο! Πδπη [ἈΠ ΔΤ Δἰθρθηΐ68. - 

Οὐδπ ΜΙ γοοπιι8 φυϊάθηι πα γῖν!ς ραίϊτία : οἴνοια 
(ὑβογορ 5 πα! ρθη ΡΟρυ]ι5 δΔἀβογιρβίί.ς 

-- 16, τυ ]18ν, 18}1 ΘΟτησπη]-ρΐγο σαι 
- Εἰ τὰ Ἰϑία5, ἤοτηο, νδ 6 οὐ ὈοΠᾶ ἴον 



41|. Αλλο. 

Ἰθενίαν [λεϊπουσ᾽ ἐρατὴν θυγάτηρ Κλεαρίσίτ]ης 

Πολυγνώ[του] κεῖται Ἀρισταγόρα. 

412. ΑΛλλΟῸ, 

αι ρει τὸν ἐρα αο ταν ΟΣ ἐὐδονο μὸ ἀξ τα τς [ἄλλοις, 

χ ἤρχει τὰ πά[λαι] γενέταις καχὰ πά[σχον] ἐπ’ 

) ὅσα νήπιος ὧν] ἔπαθον νούσί ων] καχότησι 

ἢ ἐν ἀλλοδαπ[ῇ], ὅσα δ᾽ ἐν πελάγε] σαι] μαχροῖσιν" 

7 λ᾽ ὅτε βαιὸΐν] ἐπ᾽ οὖδας ἔδην] γαίης ἐρατειν[ῆς, 

πάσθην ὁ [πρό]μοιρος" ἔχουσ! δὲ] χείρονας ἄρτί!: 
τ ς αὶ στεναχὰϊς ἐπ᾽ ἐ]υοἱ δάχουσιν π[υχι͵νοϊσ[ιν 

ΝΥ τ ΤΠ ὸ' ωὴ ως ε.κν'ῖ΄ς ᾿Φ τὐγιν. 

418. Αλλο. 

ἰὸν βχύμορον χατέχω χθὼν, ὦ ξένε, παῖδα, 
σαντ᾽ ἐν μελάθροις ἐς λυχαύαντα τέταρτον, 

ὅ ὕνομα δ᾽ ἐν τοχέεσσι φίλοις χέχλητ᾽ ἀσιάρχης" 

ὑτοὶ δ᾽ οἱ θρέψαν τήνδ᾽ ἐπέθεντο χόνιν 

ὶ δαχρύοισιν ἔδρεξαν ὅλον τάφον ἄστατος ὄντως 

δνητῶν ἐστι ϑίος χαὶ βραχὺς « οὐδ᾽ ἄπονος 

414. ΑΔλΟ. 

ΟΥΥΡΗΝ μ᾽ ἔτι παῖδα χατέχτανεν ἡ βαρύμηνις 
"Κλωθὼ Καλλιχράτη χαὶ παρέδωχε τάφῳ. 

ἀπ. Αλλο. 

ἰαλλιχράτης χεῖμαι τύμθῳ τούτῳ, παροδῖτα, 
εντήχοντα ἕνα ζήσας σεμνῶς ἜΑΕΡΡ ΣΤ 

Χαίροις, παροδῖτα. 

410. ΑΛλο. 

Θεοῖς χθονίοις. 

χτρὸς Μαχρίνου, Γλυχέρας μητρός με τεχούσης, 

ἱτὼ ἔτη πλήσας, πρὸς τούτοις μῆν᾽ ἐδίων α, 

ἀ7Ρ. ΑΛλΟ,ι 

ἡμόον καὶ βωμὸν Μελεάγρῳ ἐνθάδ᾽ ἔτευξαν 
ριαχὴ μὲν τοῦδε πάρος γεγαῶσα σύνευνος, 

σΑΡΌΤ '. ἘΡΙΟΠΑΝΜΑΤΑ ΒΒΡΌΓΟΒΑΙΊΑ. 169. 

ἀ7π['ιιὃὺ.. ΔΙΌ. 

ὙΙΡρΊ ηἰ [αίθπι ᾿ΠΊ6 5. τη Ὀ.!]Θ τὴ ΠΙΪὰ (θαυ δίς 
αίσιιο ῬοΙγρποιὶ Ἰδοοί Αὐἰβίαρονδ. 

ἀ72.. ΑἸΙαΌ Ὁ. 

Γβαηΐ ΟὉ 8108. 
Νοῖ 5815 ΘΡδηΐ ρδιΘη 1115 αι ΟἸΪπὶ τη]. ῥᾶ585ὶ 
ΠΘΩι6 αιοίοσυηᾳι16. ἰη Δ Π5 ΡΒ5115. 511ΠῚ ἸΠΟΓΒΟΓΕΠῚ 

[πη  }{1ἃ 
ἰθγΡὰ ἴῃ θχίθγρηδ, {αοίθι παι οἱ ἴῃ την 115 ΤηΔΡΉΪ5: 
566 Θυ τὴ ῬΌΠΠΒΡΘΓ 1η 50] πὶ ἔθ Γὸ ΙΔ 01} 15 νΘΠΘΡΆΠῚ, 
Ταρίι5 5.1 ΡΥπηδίινο- αΐο ; Πα θθηΐ διιίθηη ραν θη- 

: [658 ῬΘ]οΟΓ65 πιοᾶο 
ΤΏ ΘΡΟΓΘΒ δ βῬΠΉΪ 15 46 Π16 οπῃ ΔΟΡΙ τηΐ5. Ὀ] ΟΡ Ι ΤΉ Ϊ5... 

Φὲ ΛΑ ΙΝ ἃ 

ἀτ. ΑἸ]. 

Τηΐδηΐθπι οθ] θυ! -ἰαἰο- ἃ γθρίαπι ἰθηθοὸ ἰθῦγᾶ, Πο5- 
[Ρ65, Ῥαθγαμη, 

αυϊ νἱχὶ ἴῃ ἀοΠ|0 ᾿ιβ61|6 8 ΔΠΉ ΠῚ 4 Ρ ΠῚ, 
ΠΟΙΏΘη δι 8 ΠῚ ̓πίθι" ρᾶγθηΐδ5 αἰ! θοίοβ ἀἸοοθαίαῦ 

[᾿ΑΒΙΔΡΟΙ8Β : 
1Π͵|4ὰ6 4] τὴ 6 ΔΙ 66 Πππ 666 Π]ΘΟΘΡΙηΐ ρα]  ΘΓΘΙη 

οἱ ἸΔουῚπη15 τηδ θ δοθγιηΐ οί πη ΒΘΡΌ] ΟΡ τη : ἰπβίδ- 
[0115 5868 

τη Δ] 1 πΔ οϑί νἱΐα οὐ Ὀγθνὶθ, ΠΘ4ὰ8 ἰΔθοΡιιπι 
[ΟΧΡΘΓΒ. 

ἀπά. ΑἸαῦνρ. 

Οοΐθπηθιη πῖθ δάμαο ραθγαμ οοοἰ αἰ οσγανιίον-ἰ αίϑ. 
ΟἸοίμο (δΠΠἸογαύθιη οἱ ὑγδα 1 βθρυ]οτο. 

ἀ7ῦ. ΑἸΌ. 

(δ]Π]ογαΐθβ Ἰδοθο Ποὺ ἴῃ ἰστηα]ο, νἱαίου, 

41 αηυτὴ οἱ φυϊπαυδρίηία νἰχὶ Ποηθβίθ ΔΠηΟ05. 
α]θᾶ8, νἱδίογ. 

ἀχθι. ΑΙ. 

115 τηδηϊθαβ. 

Ναπο ΘΡῸ Ρᾶγνα]τι5. τη] ΒΡ 0Π6- ΕἸ 5 18 Βαδβ]- 
Ρϑίγο Μδονιηο, ΟἸνοθγὰ πηδίγθ Πδίι5, {1118 ΜΙ ΔΟΥΪ ΠῚ, 
οοΐο 8ΔΠη15 ΘΧρ θ 15, ἰΠΒΌΡΘΙΡ ΤΏΘΏΒΘΠῚ ἀΠῈΠῚ Υἰχὶ. 

ἀ71. Δι. 

Τυπιυ!αμη οἱ ἃύᾶπι ΜΘ θαρτο ἢϊΐο ΘΧΒίΓΙΧΘΓΘ 
Ογτίδοθ Π}5 δηΐθα 42 {πΐ ΘΟΠ]ῸΧ, 

ἀ1θ. Αἴαὐὺνϑ. 

ΔΟΡΙτ15 ΒΔΒ1Π15 ΘΡῸ Πῖο ἸΔΟΡΙ τη ΔὈΠ 15 Ἰπίδη8, 
ΟἸγΟΘΓ 6 πιδίϑιυ" σϑηυϊ ἀ6 ραίγο Μδουῖηο, 

Β᾽ἴπ5, ΔΏΠΟΙΠΙ, ΘΠ ΘΙΏΪὨΪΒ. ΟἿ. ΤΩ ΘΠ ΒΙθπ5, οοἰο. 
Ἡ. ΘΒΟΤΙσΒ. 

ἀπ. αἰὰῦν. 

Ηΐάης 5βἰτηα] οἱ ἐὰπλα απ ΜΙ ΘαρΤΟ βϑδορδί δὲ δι ἣπὶ 
Οὐγίδοθ, οοῃ]ὰχ 1111, ἄστη νἱΐα τηδηθθαί: 



᾿ς ὐϑρς ΠΡ ΚΣ ΟΣ ΣΎ ΣΝΝ ἀκ τεῖος ἀβττας ἘΣ τ - ΠΤ 

110 
σὺν δὲ δύω υἱοὶ Δημάγνος χαὶ ἐἰλεόνυνος ΄ 

γλυχυτάτῳ γενέτῃ μνημοσύνοιο χάριν. 

4718. ΑΛλΟ. 

Κλαυδιανὸν πύχτην λεντιάριοι ἐνθάδ᾽ ἔθηχαν, 
τιμῶντες χαὶ νῦν εἰκόνι χαὶ στεφάνοις. 

4719. ΑΛΛΟ.- 

“᾿ ε Σῶμα χόρης ἁρπαχθὲν ἀνηλίκῳ εὐθαλεῖ ὥρῃ 
παρθένου ἀνθοφόρου τύμόος ὅδ᾽ ἐγχατέχει" 

Ψυχὴ δ᾽ ἀθανάτων βουλαῖς ἐπιδή μιός ἐστιν 

ἄστροις, χαὶ ἱερὸν χῶρον ἔχει μαχάρων. 

Οὐδὲ πικρὸν μοιρῶν μίτον ἔχ[φυγεν], οὐδ᾽ [ἐ]δυ[ν]ήθη 
ἀνθού[σ]η[ς] ὥρ[ης. .. . ... 

ἀλλὰ τρισκαιδεχάτου π[ερ]ι[τελλο]μένου [ἐνιαυτοῦ 

γειναμένοζιϊς [μ]έγ{α] πίένθ]ος ἑο[τ]ς [χατέ]λειψε 

[τοχεῦσιν. 
480. ΑΛλο. ᾿ 

Θ. Κκ. 

οι 

Τύμόον μὴ παρίδῃς, παροδῖτα, τῆς ἀφροδίτης. 

Τοῦτον ἐμοὶ Αἰνεία τε τέχνῳ ποίησεν ὁ χρηστὸς 

σύμδιος ἡρμαγόρας μνημοσύνης ἕνεκεν: 

ἀ81. ΑΛΛΟ. 

Στέργω χαὶ φθιμένα τὸν ἐμὸν πόσιν " οὐ γὰρ ὀθνείαις 

φρόντισι θαητὸν τύμόον ἔτευξε βροτοῖς, 

χαὶ τιμαῖς ἰσόμοιρον ἔθηχεν τὰν ὁμιόλεχτρον 
ἥρωσιν, φίλτρων εἵνεχα τερπνοτάτων. 

“5. Κλεινὸν δ᾽ οὔνομαά μοι, ξένε, Κυδίλα - ἐσθλὰ δὲ ναίω 

δώματα Φερσεφόνας χώρῳ ἔν εὐσεύδέων, 
πατρὸς χληζομένα Δαμιαινέτου, ἐχ δέ γε ματρὸς 

Κλεισφύσσας, δοιῶν εὐγενετᾶν γονέων. 
Αἰνείσθω ξυνόμευνος" ἐπεί γε με χἀποθανοῦσαν 

ζηλῶν ἀθανάταις ἠγλάισεν χάρισιν. 

άἀ82. ΑΛΛΟ. 

ἀπατρίῃ γάθοντα χατέσχε με ἰλιὰς αἷα, 

ἀλχὰν ᾿ἰλλαδιχὰν χευθομένα οὔ αν βονα 

488. ΑΛΛΟ. 

ὠχύμο[ρ]ος παλάμα[ι]ς ἀλόχου ἔϊλιπ]ες φάος ἠοῦς 
ἀργαλέην λύπην σοῖς ἑτάροις θέμενος, 

Ἰστόρι{ε], 
οἱ ποθεόντες ἀεί σε φιλόφρονα θ[υ] μὸν ἔχοντες 

ὃ [μ]έλψουσιν μνή μαι[ς] πᾶσι βροτοῖσι φίλον. 

ΑΝΤΠΟΙΘΟΙΑς ἀμ αι, ἈΡΡΕΝΡΙΟΒ Ὁ 
οἱ οὐπὶ ἔρβα ἀαο ΠῚ προέβη ἐν οἱ (Ἰδι ἰς 

αυ]οἸββίπιο βϑηϊζουὶ, πηθηηουὶδ στα. Ὁ 

ἀη8. ΑΙαῦϑ. 

ΟἸδυάίδησπι ΡῈ Ί]Θ τη ̓ Ἰη 68 }]] μἴο Ῥοϑίθτθ, 
Ποποῦδηΐίθβ δἱ πυηο οἱβρὶθ οἱ ΘΟΓΟΠΪ5. 

79. ΑἸ}. 

Οογρυβ Ρυ6} 1 τρίσπη ἱπηρΌ 6 6 υἱγθηΐθ ὃ 
ΥἹΡΘΊπἰδ ΠΟΥ θα ἑυτη]5 Πΐθοο ἀθίϊηοί, 

ΔηΪπη8, δύο πὶ ἱτητηου Δ υτα νοϊαηίδίθ ροραὶ 
ΒίΓΟΡα τη δὲ ΒΔΟΓατη Ἰοοατη ἰθηθί, ἀϊνοταν., 

ΝΖ ΔΟΘΓθυπῚ ρϑτοδγατη Π]απὶ ΘΕ αρῚ,, π 
Πογθπεῖβ. ἰυνοηίδι.. (ἦς. «νιν 

566 ἰθν]οἀθοίτηο νοϊνθηΐθ 8 η0 ᾿ 
τὶς φυϊ- σΘῃπθυαηΐ τᾶ ρηιη [οἔτπη 5015 Τ 

ἀδ0. ΑΙῦὉ. 

Ὠ..Μ' 

Τυπηυ!υπὶ π6 ργε θυτη 85, νἱϑίον., Υ, 
ἢσποὸ τὰ] Ξηθχαθ Π]1ο ἴδον θοπὰθ. 

ΘΟΏΒΟΥΒ ΗΘΓΠΊΔΡΌΓΔΒ Π]ΘΙΏΟΡΙ Οδιιδᾶ,, 
ποσοαν τ Ὑστ  ΎΚῃῃΚ{- 5» σον ΡΨ ΒΝ 

πρᾶς 

81]. ΑΙτῦ}. 

ὈΠΙρΡῸ νοὶ οχβιηοία, ΘΟΠ]ρ6 πη ΤΙΘῸΠΙ : ΠῸΠ 6 
τηθηΐθ βρθοίδθι θα ὑπτηι] τη Θχβίγαχὶ 

οἱ ΒΟΠΟΡΙθ 18 Θα δ θὰ ἴθοιί Ἰθο 1 -ϑοοίδιη.. 
ΒΘΡΟΙΡιιΒ, δΙΏΟΓ65 ῬΓΟΡίθδυ Ἰαρανινθν ον ̓ 

[πο] Πξιτη διιΐθηι τ ΠΟΙΏΉΘΗ, Βοβρθβ, Ογαϊ 

ἄἀοπηοβ Ῥγοβθγρίπῷ ἴῃ 5666 Ρίουιπι, 
ρΡαΐγο ογία, αἱ νοοδηΐ, Ποιηεθηθία, 6Χχ τηδίγο 

ΟἸἰβρηγϑϑα,, βϑιμίηβ ΒΟΡ ΠΡ 5. ρΡΘη 5 
[ωδυάοίαν ἰοΡΙ -ΘΟ,ΒΟΥΒ, αυΐρΡ6 4] π|6 οἱ πῆς 

βίυἀ]056- ΡΓΟΒΘΑΙΘῺΒ ᾿πηπ] ΟΡ Δ] θιι5 {ΠΠυδίγαν 

ἀδ2. Αἴὐῦρ. Ὁ 

Ουοά- 5ἰπι- 51η6- ραίγία σαι δθηΐθπι ἰθπυ, 
γιγίαΐθιη τιθοδηϊοϑιη 8110 Οσου (8η5 

ἀ83. ΑΙχῦῦ. ἢ 

(β(ογὶ -ἰαΐο- αδγδρίιι8, ΘΟΠ] 915 τπᾶπι Πα] 
ΒΎΔΨΙ ΠΠΘΙΌΓΘ ἰμ5 5064} 015 μρρραμοι 

ΗΙβίουϊ.: ΠΡ; 

41 ἀοβι ἀθγϑηΐθβ ΒΡ Ὸ ἴθ, ἐσ ϑου ὁ 
ΘΘΙΘΟΡ θυ πὶ ΠΊΘΙΠΟΤῚ]5,Οτη ΠΙ θα5τη ον Δ ΠΡ 05. 

οὐππαθ πδο ΠΘΙηΔΡτΙ5 πδίτιβ 5ἰτη]} δὲ ΟἸθοπίοαβ, 
αὖ τηδηθδύ ἀα]οἱ ἀ6 ρδίγθ [ϑτηδ, ΠΊΘΙΊΟΡ. 

Ἡ. ΘΒΟΤΙῦΒ. 

ἀ80. Αἴτὐνϑ. 

Ησυπο οηθυῖβ ἐπ] τὰ ΠΟ]1 ὑγρδιηβίρθ, υἱδίου, 
Ἂ ὁὰ ὃ Δ ΒΡῚ 

μιδθς οἰϑηΐπη τηοπατηδηίδ ταὶ ηἱ παίοαιπο ραρανῖῦ 
“ΖἜμθεθ ΘΟΠ]Ὸχ ΟΡ πητι85 ΗἩΘΡΙΠΔΡΌΡΔΒ. 



4.84. ΛΛΛΟ. 

οὁ μὲν ἡ λίθος ἐστίν, ἔχει δ᾽ ἀδένόν ὁπωπήν 
᾿ ἔνδον τῶν μορφῶν, ὡς ἴον ἐν ταλάροις, 

485. ΑΛλΟ. 

φῶς παῖ, σ]οῦ πατρὸς μὴ χλαύσῃς φθιμένοιο. 

σας δ δοήκοντα δυσὶν ἔτεσιν, 
ἰάν τε Κεχρόπων ἱερὰν βουλήν τε γερόντων 

ηὗξον χαὶ μελέτην εἶχον ἐλευθερίης. 
ἤχοντ᾽ ἔτεσιν μετ᾽ ἐμῆς ἐδίωσα γυναιχός, 

' ἐξ ἧς ἔσχα τέχνα γνήσια χοὐχὶ νόθα. 
π᾿ ᾿ς, . -ς μο]ρφὴν ἐτύπωσεν. 
τ ΠΝ ΒΟ εν ον ρ δεν ς. 
ἰδὲ θέλεις θέλγειν ψυχὴν ἐαυνηλδξος ἀνδρός, 
θέλξο]ν ἐπισπείσας ὅσσα βροτοῖσι θέμις. 

“΄ 486. ἀλλο. 

᾿ ρ ρὸς οὗτος ὃ χῶρος, ὃν Αἰνείας ἀγανόφρων 

αθ᾽ ἑοῦ ἑτάροιο σεδάσμιον Πιθέοιο 
άντα παλαιγενέεσσιν ἀλιγχίου ἡρώεσσιν 
ἄλλος τ᾿ ἡἠνορέην τ᾽ ἀγανοφροσύνην τε νόον τε. 
νθάδε δέϊμνν᾽ ἔχ]ει χαὶ ὀλυμπιὰς ἱμερόεσσα, 

ιθέοιο δάμαρ καὶ ἀδελφεὴ Αἰνείαο 
πάσας παράμευνε φιλάνδρους ἡρωίνας, 

λχηστιν πινυτῇ, μορφῇ δ᾽ ἐρατώπιδα Λήδην. 
οὔτ᾽ ἐτύμως νῆσοι μακάρων πε δαν, ἔνθα τε φῶτες 

᾿εὐσεύδέες ναίουσι διχαιότατοι ἀγανοίτε, 

ἔ υνὸν ζώοντες ἔχον βίον ἀλλήλοισιν 
ἣν χόσμιῳ σοφίῃ τε δικαιοσύνῃ τε χαὶ αἰδοῖ, 
Ὑγέλλω τάδε βωμὸς, ὃν Αἰνείας ἀνέθηχεν, 

; ρα. χε χυδαίνωνται ὑπ᾽ ἀντιθέοις γεράεσσιν 

πᾶσιν ἐν αἰώνεσσιν ὑπ᾽ εὐσεδίῃσιν ἑταίρων. 

481. ΑΛΛΟ. 
- ἌΝ 

Ἶνυ ιαρίοιο τάφος νεοπενθέος ὦ τάφος, ὅσσην 

᾿: συγκλείσας ἀρετῆς εὐχλείην χατέ ἔχεις. 

Οὐ; ἴδρις τραγικῆς μούσης, οὐχ εὔλυρος ἀνὴρ, 

᾿ οὖχ ἐπέων ῥητὴρ ἄξια σεῖο φράσει, 

᾿ οἷος ἔφυς πραπίδας, οἷος χρόα, οἷος ἰούλους, 

Ε ἣ ὅσσων θ᾽, ὡς πρέσδυς, χοῦρος ἐὼν χράτειοι 

Νύμφην δ᾽ ἣν σοι ἐγὼ θεῖος τεὸς ἔτρεφον, οἱ οἴ, 

πτλήμονα, νυμφεύσων ἥρπασε πρόσθ᾽ ἀΐδης. 
ἐ γάμων ὑ ὑμέναιον ἀείσαμιεν" ἀλλ᾽ ἄρα μούνω 

ἀρθενίην ἐρατὴν σώσατε χεὶς Αἀίδου. 

᾿ 488. ΑΔλΟ. 

δ με] Πλουτάρχου Διονύσιο!ν ἅδε χέχευθε 

ΘΑΡΌΤ Π. ΕΡΙΟΒΑΝΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΠΑΙΔΑ. 11 

ἀδά, ΑἸΙΌΤ. 

ῬΑΡνῸΒ. αυϊ6 πηι 1815 οδί ; Παθοί διιΐΐθπὶ ργυδίυτη ἃ5- 
Ἰηΐιι5 ΤΟΙ ΠΛ τη, αἱ, νίοϊα ἴῃ οοΥθ6. [Ρϑοΐαπι 

ἀβξβὸ, ΑἸῦῦ 

Ὁ διηηῖοθ ἢΠ]Ϊ, π ἑσαπὶ ραίγθμι 6685 δχϑίϊηοίυμῃ, 
4υἱ ἱποοϑϑὶ οοἱορίηϊα οἱ ἀποθι5 δηηΐ5, 

ἰθΡγδΏ16 Οθογορ᾽ ἀὰ ἢ 5ΔΟΓΆ ΠῚ), ΘΟΠΒΙΠ ππ6. 56- 
δὐχὶ οἱ οαγᾶπι Βαραὶ Προ α 15. [πἰογα πα 

Θοχδριπίαᾶ ΔΠΏΟ5 ΟΕΠῚ ΠιΘᾶ ΨΙΧῚ ΘΟΠΪΠρΡ6, 
ΘΧ 4υἃ ΠᾶΡιΪ ΠΠ 6 ΓῸ5 ἸΘρῚ ἰπ|05, ΠΟΠ ΒΡῸΡ]Ο8. 

χα δ σίους εὐνονον Ἰονιηδιη Θχρροϑϑι, 
ΟἸΠΠἾθ}5 νἱἀθηαυΐη Πη6.. . .. «0... 

5: ψῇβ ΟὈ]θοίαγο ΔηΪπηᾶτη τηογίαὶ νἱγὶ, [ΠΡ 5 [ἃ5 65. 
ΟὈ]Θοία ΠΑ ΠῚ θ15-5υρΓὰ- ἴδοι 15 φζαδηΐαμη τηοῦίἃ- 

ἀβξθ. ΑἸῦὉ. 

ΘΔ οον ἰδίθ Ιοοι5, θη ἀπ ηθἃ5 τη 15 
βίαίαϊί, αὶ 504.8}15 55 οοἰθγοίαν ἘΠ ΠΘυ5 

ΟΠΊΏΪΠΟ ὈΓΙ5015 51121}18. ΠΘΙΌΪ 5 
Ρυϊον απ, νἱγιαΐθαιιθ. οομη δίθαμ οἱ τηθηΐθ. 
Ηἶο σα θὰ μαθοί οἱ ΟἸ τη ρὶδ5. διη8 1118, 
ΕΠ ΠΘΙ ὈΧΟΓ οἱ ΒΟΓῸΡ ϊηθ,᾿ : 

4 ουποίαϑ ΒΌΡΟΓΑΥΙ τη} }1-ἃπηδηΐ6 5 ΠΘΓΡΟΪΠΔΒ, 
ΑἸοΘβίϊη βαρὶθηία, [Ουτηδ 16. Διη ΠΟ 5- σα] {15-8- 

[Ὀϑηΐθπι 1,ϑάδηι. 
Ἅ ΓΟ οβέ ποὺ βοίαπι θθαΐογατη ᾿η51Ὁ, δὲ Ὁ] γὴν] 

ῬΪ ΠαΡιϊδηΐ }501551Π21 τα] 654116, [4}115 
4] δοτηπηι ποῖ Ὑἱνθηΐθϑ ΠΆθΌΘΓΘ. νἱΐαπιὶ 8111 οὐπὶ 
οὔτι οτάϊπο βαρι θη 46 5.18 6π16 οἱ νϑυθουπαΐϑ. 
Ριφάϊοο μθοοθ γᾶ αιδηη 3 πθ85 ἀθαϊοδν]ί, 
αἱ σΘἸΘὈγθηΐαν 115, Φα θτ15 α115 αι! ραγθηΐα, ΠΟΠο- 
ουηοὐ 5 ἴῃ. 560 .}15 ρἰθίαϊθ 5οα δ] πη. [πἰρυ5. 

ἀδ. ΑἸ. 

ΤοΔ 1 ΒΘΡυΪοΓα τ ΓΘοΘη5- 6 611: ο Βθρυϊογαμη, 40 8η- 
Ἰπο] αϑᾶπη νυἱ γα 15. Τπηᾶπὶ ΘΟ Π65: [ἴᾶπὶ 

ΝΠ 501 6Π5 ὑγΓδρ]ο85 Τη 5:0, 00 ὈΘη6-ἰγ Γᾶ - ΘΔ ΠΘῊΒΥ], 
ὨΟῚ ΘΡΙΘΟΓαπη ΠδΡΓᾶἰΟΙ, υἰ αἰ υτη 6δῖ, 8 τηθτηο- 

[τ ι|, 
4{.8}15. πϑίτι5- 65885 αὶ πδλίοῖν 408}15 ΘΟΓΡΟΓΘ, 4118}15 

[ΠαππρΊη6, 
4υϊθυβαιθ, βίοαί βθπθχ, δἰϑὶ Δ ΟΙθβοθπία 8 γᾶ, 

[Ρεαϊίιι5 65568. 
Ῥαθ]]απὶ διιίθμμ, 4υᾶπι {101 690 ἀνα ΠΟΙ] 15 ἴα 5 86- 

τς [Ρᾶῃ, Πδθα! μ6α! 
τα 5 Γᾶ π|, αὖ [ῃ ταδί ἸΟΠ10 πᾶ ΌΘΓ65, Τρ ᾿ΥΪα5 

[Οτου5. 
Ναυαθ παρίἰδιιπι ἢ γΠ ΘΠ ΘῈ πὶ ΘΘΟΙ Πἰτηι5; 5011 θὲ 5011 
γἱρρὶ πἰ αίθηη 8.8 0116 πὶ 5θυνβί15 γ6] ἃραα ΟΥουμΩ. 

488. Αἴαὐῦ. 

ΕἸ τὰ πὰρ ΡΙαἰάγοιὶ Ποηγβίαπι ἤςθοοθ ἰθχὶΐ 



«ἜΑ ἾὟἾ 

γαῖ]α, τὸν αἰθέρι ὡς ἀστεβα λαμπόνιενον 

ἀθλοφόρον ταχύτητι" τί τὸ πλέον; εἰς Αἴδαο 

ἤλυθον ἡδήσας ἡακ πε ἐς 

πα χῶν ΟΝ ΩΝ πόνος, ἀλλ᾽ ὁ... 

πένθος ἐφῆ[χε πικρὸν μοῖρ᾽] ὀλο[ὴ] γενέταις. 

489, ΑΛλΛΟ. 

Πλουτάρχου τόδε σῆμα σαόφρονος, ὃς πολυυόχθου 

χύδεος ἱμείρων ἤλυθεν Αὐσονίην" 

, ἔνθα πόνοισι πόνους ἀνεμέτρεε τηλόθι πάτρης, 
μουνογεγής περ ἐὼν χαὶ πατέρεσσι φίλος. 

5 ἀλλ᾽ ξὸν οὖχ ἐτέλεσσε πόθον, μάλα περ μενεαίνων᾽ 

πρόσθε γὰρ ἀστόργου μοῖρα χίχεν θανάτου. 

ἀ90. ΑΛΛΟ. 

Οὐχὶ πόνῳ δολίῳ τὸ πρὶν, ἦλθ᾽ ὅ σοι νῦν ἐπιγράψας, 

ἀλλὰ νόσῳ λημφθεὶς, ἐσχ᾽ ἐπί σοι βίαιον " 

Νῦν δέ σοι τήνδε γραφὴν θήσω χάριν, ἧς ἀπὸ χηροῦ 
ἀντίτυπον ῥεύσει τοῖς δαχρύοις χάριτα. 

58 Εἰ δέ τις ἐστι νόος παρὰ Ταρτάρῳ ἢ παρὰ Λήθῃ, 

ἧς ἔσχον σπουδῆς νῦν κατέχεις χάριτα. [σου, 

Τίς δ᾽ ἐπί σοι ἐτύπωσε τὰ γράμματα; εἰμὶ τὸ πρίν 

αἶμα σὸν ἐν ζῶσιν" λυπεῖς με τέλος χατέχουσα. 

ἀγάθων ἀδελφῇ ἀτταλίδι μνείας χάριν. 

491. ἘΝΝΟΙΟΥ͂ (Ὁ 
-«Βαιὸν ἐμὲ γύμφαις ἔργον χκάμεν πος 

οὗ γάρ μοι σϑεναρὴν χεῖρ, ἐπέοικε: φέρειν 

- ἀλλ᾽ ἐν ἐμοὶ χαμάτων εὗρεν τέλ[ος, εὗρε δὲ τύμύον 

. ἀγχόθι λαϊνέης αὔλακος ὑδρο[φόρου, 

τὴν αὐτὸς ποίησεν ἐς ἠέρα πολλ[ὸν ἀείοας 

νᾶμα φέρειν χαθαρὸν ἐνναέταις Κατάνης. 

ἀ4ἀθ2, ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Στήλη μαρμαρέη, τίνος εἶ τάφος: --- Ὠχέος ἵππου, 

τ ς-- Τίς δ᾽ ὄνομ᾽ ; --- Εὐθύδιχος. --- Τί χλέος: --- 
[ἀθλοφόρος. 

-- Ποσσάχις ἐστεξθη δρόμον; --- Πολλάχι. --- Τίς 

[δ᾽ ἔλαέν μιν; 

- Κοίρανος. --- ὧ τιμῆς πὐνδνλοιις “ἡμιθέων, 

498, ΑΛλο. 

Διογένης ἫἩ ραχλείδον Μαχεδών. 

ἤ ὗα ποθεινὸς πᾶσιν ἔδης δόμον ἀίδος, οὔπω 

εἴκοσ᾽ ἐτῶν μῆνας δ᾽ ἕξ ἔτι λειπόμενος, 

Διόγενες" πένθος δὲ λυγρὸν στυγνόν τε γονεῦσιν 

π᾿ ξ΄ ΑΝΤΒΟΙΘΟΙΜ ἀμ ΑΟΑΙ ΑΡΡΕΝΌΙΟΙΒ. 

᾿ρρβιαδινεθριν γϑοοϊίαίθ : φυϊα ΠΥ ΟΣ 
γΘη],. Ῥοδβίαυδπι Ρυθαὶ ΠΟΥΘΙη-οἰ-ἀθοθῖ 

τ ΜΧΡΆΚ ΕΝ Ἢ ἐττν χϑ οὐδ ραν ην ες Ιάθον, βεὰ.. 

Ἰαοίατη ᾿ΠηΠη151} ΔΟΘ ΓΤ 50Γ5 Θχ (ο58ἃ 

ἀδθ9. ΑἸ. 

Ρ]υΐατοηΐ Ποοο6 πιοπυπηθηΐιπι ρυπάθης 18, 
ΒΙοΥΘ οαρΊ 45 νϑηϊξ ἴῃ Αἰιβοπίδμῃ : 

1Π1|Ὸ 6χ δον θι15 ΙΔ θΟΛ 65. ῬΘΡΠΊΘΠΒ.15 δϑὲ ὈΓ 
ὉΠΙΘῈΒ 4ιιδιην 5 δραί Π]1ὰ5 οἱ Ρδγθη θυ8 Ἴ 

586 βιυτη ΠΟῚ ᾿πηρ] ον ἀθβι ἀθυϊα πη, (ΔΓ 

ῬΓΙᾺ5. Θηΐπι ἸηΔΙη8 0115 16 Χ οριἰβῖε πιοτίϊϑ.ς Ἂ: 
ον ἥδῃ 

Ναπο δυΐθτη {101 ἤδησοθ βορριυταια Ροπᾶτη 

[δτϑίά 
ΓΘΡΘΡΟ 558 ΠῚ [πη 6ΐ, ἸΔΟΥ ΠῚ ΪΒ ΡΤ δὴ. ὦ 

51 αυ͵5 δυΐθιη Β6η8115 ἴῃ Ταρίαρο δυΐ ἀρυᾶ, 
αυοά μᾶθυ], βίι 1] ἤσηο τϑίϊηθ5 ρταίϊδτη 

Ουΐβ ΘΡΡῸ ἴῃ (6 δηχὶ! Πεθο βορίρίδ  βὰπη ααΐ, 

ΒΔΠΡῚΪ5 ἴαι15 ᾿πίθι Ὑἱνοβ : δοηἰγἰβίᾶϑ Τη6 
[ἤποτα 

Αρδίῃο βΒοῦονὶ ΑἰΔ8}14] τηθιηονῖ στα. 

491. ἘΝΝΟΕΙ͂ (ἢ 
Ῥαγνυπὶ Π16 ΝΥ ΙΩΡἢΪ5 ΟΡ ἴδοις... 
60 Θηἶπι πη Ϊ ν]!ἀδπὶ τηϑηιιπὴ ἀθουϊ 

5664 ἴῃ τη8 ἰδ θου ΠῚ ΓΘρΘΥΪ. ἤηθη,, ΓΘροΡΙ 
ΡΙΌΡΘ ἰαρΙιάθυχῃ 50] πη αι μἐρπ τὰ 

{θαι ἰρ58 ἴδοῖί ἴῃ δθΡὰ πη] πὶ Θρθοίαπιῦ 
᾿γιρῃδπὶ υἱ ἔσγγϑί ρΌΓ ΔΙ ἸαμαδἰιδηϊίδυΣ 

4902. ἈΝΟΝΥΜΌΝ.. 

Θ(6]ἃ τηϑΙ ΠΟ ΓΘ, οἰ ατ 65. ΒΘρυΪοΓ τη  --- 
-- Ουΐδηδη ποπηϊη67 --- Ἐπ γάϊουβ. - 

᾿ [145 Ὁ ---- (ΘΥ ἈΠ] ΠΕ. 
-- Οὐοίϊο5. οογοηδίιβ-θβδί, 46. οαγβαῦ --- 

[Ουἷ5. Θυ πη 
Πηρθυδίου. --- Ὁ ἀθοὺβ ριςϑίδη 5. 

νων τηοι ι 

ἀθ3, ΔΑἸαῦῦ. 

Ῥίορομηθβ, Ηδγδο! 1415 Πέϊμβ, Μαοοὰ 

Ποβιἀονραίαβ φυϊάθηι οπηπὶ 15 Δ 1511 ἀοπ 

γἱ θη τ ΔηΠ05. παΐιι8, τη Θη511)}5. 56Χ 86ι 

[οἷο 
ῬΙΟΘΘΠ65 :Ἰαοία πη 86 ἐδέθη σΤΔΥΘΙΠΖᾺΘ Ὀ8ΓῚ 



Στ νι ἀΡ}Ὸ )ὲ) ὙΦ 2 ὑφ 2 γλπ δε Υτς ἠδ τα ἠβοννν τοῦ ἐκ γῆς Ἀγς, ΜΆ Π6. 

᾿ κἄλλιπες ἀΐδιον γήραϊ τειρομένοις. 

λ᾽ οὐχ ἔστι τύχην προφυγεῖν καὶ δαίμονα, θνητοῖς, 
οὐδὲ παρώσασθαι μόρσιμον ἦν τὸ χρεών. 

194. ΑΛΛΟ. 

πεῖν τίς δύναται σχῆνος λιπόσαρχον ἀθρήσας 
ερ ἴλας ἢ ἢ Θερσίτης ἦν, ὦ παροδῖτα ; 

3 495. ΑΛλοΟ. 

᾿Καστρίχιόν με Φίλιππον ἐτύμόευσεν Τίτος υἱός 

ῃ Εἰονίου πελάγους ἄγχι καταφθίμενον' 
α δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἔνειχεν, ἐπεὶ γλυχὺ χαὶ μετὰ μοῖραν, 

[υχὶ μόνον ζωοῖς πάϊοιδν ἢ ἐστ᾽ ἔδαφος. 

᾿ ἡδαίαν Εὐχλείας τὴν χαὶ Μαρίαν με θανοῦσαν, 

Ν μητέρα τὴν ἰδίην υἱὸς ἔθαψε ἡ πόδ 
τωχαιδεχέτης λειφθεὶς νέος, ὀστᾶ δὲ πατρός 

: “εἰς ἐν ἔθηχεν ἐμοὶ Δυρράχίου χομίσας" 

Φίλιππον ἔθαψεν, ἐμὸν πόσιν" ἀλλὰ τροφείων 

᾿  νήσθεὶς ἀμφοτέροις τύμύον ἔχωσεν ἕνα. 

; Ἶ ὃς τὸν ἐμὸν παρὰ τύμθον ἄγεις, Τίτον ἴσθι Φι- 

πατρὸς Ἐδεσσαῖον χαιδά με χαὶ Μαρίας. [λίππου 

ΠΝ [ράπτη" 
Πατρὶς μέν μοι ἔδεσσα, τὸ δ᾽ οὔνομα Κλαυδία 

μαι δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐγὼ σύγγαμος οὖσα Τίτου. 

196. ΛΟΥΚΟΥΛΛΟΥ͂. 

σὺ [π π]άρος μούσῃσιν ἐνιπρέψας, Θεόδωρε, 

τὴν χοινὴν πάντων ἦλθες ἀταρπὸν ἔπι 
ἄτρη σοι γένεος Βιθύνιον, ἐν δ᾽ ἀρ’ ἀθήναις 

 γραμματιχῆς τέχνης οὔνομ᾽ ἔδεξο μέγα" 
ὕζαντος δὲ πόλει χλέος ἤραο, χαί σε θανόντα 

μήτηρ ὡς λαγόσιν θήχατο δεξαμένη. 
ούχουλλος φιλίας τάδε σοι μνημήιν ἔγραψεν, 
σῆς γλυχερῆς ψυχῆς χέντρον ἄπαυστον ἔχων. 

1497. ΖΩΣΙΜΝΟΥ͂. 

χα. Μαρμαρέη λίθος εἰμὶ, φέρω δ᾽ ἐν γαστέρι φῶτα 
ήδυμον ὕπνον ἔχοντα χαὶ ἐν [φθιμένοισι παρόντα, 
δῆμος χρυσῷ στεφάνῳ τίμησε γεραίρων " 

ουλὴ ταὐτὸν ἔπραξε παρη[γορίην υἱ]οῖο- 
τῇ εἶ ἴται σῶμα λέοντος ἀϊρηϊφίλῳ ἐπὶ φωτί, 

σιμος υἱὸς ἔγραψε, τὸ γὰρ γέρας, ἐστὶ θανοῦσιν" 

ὅν. οὖν φθεγγομένην ἀδεῶς [μ᾽ ἐχάραξε] σιδήρῳ. 
Ἴστις δ᾽ ἂν τολμᾷ θέσθαι νέχυν εἰς ἐμὲ νηδύν, 
χωρὶς τοῦ παιδὸς τος Ἄφὰ οὗ ἔχω χατὰ γαστρός, 

δώσει τῇ τε πόλει χαὶ τῷ ταμείῳ δ[η Ἰίνάρια) μυρία. 

498, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

χῆνος μὲν γενετῆρες, ἐπεὶ γέρας ἐστὶ θανοῦσι, 

ΘΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΠΑΙΙΑ. 1718 

ΓΘ αυϊδύϊ ἐίθυηι βοηθοί 6 ΘΟΠβατηρ 15. 
Θθα ποθὴ [ἰσϑί, βογίθπι οι ρθυ οἱ πσπηθη τηοΡί 1 θι15 

ὯΘΟ ΔΥΘΡΙΘΡΘ δὶ αυᾶ [αἰ 8} }5 οϑί, ὩΘοθβϑί 8. 

ἀθάᾷ. ΑἸαῦν. 

ὈΊΟΘΥΘ 45 ροίοβί ΘΟῦρὰ5. ΘΓ Π6- Εἰ ναίαπι Θοη8ρ]- 
αἰτίη Ηγ]ὰ5 Γὰθγῖ 8η ΤἬ ΓΒ 65, ὁ νἱαίου Ὁ [οἰθη5. 

ἀθδ, ΑἸαῦ Ὁ. 

α. (ἀβίγϊοἴαπη πη ΡὮ Πρ Ραμα ἐαπιυ]ανὶς ΤΊ 5. ΠΠΪὰ5 
Ἰοηϊατῃ ἡχία τηᾶγο ἀοἤπποίμμη : [[ἀΐπ, 

οϑϑᾶ δυΐθιη πο δἰζα], ααΐρρθ. ἀυ]ο6, οἰ ροϑὶ 
ΠΟ ἰδηΐατη ν᾽ ν θη 115 ραίγιαπι δϑί ΒΟ] τη. 

ὃ, Ἠράφδιῃ πο] ]ΐαηι οἱ Μαγὶαπὶ πθ τηου απ, 

Τηδίγθιη ϑδπὴ ἢ ]Ἰι15 ΒΘ ρ 6] ̓ ν} ΤΊϊα5 [{6Π|- Ρα 5 
οοἰο-οἰ-ἀθοθιη-8 Πη15 ΓΘ] οί τ5. 8 Ὁ] βοθηβ, οβϑᾶ διι- 

ἴπ ἀηὰ πὴ ΘΟΠΙαΙ τ] Π] Πγγυδοῆϊο ἀβροιίαία, 
ὉΌῚ ῬΆΝΙΡΡυπι Β6ρ 6! νϑγδΐ, τ ΘΠ την [1 ΠῈ ; ὙΘΡΠῚ 

[Θἀ πολ! οη5 τηθγοθάθηη 

ΤΘΟΟΡδἴι15. ΔΙΏ ΒΟ Ὲ5 ἔπ πη] πὶ ΘΟ ρ᾽ 551: ἀπΌτη. 

ὁ. Ουἱ τηϑιτὰ ὑσπηαλτη ργίθυὶβ, Τιΐαπὶ βοϊίο ΡΗΪ- 
Ῥαίγῖβ Ἐθββεθυτη ἢ] πὴ τη6 6586 οὐ Μδυϊδ. [ΠΡΡῚ 

: [ατᾶρίο ; 
(ἰ. Ῥαίτια χυϊάθιη τὰῖῃὶ ΕΔ 6558, ποιηθηαα8 ΟἸδιαϊα 

͵δοθο δαΐθιη ΐο ΘρΡῸ 485 βιπὶ χοῦ ΤΊ. 

496. ΠΟΘΌΠΠ. 

Εἰ ἰὰ ΡΓΪὰ5 40] Τη11515 ργϑίδηβ [Ὁ]5.1, ΤΏΘΟΘΟΓΘ, 
ΘΟΙΏΙΠΠΠΘΙῚ ΟἸΠΠΪ ΠῚ ἱΠΡΤΘΒΒΙΙ5 65 ὙἹΔΠῚ : 

Ρδίνα, {101 σθηθνῖβ ΒΙ γηΐατη, Αἰ 615 δυΐθιηῃ 
ϑυδιητηδίϊοα ἃγίΘ ΠΟΙΏΘη ΟΘρ δἐϊ τη ρΏΠΩ : 

ΒγυΖϑηζ 5416 ἴῃ ὉΓΡ6 ρ]ονίδπι δα θρίιβ 65, δὲ 6 τηοῦ- 
τηϑίθν 4αδϑὶ ἴῃ αΐἴθρο Ῥοϑιΐ δοοῖρ᾽θη5. [ς{ἀὰτὴ 

μχου}]} 5. τ οἰ 1 ἢθθο ἴῃ ἐπὶ τη ΘΙ Ιδπὶ βου  ρ δι, 
{αὶ ἀ1ο15 δηΐμηὶ ἀοδι(θ)10 5|1πηὰ!ὰπἢ ρογρθίιιηι 

[Π8}0618. 
497. ΖΟΒΙΝΙ. 

(. ΜΔΓΙΊΟΓΘΙΙΒ Δ 15 50π|, ἴθυῸ δυΐθιη ἴῃ νθηΐγ ν᾽ ΡΌΤη 
Νοάγπυτη 4] βοιπημπὶ Πδθοί, δίαιιθ ἰηίθν ἀθίαπο- 

[105 νϑυβαίαγ, 

Ζαθπη ΡΟΡαΪ 5. δι ΓΘ 8 ΘΟΓΟΠ88 ΠΟΠΟΓΑΥΪ ΤΠΘΓΟΘ66 : 
βθῃδίμιβαιθ ἰάθη ἔθος ̓ π ΘΟη ΒΟ] δἰ Ιοηθπ ἢ] : 
͵δοθῖ δοῦρα ἰθοπὶβ Μδυ ϊ- ται Ἰυχία νγυπ. 

Ζοβίμηι5 ἢ] 15 ΟΡ ρ5] 1, ΤΠΘΓΟΘ5. ΘΗΪΠῚ Θϑί, Του 15 : 
ΔΌΒΩΙΘ τηθία βρ᾽ γδηΐθπι ᾿ΟΘη 6 ΠῚ ΠῚ6 ΒΟ. 051} ἴθυτο. 
Ουὐϊουπααθ δυΐθιη δυάθαί ρΡΌπθΡΘ οδάδυθν ἴῃ Τη6 

ΒΘΟΓΒι χη ἃ ΠΠΪΟ ρδίγ 5. 46 πὶ ΠᾶΡ60 ἴῃ νϑηΐγθ, [αἴθ ΓῸ 
ἀδθὶϊ ἀτρίααθ οἱ Ὡραγῖο ἀθοῖθβ τη }}} 6 ἀθηδυῖοϑ. 

ἀθ8. ΕΥΌΞΡΕΜ.᾿ 
ἱππονῦία 18, 

ὃ. Τπγοϊπογαχμη 60)" ΡΟ)" ιν Ῥᾶγθηΐθ5, αυ]ὰ ΠΌΠΟΙ οϑὶ 
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τιμῶντες χλαίεσχον ἀναίσθητον περὶ τύμόον" 

Ψυχὴ δ᾽ ἐς τὸ δίκαιον ἔδη - ἦν δ᾽ οὔνομα τοὐμὸν 
Νήδυμος, ἰταλικῆς ἀδάης παῖς, ἵμερος ὄντως, 

5 οὐχ ἤμην ἔμπροσθε πολὺν χρόνον" ἔστ᾽ ἐγενήθην, 
εἷς ὀλίγων ἐτέων ἐναρίθμιος, ἄστατος αἰών, 

οὐχ ἀνέδραστον ἔχων ἴδιον δρόμον - ἧς δ᾽ ἔλαχέν τις 
μοίρης, ταύτην ἐχτελέσει" χαὶ γὰρ βασιλῆες. 

Ταῦτ᾽ ἐπέγραψε πατὴρ ὁ Ζώσιμος εἵνεχ᾽ ἐμεῖο, 

0 αἰείμνηστον ἔχων ψυχῆς πόθον ἀθανάτοιο. 

499. ΑΔΗ͂ΛΟΝ, 

γ- Πλήρης ὁ φόρτος ἐστί μοι" χαλῶς ἔχει, 

Κεῖται γὰρ νηδὺν εἰς ἐμὴν ὁ Νήδυμος 
κἀχ τοῦδε παιδὸς παῖς γεγὼς ὅ Νήδυμος, 

τρίτος δὲ παιδὸς νῦν πατὴρ ὁ Δώσιμος. 

5 Νύσιν θεῶν τίς μοι δότω χαὶ σύμφυσιν" 
ἣν γὰρ θίγῃ τις εἰς ἄνοιξιν τὴν ἐμήν, 
μήτ᾽ ἐλπίδων ὄναιτο, μιὴ τέχνων σπορᾶς, 
ἀλλ᾽ ἐγγένους ὄλοιτο πάνριζον γένος. 

ὅ00. ΑΛλΟ. 

Σοὶ τόδε σῆμα χ[αλὸν] ἀσχληπιαχὸς Φιλ[ζέρωτι 
πεντέτει ἱμερτ[ῷ] παιδὶ πατὴρ ἔκαυζον. 

δ01. ΑΛΛΟ. 

Τὸν πάσης ἀρετῆς εἰδήμονα φῶτα, Φίλιππον, 
πρέσθυν, χ᾽ ἀονίης ἐμπέραμον σοφίης, 

Αὐσονίων ὕπατον, πατέρα χλυτὸν ἀντιγόνοιο, 
θρέψε Μαχηδονίη, δέξατο δ᾽ ἰταλίη. 

02, ΑΛλο. 

Τρεῖς δεχάδας ζήσασα ἐτέων σὺν πέντε... 

Πάρδαλις ἦλθα θοῶς εἰς ἀΐδαο δόμοϊν, 

ἐσϑλὸν ἀποπολιποῦσα φίλον Σωτήριχον ἄνδρα 
χοὶ παῖδας δοιοὺς ἄρρενας ἠδὲ χόρην. 

ὃ083:. ΑΛΛΟ, 

Ζωΐλος ἡνιόχων προφερέστατος ἐνθάδε χεῖται, 

ὃθά4. ΑΛλΛΟ. 

Μαρχέλλης τάφος εἰμί. Τίς αὐτὴ γράμματα λέξει, 

ἀρτίγαμοος χούρη εἴχοσιν οὖσ᾽ ἐτέων. 

Αὐτὴ ἡ γεννήσασα χαὶ χηδεύσασα ἐπέγραψεν, 

ἄχθος ἔχουσα χραδίῃ πένθεος οὐχ ὀλίγου. 

ΧΟ δε 

ΑΝΤΗΟΘΠΟΟΙΑΣ ΘΒΖΒΟΔ. ἈΡΡΈΝΌΒ. ὁ 6ῸῸὃΘὃ 

αι ΟΡ ΒΎΕ ΡΝ 

οΟἸδηΐθ5 ἥθνθο οἰγοᾶ 5θῃβι- ΟΡ πίθπα ἔπη 
8ηΪτη8, Δι 6 ΠῚ ἴῃ ᾿πβίύαπη ΔΌ ἢ: ογᾶΐ ΠΟΠῚ 
Νϑάγημβ, [41 Αἀδξ ΠΙ᾿Π15,. ΔΊΟΥ ΤΩΘΤῈ 

ΠΟη ἔμϊ δηΐθα πημ]0 (θη ροΥθ : φιδιηάϊα, 
ὉΠῚ5 ζεῖ ῬΔυΘΟΡ ΠῚ ΔΗΠΟΓΡΌΙΙ Ἡ͵Π6ΓΟ-(0 

ΠΟῚ τη ]6- ] πὶ Δ ΘΩΞ ῬΓΟΡΥΪ ΠῚ ΟἿ ΓΒ 
[δαΐθιη βογιλα5 δϑὲ 

Βογίθιη θᾶ ρου Ποϊθί : Πθῖηρ6 δἱ Γθρθϑ.. 
-- δο ἰηβουῖρβιῦ ρϑίθι Ζοβίπηιβ, ῬΓΟρΡίοῦ 
5ΘΠΊΡΘΓΡ-ΤΠΘΠΊΟΥ Δἔτιπι ΠΔΌΘῊ 5 ΔΗΪΠη85 ΔΙΠΠΟΓΕ ᾿ 

499. ΙΝΟΒΗΤΙ. 

Φαοοί, ΘηΪπ γθηΐγο ἴῃ τη60 Νβάγιηιιβ. 
δἰαιθ 6χ 680 ἢ]ϊο ΠΙΪὰ5 παίυ5 Νϑαγπιιβ, Ὁ 
ἰογίυβααδ ΠΠ} πὰπο ρᾶίον Ζοβίτηιβ... 
Οοοἰβίοηθιη ἀθογιπὶ Δ|1415 ταὶ ἀαίο οἱ 
δὶ 4υἷβ δηΐπι ἰθι σθεῖν ηὴθ δ τρβουδίίοῃ 

ὅ00. ΑἸ. 

ΤΊΡΙ ΠοΟΟ66 πηοπιπιθηΐαπι ρα ]ογ τη Αβοϊθρὶδ, 
ἀυϊπααθπηὶ ἃπιΔ 1} ρΈΘΓΟ Ῥαΐοι ἴθοὶ. 

801. ΑἸαῦ. 

5θῃθη), δἵ, Αϑηϊδ ρϑυϊαπι βαρ θη ϊς, 
ΑἸὐβοῃϊουτη ΘΟη Βα θΊη, ραΐγοιη Ἰπο θαμὰ Α 

4]10 Μδοραοηΐὰ, βιιβοθρί χα Πα}18. 

ἘΚ ον 02. ΑἸχῦῦ.. 

Ουὐα ἱγθ5 ἀδολϑαϑ νἱχὶ δῃποιπὶ ὁπ ἀαϊπαπδ. 
ῬΑΡα 8118 θ00 νϑηὶ θβίθυϊίθν ἵπ Ογοὶ ἀοπηιπι, 

ΒΟΠΟ ΓΘΙΪοίο φυιοπη-ΠΠἸρθραπι βοίθυοο υἷγο. 
γοἰϊοϊίϑαια. Π]1Π15 ἀποθι5 δἴᾳαθ. ρα 6 118. . 

503. Αἰαῦν., 
ΖΟ1]5 δυγ συ πὶ Ρ βίδη 1551 Π|085 μἴο βιζα 

ΡΝ 
ὅ0.. Αἴτῦῷ.. - 
ἐς τς Ππδορρία 

Μδγοθ]  βυτη βθρυϊογτ : ἢ Φυπδπι ἡ 
γϑοθηβοηαρία ρα6}18 νἱρὶπιϊ φυς-ογαΐ 8η 

Ιρβᾶ αι ρθρϑυϊ οἱ ἕαπον 8: αγᾶπι-Πᾶ 0] 
ΟΠτι5 ΠΆΡΘΠ5 ἴῃ ΘΟΤᾺ6 Ἰυοίι5. ΠΟΠ ῬΔΡ 

ὅθι. Ατἴαὖὺν.- 

Οτηηΐδ νἱρίπιεϊβ ἀοοίτπμι ργοθοθρία ῬΒΠρρυμι, 
Αοηΐδ Οάυαμη 6 ΤΩΪΠῸΒ ΓΘ ΒθΠθῇ, 

παίγνια Μδοθίδγω ἰ6}}π5, ἰθηϑὺ [{8]8., ΘΘ] ΒΌ ΤΩ 

᾿ς ΖΆΞΟΙθ 8 ΔυΒοὨ 15, Απιροπίααθ ραίγθι. Ἢ. ΘΕΟΤ. Τατου τη ᾿πηρ 6.115. οβίθπάθὴβ ταδὶ ]5 ΔΙ  ΘΊη. - 

08. Αἴαῦῦ. 

Ῥοβὺ βρδίϊα δηῃογαμῃι 56χ νυἱοϊηἰϊαιθ ΘαὈΐηδ,.ς 
ὉΠ Θοἰτηοαι6 ἀ16 πΊΘη865 ροϑύ απδίζιοι οοἷο, 

ΠΠΟ [8660 ΟἸΠ18 Βῖο, οὖ ατιὸθ τὴ ἢδίδ, 560. 



- ""»} 

ΐ ; μτχς ΐ 

δ0ὃ. ΑΛλΟ. 

Εἰχοσιὲξ λυκάθασιν ἐγὼ ζήσασα Σαθῖνα 
χὶ μησὶν τέτρασιν, εἶθ᾽ ἐνδέχατον πάλιν ἥμαρ, 

τῇδε σορῷ χεῖμαι θυγατρὸς μέτα, ἥ μ᾽ ἐδίωξεν 
᾿ ᾿ - 

αμιένη στοργὴν φιλομήτορα δόγμασι Μοιρῶν. 

06. ΑΛΛΟ, 

Τελεσφόρε χάϊρε. 

᾿ ὥρα συνέχουσα. Τελεσφόρον, καὶ ἀπέδησε 
τὴν ΠΥ ν αὐτοῦ τς, ὡς ᾿ 
ὄγος ἐξήρπαξε, χαὶ οὐχέτι Μοῖρ᾽ ἀν ων 

ὦ ταχ[(]νου θανάτου καὶ γονέων ἀτυχῶν. 

07. ΑΛΛΟ. 

ἀμφοτέρων τόδε σῆμα Σαδίνης Αἰμιλιανοῦ τ᾽ 

᾿ τ ρὸς χυδαλιμοῦ χαὶ πινυτῆς ἀλόχου. 

ὅ08. ΑΛΛΟ. 

Υιὸς ἀ]ριστάρχου χεῖται πτολίαρχος [ἐχ]έφρων, 
οχα τόν ῥ᾽ ἀγάπησε δάμαρ Βασίλεια Λεώχιν. 

δ09. ΑΛΛΟ. 

ὑχέτι χηροχύτοισι χατ᾽ οὔρεα τέρπομαι αὐλοῖς 

δι ττος, οὔτ᾽ ἄντροις, οὐ δένδρεσιν ὑψιπετήλοις, 

ἠχὼ δ᾽ οὐ φιλέω, οὐ τέρπομαι ἀγρονόμωοοισιν " 

ἀνδρὸς δ᾽ ἰθυδίχου ποθέων περικαλλέα ἔργα 

Αμπελίου σχιοτῶ χαὶ τέρπομαι, ἔνθα χε Μοῦσαι 

στασι τεοπόμεναι πλατάνοισι χαὶ ὑδατίο[ισιν. 

ἊΝ 10. ΑΛΛΟ. 

Ν οιἱράων με μιίτος πιχρὸς ὥὦλεσεν, οὐ βιότοιο 

᾿ οὐδὲ φάους γλυχεροῦ πολλὸν ἐπαυράμενον " 

εἰ δὲ μαθεῖν σὺ ποθεῖς, τίνα μ’ ἐνθάδε τύμόος ἔχευ- 

Ἢ οὔνομά μοι Κέρδων πατρὸς ὅμοιον ἔην ἰθεν, 

τριάχοντα δέ μιν λυχάδαντας δια άαοις 

᾿. ̓  δόγμασι Μοιράων εἷλε μέλας θάνατος. 

511. ΑΛλΛΟ. 

τς βροτὸς οὐχ ἐδάχρυσ᾽ ὅτι τόσσον χάλλος ἀπῆλθεν 

ἰς ἀέρ᾽; ἥρπαξαν γονέων Μοῖραι κατ᾽ ἐνωπάν. 

᾿. 519. ΑΛΛΟ. 
᾿Ελαύσατε πάντες ἐμὸν [γο]ερὸ[ν μιό]ρον οἱ παριόντες 
Ἶ στάντες ἐμῆς [μιχ]ροὸν πρόσθε λυγρῆς σποδιῆς" 
χλαύσατε τὴν δύστηνον, ἐφ᾽ ἦ μέγα πένθος ἔ ἔχουσι 

γυχτὶ χαὶ ἠελίῳ δυστοχέες τοχέ[ες], 

ΘΑΡΌΤ Π. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΒΑΙΙΑ. 11 --: 
05. ΑἸαῦ. 

ὙΊΡΙ πη οἱ βοχ 8ηηἷβ ΘρῸ 4υθ- νἰχὶ Θαθίηᾶ 
Θὲ τηθηβ᾽ 05 φυδίμον, δὲ Ζυοαι6 ἀπ θοϊ πηαπη αἴ 6 ΠῚ, 
Πο066 ἸΠ]ΟΟυ]ο [660 οὑπὶ ἢΠ]ϊὰ, υι πιὸ ργοβθουία οί, 
ἀοιποηβίγαία, οματιίαίο διηδηίθ-πηδίγθπ), νοϊαηίαίο 

ἣ [ῬΡδγοδυυτη. 
00. ΑΙαὐϑ. 

ΤΘΙΘΒΡΠΟν 6 βαῖνο. 

Ἐγδΐ ἰθιηηρθϑίδβ ΘΟ θ6η5 ΤΙ οβρῃοτγιπη, οἱ βοϊνι 
διδν οἰπριήθηι, 9. τορι ρον 

[Διΐογθ οειρυϊΐ, πΘ 4116 [ᾶπι τηογαία οί Ραγοᾶ, 
Ὁ Θθ]θρθπι τηογίθπι δὲ πηΐβθΡοῸ5 ραγδηίοϑ! 

507. ΑἸ. 

ΑἸΩΒΟΡΙῚ ἤοΘΟ66 ἸΠΟΠι]Θηΐιπὶ 68 ϑαθίηα Αππι]- 
ΥἹΡΙ βἸουΊοϑὶ δὲ ργα θη 15 οοΠ] ρἾ5. [Πδηϊ 8 

ὅ08. ΑἸΙτῦ. 

ΕἸΠὰ5 ΑὙἸβίδγοτΙ Ἰδοοί, πγ 15- ργοοΐθοι 5. ργα46η5. 
ΘΧΟΘΙ]Θηΐθι" 4υθ πη 58πη6 ΠΟ ΧΙ, αχοὸν ΒΔ51Π1ἃ 1,Θοοΐη, 

809. ΑἸαῦν. 

ΝΟ 7ᾶπι οΘΓἃ-} ΠΟ 5 ΡῈΓ τηοηΐθ5 ἀθ]θοίου ΔυΘἢΪ5 
Πβίμ!ς, πο δηΐγ15, Π0. ΔΡΡΟΥΙ 5 ΡΓΟΘΘΓΪΒ, 

ΘΟΠΟΖΘ ΠΟΠ 8110, ΠΟ ἀθ᾽θοίου φἸορΊθυ8 : 
ΨΙΓΙ δαΐθπι 1 5{1{120- ΘΟ] ΟὙ1]5 ἀθβιάθγδηβ. ρα ΟΠ οννὶ- 
ΑἸΏΡΘΙΙ οχϑαϊίο οἱ ἀβιθοΐον, 00] Μυβῷ [τη ορθιὰ 
δαδίδηΐ ἀο]θοίδίς ῥ]αίδῃ!β οἱ Δα 0}18. 

δ10. Αῦν. 

ῬΔΓΟΔΡΠῚ τὴ 6 Π]υπη Δοουθυτῃ ρογαϊαϊΐ, ποη νἱΐᾶ 
ΠΘΩᾺΘ 06 ἀυ]οὶ τηυ!ίαπῃ Γγαϊΐαμη : 

51 ἀἸβΒοθγο ἰὰ ΘΕΡῚ5 ΦΘΙΠΠ8 1 τη6 Πΐο ἰυτηυ 5 ἱοραί 
ΠΟΙΊΘη ΤΠ θγάοη ρδίγ 5. 5.216 ἔμ : 

ὑγιρΊπίδ, ΠΠ6 ΔΏΠΟΒ ΘΙ ἸΠΠΡ]ΘΥΘΓΔ ΠῚ 
ἀθογοίῖβ Ῥδγοδγατη οΘρὶΐ Πρ ἃ ΠΊΟΓΒ. 

Ὁ ΑΙΌΡ. ΕΣ 
ΒΗ [40 δ᾿ δε 

(υἱβ τηοῦ δ] τη ποη δον πᾶν φυοα ἰδηΐδ ΡΌ]οΥ]- 
ἴῃ 860. ἃ Ἠδριθγο Ρᾶγοῷ δηΐθ οὔ ρθη ΠῚ. 

512, ΑἸῦ Ὁ. ἊΝ 
[118, 

ΕἸθίθ οἵβηββ τηϑᾶπι ἰδ πη ΘΠ 8 Ὀ1]Θ1η βουίθιῃ 4] ἰγδη8- 
βίδηΐθβ ρϑυΉΡΟΙ δηΐθ Τ]ΘῈΠῚ ὑγβίθμι οἰ ΠΘΥΘΤη : 

ΕἸοίθ τοϊβθυϑπι, ΟὉ ἀυδῖη τπᾶρπιτῃ ἰποίππη Ὠδθθηΐ 
ποοίθ δὲ 50} 5018 {1-Π 56 ΓΘ - ΡΘΡ ΘΓ ἢ ραυθηΐθ8, 

Ἵ 

Ι ὍΝ 

-- 

᾿ 
Ὦ 912. Αἰαῦῦ. 

Τοαϊογίτατη ΡΙογδίθ τηθῦχῃ ααἱ ᾿πο θα 115 ΟἸΏΏ65, 

πὶ Ρδυχὶ! τη βἰδηΐθβ δηΐθ ΤΏ605 ΟἰΠΘΡ6Β. 

ῬΙογαΐθ, μ6ὰ} ταϊβουϑηη, ΠΤ ]56᾽ 1] ααδτη ἤθυθ ρῬᾶγθηίθ5 
ΤΩΟΘΘΙΌΓΡΘ ἰησθηί ηοοίθ ἀϊθαῖιθ 5ο]θηΐ, 

80. ΜΑΕῈ. 
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ΟΠ 5 ἧς ζυγὸν οὐχ εἶδον τὸ γαμήλιον, οὐδ᾽ ὑμέναιον 

᾿ 

ἐ 

ο ἦσέ τις οἰνοχαρὴς πρόσθεν ἐμῶν θαλάμων. 

818. ΑΛΛΟ. 
θ. κ, Ἢ 

Τὴν πάντων γλύχιον τῶν οἴχαδε, τὴν ἀρίζηλον 
μητέρα τῆς γαμετῆς Ζωίλος ἔνθα θέτο. 

14. ΑΛΛΟ. 

Σμυρναῖος Μοσχιανὸς, ἐπεὶ θάνον, ἐνθάδε χεῖμαι, 

χωμιῳδὸς, χαὶ τοῦτο διαχρίνει γε τὸ σῆμα. 

Μαρχιανὸς δ᾽ ἐμ’ ἔθαψε χαὶ ἐχήδευσεν, ὁδῖται, 

μήτε νέχυν προλιπὼν, μήτ᾽ ἐν ζωοῖς ἔτ᾽ ἐόντα" 

ὅ νοσφισθεὶς βιότου δὲ τέλος καὶ μοῖραν ἔπλησα. 

818. ΑΛΛΩ. 

Κόσυνησέν με φίλος πατρώιος" ἡ δὲ πατρίς μοι 

Πάτρας] ἀτὰρ χατέχω Πυλάχιον πεδίον. 

: 516. ΑΛΛΟ. 

Θρέψε πάτρῃ Ῥώμη χλυτὸς ἡνίοχος Πολυνείχης 
υἷε δύο Μάχαριν Τατιανόν τε χάσιν. 

ἣν Ὁ ΨΊΠ ΑΝ, ἀπ ας π'Ὃ'ὃὍ0ὸὍΠεῃᾳλ δ ννΣ Φω ἐἐ Ὅ  “ὁ., φ' σϑν ῷ 

ἡ ΧΑ 517. Αλλο. 

3: Παρθενὶς ἐνθάδε κεῖται ἀγήρατος ἀθανάτη τε. 

518. ΑΛΛΟ. 

Ὁ. Ν. 3. 

᾿ἰνθάδε Γαιωνᾶς, ὃ χίστιδέρ ποτε Ῥώμης 

χαὶ δείπνοις χρίνας πολλὰ μετ᾽ εὐφροσύνης, 
χεῖμαι, τῷ θανάτῳ μηδὲν ὀφειλόμενος, 

819. ΑΛΛΟ. 

Τη[δε ἀλεξάνδρεια χόρη πρόπολος Διονύσου, 

χι]στοφόρος τε θεᾶς Νειλώτιδος ἴσιδος ἁγνῆς, 
εἴκοσι δὶς πλήσασα χρόνον χεῖται λυχαθάντων, 

590. ΑΛλλο. 

ἱστορίας δείξας, καὶ χερσὶν ἅπαντα λαλήσας, 

ἔμπειρος Βρομίοιο σοφῆς ἱερῆς τε χορείας, 

ΑΝΤΗΟΙΠΘΟΙΑ. ΘΗ ΒΟΔῚ ΑΡΡΕΝΘΙ ΑΕ ΠΡΕ ΤῸ απ 

Οὐ) 5. ποη γί άθγο ἰαραπι Ὠπρ 1816, 
ὅ ἮΝ 

.“. - . Ἂν ᾿ ἌΝ 

σθοΙηἶῥ φυϊδααδτη νἹηο-]ία5 δηΐθ πι608 (ἢ 

913. ΑἸχῦϑ. 

ἢ. Μ. 

Οπηπῖθυιβ ἀυ!οίογθιη αι ἀοπηὶ ογηΐ, νὰ] 
τηδίγθ πη ΘΟ Π} 15 ΖΟΙΠ5. ῃΐο ροβυῖί. 

514. Αἴαῦν. " 

ΘΠΙΥΤδο 15 ΜΟΒΟ ΙΔ Πι15.. ροβίαδτη το: ι 
σοι άπ, οἱ μος ἱπαϊοαΐ 58η6 τποπυτηθηΐι 

ΜδΙΟϊΔη15 δι θ πὶ τη 6 ΒΘ ρ 6 γη οὗ ΤΠ Ρδ 
41 πράιθ τηουύατη ΤΟΙ Ταϊΐ, πθαιθ. ΟαΠῚ 

β [νῖνος αι 
Ργναίιιβ δυιΐθιη γἱΐα ἤηθηι οἱ Ταύαπι ἱπιρ}8 

δ1ὅ. ΑἸαῦρϑ. 

Αἀογηδν τὴ ΔΠΉΪοι15. ραν υ5; ρδίνϊα δὶ 
Ραΐγῷ ; 588 ἴθπθο Ῥυϊδοίαπι Βοῖυη, 

5.6, σῦς 

ΑΙαΐξ ραίτί Βοπιὸ ἱπο Πὰ5. Δυτῖρα ΡΟΪγη 
Π]ϊο5 ἄσο5 Μδοδύαπι Ταἰἀπαπηαιθ ἔγαι 

φώς ἢ τὰν . .οΦ.ὁ. .)ἋἌ.υν ὃ. ἡ α΄ ὁ 

17. ΑἸ1ΌΡ}. 

ΡΠ πΐβ μῖο Ἰδοθί 56η1} ἜΧρϑῦβ ἱπηπιον 8115 

ὅ18. ΑἸῦϑ. : 

Ῥ(18) Μίδηϊθα8) ϑ(δουιτη). ὦ 

Ηἰο ἀφοπᾶβ, {α] οἰβι 61 ΘΓ Ά Τα οἰϊπι Βοπια. 

οἱ ἴῃ ΘΟ ηἶ5 }0γ8-4641-5εθρθ, ουπη Βανι ἸΣ 
ἦλοθο, τιον πϑαυδχαδπι ἀ θ᾽ {π|8. 

δ19. ΑΙαῦρ. 

Ηἴς ΑἸδχαπάνία νἱρρὸ ἴδιηαϊα Πἰοπγβῖ, ὦ 
οἰβιογασαθ ἀθῷ ΝΙοίϊος 15115 οαβίς, 
αυ8 νἱρὶηεϊ Ὀ15. Ἰπηρ]ουἹ ὑθιωριι5 ΔΠΠΟΡΈΙΗ. 

ὅ20. ΑἸαῦρ. 

Ηϊδβίονίαβ ροβίαυδιηι οβίθπαϊν (αἱ δοίον πὶ 
τς [ΠΠΠ]ΡῈ15 ΟΠηηΪ8 Ἰο 

Ρουϊζαβ ΒΡοτηΐ 9814 ΒΟ 410 ΟΠΟΡΘδ5 

Ουα5 διηϊοὶ ορίαίοβ δια νά θυ 6 ὨΥΤΏΘΏ:ΘΟΒ, 

60 βρομία οδ᾽ϑίοβ (ΕἸπο μα θα ἐμ] Δ 108. 
50. ΜΑΕῈ. 

517, αταῦϑ. 

Ῥδυϊμθηὶβ Ὠῖο ᾿πηγηοῦία}}5 ΤΩἸ ΠΙΤΏ ΘΟ 16. ΒΘ 6Β0Θη8. 
80. ΜΑΕΕ. 

818. Αἴαῦρ.. τ 

Θδίομδβ 6ρῸ ααΐ Βοιῆδηο ΤΎΡΡΙΪ παρ᾿ 

7αγα, 584 οὐ οοπὶβ ρόπθυθ ἀοοῦιβ ΘΡδ πὶ, 
μ1] τορι ἀθθθηβ διῃρ] 5, μΐο 8060. 



σχὼν ΣΥ̓ΑΤ περ ὅσων χινεῖτο προσώποις, 
ΗΝ πᾶσαν θυμέλην διδαχαῖς πολυδόξοις, 

τος ὁ παιδείας θαλερῆς ἐγχώμια λείψας, 

αι δὴ γήρᾳ βεθαρημένος. Οὐκ ἔθανεν γὰρ 
Ε τῆς ᾿"ἡυχόροιο τέχνης ἀρεταῖσι μαθητῶν. 

5ῳ1. ΑΛΛΟ. 

ευδεῖς]} μούνη χαὶ πρώτη [τοὺς πρὶν ἀοιδοὺς 

ὃ εἴξα,] καὶ οὔχέτι μοι μῦθον [ἐρεῖτ᾽ ἀρετὴν, 
χι ᾿ ΑΝ ὦ γὰρ πάσας τὰς σώφρονας οὔσας, 

εἰ ἢ Αλχησῖτιν καὶ Πηνελόπε[ζιαν ἀρίστην 
--. νῶν μείζον᾽ 

929. ΑΛΛΟ. 

γνὴ μὲν μήτηρ μ᾽ ἐλοχεύσατο, παῖς ἔτι χεδγνὴ, 

πρώτας ὠδίνας δηξαμένα λαγόνι. 
αὔστον δ᾽ ὠνόμασεν μήτηρ ἰδίης ἀπὸ μητρὸς, 
γείνατο δ᾽ ἠϊθέους τηλυγέτην τε χόρην. 
ἰένθος δ᾽ οὔτι ἑκὼν χαὶ λύπην δῶχα τεχούσῃ " 
- οἴρα γὰρ οὐδὲ γονὴν οὐλομένη πόρε μοι, 

᾿λά με νηλειῶς τρισσῶν ἥρπαξεν ἀδελφῶν. 

μητρός τε γλυχερῆς χουριδίης τ᾽ ἀλόχου. 

828. ΑΛΛΟ. 

υδεχέτους τάφος εἰμὶ Φιλοχλέος, ὃν θέτο μάτηρ 
ἔ Ἐουμέγα λυγρὸν παῖδα ᾧ Φιλοχρᾳτέᾳ: ν 

σχέτλιος οὐδ᾽ ἔφθη χλαμύδας περὶ χρωτὶ βαλέσθαι, 

Ὕ οὐδ᾽ ἐσιδεῖν Ἑρμῆν γυμνασίου πρόεδρον. 

24. ΑΛΛΟ. 

1 δέχα καὶ δύ᾽ ἐτῶν γεγενη μένον" ἐν δὲ λίθῳ μου 
τοὔνομα [δυϊστήνίου γράψ᾽ ἐλε[ῶν ὁ πάτηρ. 

( ἤσχω] δ᾽ οὐχὶ ν[όσ]ῳ βεδαρη μένος, ἀλλὰ διώξας 

᾿ ἵππον ἐπὶ σπουδῆς, α[ἰφν]ιδίως ἔπεσον [μὼν 

ὐδ ἐγ᾽ ἐθάλφθην] χερσὶ πατρὸς καὶ μητρὸς ὁ τλή- 

᾿ 
᾿ 

ἔμενος ἡ μιθανής" [Μ]ο[τρ᾽ ἐπ]έζκλ]ωσεν ἐμοῦ 

τάτιον ξείν]ους] δέϊχθ]αι λόγον ἀντὶ τροφήων. 
ἱκᾶ με σφαλερὰ Νοϊρ]α δὲ χαὶ [δάμασεν “- 
γονεῦσιν ἔην] τιμᾶς χάρις οὔτε γε πάππῳ 

αιὸν [τυμό]ήρει βῶλον ἐπισ[χ]εδάσαι., 
στον γὰρ ἔχειν ἀπὸ σ[υγγενέων] στεφανοῦσθαι" 

ἈΝΤΗΟΠΟΟΘΊΑ ΠΙ. 

ΔΑΡΌΡ τ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ. ΒΒΡΌΠΘΠΑΙΙΑ, 1171 

θοάοπι-πιοὰο- δ ἴδοϊα5 400 ἽΠ αυονυπὶ τπονϑθδίιν 
[50 ῬΘΥΒΟΏῚΒ5 

Ῥοβίιδῃι γαῖ, ΟἸΆΠΘΙΏ ΒΟΘηδΙη ἀἸ50 1 1115. τηῈ}]- 
[{ὰπ᾿- Πα 5 γ 5, 

1116 4} ἃΡ 115 πὐτουία Ια 85. ἀὁ 86 το]! αμϊΐ, 
Ἰδοθῖ χυϊάθπι βοπθοίαίθ σγᾶναίαβ.; ΠῸΠ ΤΠΟΡ 1185 

[65 ϑῃΐμη, 
γἰγθηΐθ οπη-ῬῸ]οΓ8. ΘΠΟΥΙ5 ἀτίθ 6718 ἀἰβοϊρα]ογατη 

"Ὸ [᾿πα5{}118. 

21. ΑΙαῦϑ. 

ΜΙηΐτηΘ τηθηάδοθ8 5018 οἷ ρυϊηᾶ ᾿ΓΪΒ005 ΡοΘίδ5 
[ιΐθ86. ἀοουϊ, ΠΘαι6. ἴᾶπι τοϊῃὶ [θυ ]ατη 6886 αΪ- 

[οϑ(15 νἱγίαΐθτη, 
ΠΟῊ 81 : ΨΊΠ6Ὸ ΘΠΪΠῚ ΟἸΏΠΘΒ5 (188 οαδίδθ [ὯΘΓΘ, 
Ἰπο! Πᾶτη ΑἸοθβίϊπ οἱ ῬϑηθΙ ρθη Ορ ϊηδπη, 
δια πη ην ἐπ 8] θη... Πρ οιοου 

592. Αἴῦϑ. 

(βία χυϊάθπι πηδίθυ τὴ6 ρθρϑυϊδ, ρα 611 οὶ δά- 
Ρυΐπιοβ ρᾶγίαβ θηἶχᾶ νθηΐγθ. [πὸ ὁ)αὐ ΡΙῸΡᾶ, 

Ἐδυβίατη δυΐθιη Πομ]ηᾶΥ] 16 τηδίοι 518 Δ τηδίγθ, 

Θϑηυϊίαιαθ. ΡαΘΡο5. δίας 16-Ἰη] πᾶ Ῥ116]]8Πη. 
Τούτη δαΐθιη ἡΘααδααδπι γο]θἢ5 οὗ ἀοΙογθπὶ 66] 

Ο[σϑηϊοῖ; 
5ΟΥΒ ΘΠΪΠῚ ΠΟῚ ΒΟΌΟΪΘπῚ ρΘΓΠἰοἱοβᾶ ρΓΘ αἱ: τ ]ῃ], 

564 τη8 τ ἀ6ΠΠ{6 Ὁ ἐγῖθα5 ταρυὶί ἔραί τ] θι}5 

τηδίτίψαθρ ἀυ]οὶ ἸΘρῚ ἰπηθα16 ἸΧΟΤῚ. 

5823. ΑΙΌ Ὁ. 

Πυοάοπηΐβ βθρυϊογυμη ϑατὰ ῬΏΠ]ΟΟ]15, χαοα ροβι]ΐ 
ἀοἴθη5 τα] Ὀ]]θτὴ ραθγυμῃ ΡΒ] ΟΟΥδΐθπη : [τη ίο 

1η}611χ πθὸ ὈΥΐα5 ρούαϊύ ΟὨ]δτην ἀθ τὴ ΟἸΓΟυ ΙΔ ΓΒ 001- 

[ΡουΊ, 
ΠΘ416 νἱάθγθ ΜϑΡοαγ πὶ ΟὙΩηΔ 511 ΡΓΘΒΙ θη. 

δορά, ΑἸΌΡ. 

ὁ οἱ ῷ το δ ὁ’ ς.7δ᾽. δ᾽ αἱ φῷ δἰ τοῖν οὶ ἐγδ' ζιος, δ ἐφ αἱ 

Ὀὶ5 ἀθοθιὰ οἱ ἀποθιβ 8 Πη15 ηϑίϊμη : ἴῃ ἰΔρ 146 δυΐθη 
ΠΟΙΠΊΘΙ ΤΠ ΒΘ ΡΪ ΒΟ ρβὶ. ΤΩ βου ἢ 5 ρδΐθ". [ΠΠΘΌΠῚ 

ΜΟοΙΪΟΣ δαΐθια ΠῸῚ ἸΠΟΓΡῸ οταγδίιβ, 58 οὐτῃ ἴη- 
Θααυτη απ 5ιπαϊο, Τορθηΐθ οθοϊαϊ : [οἰ Ά556 ΠῚ 

ΠΘ4ὰ8 αυϊάθπι τοί οἰ ]αία5. βαπη Ῥδ.γ15 τη ΓΙ 5616 
[πη 1005 ἸΏ ΓΘ ΠΧ 

: Ῥαγοᾶ πϑυϊῦ (ἰ. 6. ἀθογθυ!) 
[ἃ πιθ 

οχίγοιηδ θχίθυποβ δοοθρῖβ856 νοῦθᾶ ἰοοὺ ῬϑΓΘηία ΠΩ. 
γιοὶδ τὴθ Ἰυθτῖοα Ῥάγοᾶ οἱ δ χὶΐ : 

ΘΩὰΘ ῬΓΘΠ θ.5 ἴαϊξ ΠΟΠΟΥῚ5 σαί, ὨΘ4ὰΘ ἃγ0 
Ἶδπι ἱμπηυϊαΐο ρᾶρνᾶτη β᾽θθᾶπη ̓ ΠΒΡ ΘΙ 51558. 

Τυϊοϊδβίτηπη θηἰπὶ 686 ἤΔΌΘΓΘ ἃ ΘΟΡ δ .15 ΘΟΓΟΠἍΙΩ : 

12 

Ἰδοθηβ 561 ΔΏΪΤΩΪ5 



πατῶν 
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ποεαν, πλῆθος ἐμὸν τύμδον ἔχευε τότε" 

δ χαΐὶ τοὺς εἰς αἰεὶ [γενέτ[ας ἐν] πἰένθε]! ἔθεντο, 

τοὔμου παγαλαύστου δαίμονος, ὡς ἀδιχοῖ. 

δ 08᾽, υἱοῦ γὰρ νῦν ὡς [τοὺς γονέ]ας σεδάσοιτο 

ἐγχ]α[τέχει] πυξὼν, οὐ τέχνον, ἀλλ᾽ ὀθόΪνην. 

59. ΑΛΛΟ. 

ἜΣ ΤΕ Ὶ ὦ καὶ ὁ μλ: νυρι νος ουῖν τὴν 
᾿ὑπαγάθῳ σοι γένοιτο [νεχρῶν ἐν δόμοις] 

χαλή σου πᾶσα ὥρα, εὐεργε[τίας χάριν.] 

ὃ20. ΑΛΛΟ. 

ἀθάνατος μερόπων οὐδεὶς ἔφυ" τοῦδε Σεδῆρα, 

Θησεὺς, Αἰακίδαι μάρτυρές εἶσι λόγου. 

Αὐχῶ σώφρονα τύμόος ἐμαῖς λαγόνεσσι Σεδήραν 

χούρην Στρυμονίου παιδὸς ἀμύμον᾽ ἔχων, 

5 οἵην οὐχ ἤνειχε πολὺς βίος, οὐδέ τις οὕτως 

ἔσχε τάφος χρηστὴν ἄλλος ὑπ᾽ ἠελίῳ. 

527. ΑΛλο. 

Τέρμα βίου τελέσας παῖς Γαίου ἐνθάδε χεῖμαι, 

ἀσχήσας μάλα πᾶν εἶδος ὑποχρίσεως, 

ὀχτωχαίδεχ᾽ ἔτη ζήσας ἀσχληπιόδωρος. 
Γῆς ὧν πρόσθε γόνος μιητέρα Γαῖαν ἔχω. 

δῶϑι ΑΛλΛΟ. 

᾿βννεαχκαιδεχάμιηνος ἐγὼ χεῖμαι παρὰ τύμθῳ, 

ὃν ποίησε πάτηρ Πρόχλος, Συρίης ἀπὸ γαίης. 

Οὔνομα δ᾽ ἔστι Πρόχλα: γαίη πατρὶς, ἦ παράχειμαι. 

δ29, ΑΛΛΟ. 

ἀνέρες ὑπ ΒΡ ἐς Αὐσονίων πέδον ἵχετε, ξεῖνοι, 

βαιὸν ἐπὶ τραφερῇ χθονὶ δερχόμενοι τόδε δῶμα 
ἀνδρὸς ὀπιζομένου Ζηνὸς νόον αἰχιόχοιο" 

ὅς ποτ᾽ ἔδειξε βροτῶν πολυπλάγκτοισιν πραπίδεσσιν 

ὃ ψυχὴν ἀθανάτην χἀγήραον ἐχ Διὸς αἴσης 

μάρτυρα Φοῖδον ἀμυμόσιν ἐν σελίδεσσι χαράξας. 

Οὐδ᾽ ἄρα θνητὸς ἔην, ὑπ᾽ ἀνάγχης δ᾽ ὑψιμέδοντος 
τύμδῳ εἰναλίῳ πεπεδημένος ἤνυσεν οἶμον, 
ἐχ ῥεθέων δ᾽ ἀναστείχων σεμινὸν ἔθη Διὸς οἶχον, 

10 Λητοίδῃ χαὶ Νούσαις βωμὸν ὑπ᾽ ἠέρι τεύξας" 

ἰητὴρ δ᾽ ἀσχληπιάδης μαχάρων πρίθον ἤει, 
χρη μοσύνην δ᾽ ἔλιπεν πολυχήριον ἐν νεχύεσσιν. 

ἘΚ τστε το, αμπος ργοιαςς, 

ΔΆΝ τ νἀ Ρδῖς εν 
ἈΝ. ΩΝ ἀζαν ἐδν 

ὙΦ τα κ Α 

ἘΠΙΥΘΡΒΙΙΒ Ρορυυδ. “ἴατη ἐκντὴν ἃ 
δὗ ΤἸη605 ρῬᾶΙΘηΐθ5 ἴῃ ίθυπο ᾿ποΐι οΟ]]οοᾶν 

οὐ ταθᾶτηῃ ῬΓΟΥΒΙ5- τη Δ ὈΙΠΘ τὴ βου 
[608 Ἰη7ὰ 

ΕἼΠῚ δηΐτα Ιοθο πὰπο (αἱ ῬδΥΘηΐΘ5. ΘΟ] 6. 
Βαθοί θυχοίμπμπ, ποη ΠΙΐαπι, 56 ΠἸηΐδ 

35. ΑΙΌΡ. 

να ΨΕΨ Φουα να φοωτεν 

Ἐρδρδίῃο εἷὰ Παΐ τηογίμονιιπι ἴῃ 5θαθα5. 
Ῥυϊογᾶ ἰπἃ ΟΠ] Π5. ΠΟΙ, ΘΠ ἤθη 1 ἔμ 

20. ΑἸΤΌΡ. 

Τπη ΠΟΥ 8}15 ΠΟΙ Ϊπιπ ΠΌΠ] 5 δέ : Βυ] 85 
ΤΏΘβθιιβ, ΖΕ δοϊάθ ἰδβίθϑ βαπί ἀϊοί!. 

ΟἸΟΥΊΟΥ ὑπ! 5 ΓΙ ἀθηΐθιη τη60 {η 5 πὰ 
Πα τη ϑ γγυηοηἶδθ 5000115 ᾿που!ραίδιη. 

4αΔ]Θτη Ὡη {010 ἸΟΠρτιτα θυ τη, ΠΘ 6616 αἱ 
Βαθυϊί 5ϑρυϊοσιιπὶ Βοηδπι ΑἸ 50} 5018.. 

927. Αἰαῦρ, 

ΤοΡΤΊΪη0 νῷ ἰγαηβδοίο (Δα Βἤσε ο 7 
ἀυΐ Θχϑροιΐ γ8]4 6 οπηπ65 ΠΕ υ ]οηΪδ5 ΤΟΥΤῚ 

οοἷο οἱ ἀθθθπὶ 8Πη05 νἱχὶ Αβοίθρί οοσ5 
Ῥοβίαιδμη ΤΟΥΓ ῬΓΟΪΘ5. ἔαὶ, τηδίγοπι ΤῈ 

28. ΑΙΤΌ ΤΡ. 

Νονοιη-οἰ-ἀθοθη-Ἰθηβθβ-ηαΐα ΘΡῸ. Ἶδοθο ἰη ὑ Ἢ 
4άθπα ἴθοϊ ρϑίθι Ῥγοοαβ, ϑ γυῖα 6 ἐθυρᾶ οὐ μη 
Νοχηθῃ δαΐθιηῃ ϑϑί Ργοοὶᾶ: ἰθρτᾶ, ρδί να, Ἰὴ 4878. 

599, ΑΔῦρ. ὁ 

ὙΙ φαΐ ἴῃ Αὐβοπί γα τη 50] 1 γρεμαι 
ΡδΓνΆΠῚ ἴπ ἃγϊ4 ἰογτὰ νἱἀθηΐθ8 Βᾶποο 
ὙἹΡΙ ΤΟΥ ΘΓ ΘΠ 15. δον 5 τηθηΐθιη δ 61 8- ΒΔ ΘΠ 
χυϊ ΟἹ ἀθιποηβίγαν!ὑ τηου δ] τη ἐπέ καῖ: 
ΔηΪτηδτη ἱπη ΠΟΥ 816 πὶ οἱ, βθπθοία 15- ΘΧρ υίθιη 

ἰοβίθμηῃ ῬΏΩΡυμ ἱπου]ραίβ ΡᾶΡΊΠῚΒ 1η8 οΥΐ 
ΝΟῊ 5816 τηογ 815 ογαΐ, 56 πϑορβαδυϊδεῖο 

{{π-]10 
ἰαχηιο τηδυ πιο ἰνυϑα5. ρογίθοις νἱδτη, 
Β64 οχ πιϑιηΓ5. ουδάθηβ γθηθγαπάδιη ψϑηΐ 
Τιδίοιϊάς οὐ Νι 515 ἃγα 5} δθῦθ ἴδοίδ: 
ταθαϊουβαιθ Αβοϊδρίδα 65 ̓υϑαίουτιμη ΒΘ τη 
οροβίαίθιηψιθ γϑ! 4} νᾶ] 46- ῬΘΡΏΪΟΙΟΒ 

521. Αἴαὐϑ. 

Τγαηβδοῖο ρον Πῖο 8ο6ὸ (αἱ Τα ξ6γ0, 
ΠΟΌΪΠΒ 1ἢ 5061 ΒΙΒίΡΙΟ ΠΌΡΘΙ ΘΡ τη. 

Ὑιχὶ ΔΏΠΟΒ ἀθπο5 Αβοιθρίοάουιϑ οὖ οοίο: 

τηϑίρο βαίασαι ἰθργτᾶ πῆς ἀποααθ ἰθυγδ ἐθ 



ὅ90. ΑΛΛΑΟ. 

Φιλοξένη. 

ἦν ρᾳ θανοῦσαν τάφος ἔχει Φιλοξένην. 

581. ΑΛΛΟ. 

"νὸν φῶς ἰδοῦσα τὸ χοινὸν ἔ ἔχω τέλος αἰεί, 

έγτε λιποῦσα τέχνων καλλίγόνους σταχύας. 

ἡ μύρου, φίλ᾽ ἄνερ, με’ καὶ αὐτὸς ἐχεῖ γὰρ ὁδεύσας 

εὑρήσεις τὴν σὴν σύγγαμον Εὐτυχίην. ᾿ 

ὃ89, ΑΛΛΟ.- 

Ἰάδε σῆμα Κλέανδρος... φου Εὐτυχιανοῦ, 
ὃς Μουσῶν δώροις ἔσχε λόγον Χαρίτων. 

ὃ89. 

᾿ ομάνδρου τόδε σῆμα, τὸν ἐν πόντῳ χίχε Νοῖρα" 
δα) ρυόεν δὲ πόλει πένθος ἔθηχε ἀμόνι 

ἌΛΛΟ. 

Σ 584. ΑΛΛΟ. 
π]ούιος ( [) (Ὁ) ἀριστείδου λιθοδαίδαλος ἐνθα τέτευχ- 
ὃς ἐὼν δαχρύων χαὶ λυποτόχων ὀδυνάων: ἴται, 
ὶ γὰρ ἐν εὐφρασίαις χαὶ αὐλῶν ἡδέσι φωναῖς 

᾿ μηθεὶς, ἀνέλαμψε βροτοῖς λιθοχαλλέα μορφήν. 
ὶ γ 

“ (ὁ, 

585. ΑΛΛΟ. 

Θ. κ. 

δρα φίλον φθίμενον Διονύσιον ἐνθάδ᾽ ἔθηχεν 

Δελφὶς ἑὸν τιμῶσ᾽ εἵνεχ᾽ ὁμοφροσύνης. 

αὶ φιλίῃ νίκησεν ἀδελφειῶν ὁμόνοιαν 
"- σθλὸς ἀθήναιος ἐν θαλάμοιο τέλει, 

ὃς τόδε σῆμ᾽ ἐτέλεσσε τεθνειότι θεσμὸν ἀέξων 
τ εἵνεχεν εὐνοίης, ἧς ἔχε, πιστοτάτης. 

ὅ90. ΑΛΛΟ. 

λιανῷ τόδε [σῆμα] πατὴρ ἀγαθῷ πιζνυτῷ .τε 
᾿ γη τὸν χηδ[εύσαΐς σῶμα" τὸ δ᾽ ἀθάνατον 

᾿ Ο Εν ἀνόρο[υσ]ε Ῥέὰρ' Ψυχὴ γὰρ ἀείζ[ως, 
ΕἾ ἢ τὸ ζῆν παρέχει χαὶ θεόφιν χατέθη. [φούς’ 

σχεο [σὺ] ἀτοναχῶν, Ξάτερ, ἴσχε δὲ, μνητὲρ, ἀδελ- 
Ἶ Ἰθομα χιτὼν ψυχῆς" τὸν δὲ θεὸν σέόε μου. 

97. ΑΛΛΟ. 

ἔψανα Λουχίλλης διδυματόχου ἐνθάδε χεῖται, 
ψεμέριστο βρέφη, ζωὸν πατρὶ, θάτερον αὐτῇ. 
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ὅ90. 

ῬμΙοχϑηδ. 

ΑΙΔΌ. 

ϑϑηθοίαἑο πηογ δ πη ΒΘρυ οταπι μα θοὺ ΡΒ ΠΟΧθηδτη. 

91. Αῦ Ὁ. 
[50 ΠΡ 6Γ, 

(ὐοτηπλιη 61 ̓ πσθ 1 40:8 νἱαἱ σοπηπλ πο πὶ Δ 060 ἤπ6 ΠῚ 
αυϊηχαθ ΠΠΡΘΡΟΓιῚ τ οὐ 5. ρα οὐ -ρΌ που 5 ΒΡ οἱ. 

Νδ ἀθῆθαβ, ἃπηῖοθ Υἱν, τὴ6 ; οἱ 'ρ56. ϑηΐτα πὰ ᾿{ΠΠ6Γ0 
ἴπγθη105 ἰσδᾶπι ΘΟΠἤιρθπὶ Ἐπ γοΠδπη. [(Δοΐο 

ὅϑ2, ΑἸΤΌΡ. 

Ηῖο τηοπυτηθηΐαπι Οἰθδηά ον δζαίιξ... Ἐϊα γ ΟΠ Δηϊ, 
αἱ Μυβᾶγατη ἄοπο ΠδΡιΐ, βουηοηθπι (ἰδ ΓΌΠ. 

ΤῊΝ ΔΕΝΗΝ [αὐἰρὶς Ῥαγοᾶ ; 
ΟἸθομιδηαγὶ Ὠοοθθ τηοηιπηθηΐατη, 46 'π ροηΐο 

Ἰδοῦ πποβυτη 16 αὙΌΪ Πποίατη δἰία τπουίαυ8. 

δά, ΑΙΤὔ. 

ΘΔ ν᾽ 5 ΑὙἸ δ. 1415 ἢ ὔιι5 6 Ἰαρ146-Ρ 1 Ποῖο56- θοσαίο 
[Βῖο [γι οαίαβ οβί,. 

4] πυηο οϑί ΘΧρΡΥ5 δου πη τὰ οὐ {γΙβ} }{Π8π|-Ρὰ- 
[τἰϑητα ἀο]ογπα : 

οἰθπίτη ἴῃ ὈΟηἾ5- σι 115 οἱ, ΕἸ ΔΓ ΤῺ. ο δ [15. γ ΘΟ θῈ}5 
φοαϊβοαίιιβ, [θοϊ-αἰ-5ρ᾽ πα θγθί, ππου δ! 108. Ραΐογο- 

δρ 6. ἰογτπᾶ. 
ὅ99. ΑἸ}. 

ΜΝ: 

ιγυτη διηϊοιτη οχβιϊηοίυτη ΠΙΟηγβιαπι πἴο ροϑαϊί 
ΠΘΙΡἢΪ5 ϑαστη ΠΟΠΟΡΔΠΒ ῬΙΓΟΡίροι ΘΟΠΟΟΓαΙΔΤΩ. 

Εἰ δι!οϊ 18, νἱοῖί ἐγαίγαμη ΘΟΠΟΟΓ ΔΙῚ 
Ῥοηιβ Αἰμθπθοαβ ἴῃ Ἰθοίϊ ουτᾶ, [56 ῃ5 

4] ΒοοοΘ πποπυτηθηΐιπι οοΠ δοϊ ἐτηογίπο ΙΘρθπὶ 868ιι- 
ῬΓΟΡίου Ῥθπθνοϊθηΐίϑιη, ααδηῃ Παθαϊΐ, Πα 6}1551- 

ΠΏΔΠ. 
586. ΑΙτῦϑ. ε: 

ΖΦ] απο Ποοοθ τηοπυχηθηΐαμη ρᾶΐθν ΒΟΠΟ 58} 16 ΠΕ 1 4116 
τηοτ8}} ρϑγδο 5. 5115 ΘΟΤΡΟΡῚ : 568 ᾿τηπηο 88 

ἴῃ Ὀραίογυτη Θχϑυγγοχὶΐ 564165 ΘΟΥ : 8ΠΪΤη8, ΘΗ 561η- 
[Ρ6γ- υ ν 5 68ΐ, 

(υῷ νἱΐδιῃ ργθοί οἱ ἃ 4115 ἀθβοθηαῖί. [ΠΡ ΓΘ : 
(οπίροβοθ ἴὰ ρϑπηζαβ, ρδΐθν, ΘΟΠ ]ΠΘ616, τηδίθν, 

ΘΟΥΡῚΒ γ ϑι15 δΔηΪπι : ἀθατη δα 6 ΠῚ 6016 ΤὨΘΌΠΗ. 

537. ΑἸ}. 

ΒοΙψυΐε [πιο }}} σοπμ "ραν Βῖο Ἰδοθηΐ, 
οὐ} 5 αν 51 -ϑαπί ΠΡΘΥΪ, Ὑ νι μσιμ8 ρα ΓΙ, ἈΠ 16} ᾿ρ51. 

587. Αἰὐῦνῦ. 

Τα 11] Ἰδοθί, ταδίθυ 46 Ῥ7Ὸ]8 βΘ1η6118 

ἀαογμῃ γα ρϑύνὶ ρδγ5 ΟὈριὶ, αἰύθρα τηδίνὶ. 

Η. σποτιῦϑ. 



180 Ἔὶ : 

538. Αλλο. 

Μήτηρ μοι Τατιᾶνα, παρ᾽ ἠρίον ὅστις δδεύεις, 

ἤγειρε στήλην σὺν πατρὶ Σωσθενέϊ, 

πολλ᾽ ὁλοφυρόμενοι μιχρῷ ἔπι: ἦν γὰρ ἐμοὶ μεὶς 

ἕόδομος οὐ πλήρης" οὔνου» ΪΙουλιανός. 

5839, ΑΛΛΟ. 

Τύμόος μὲν χρύπτει με τὸν ἐν κόλπ[οισι] τραφέντα, 
οὔνομα μὲν Πτολεί μαῖ]ον" ὁ γεννήσας δὲ Σέλευχος. 

Πενταετὴς δ᾽ ἱχόμιην ἄϊδος δόμον" οἵ δὲ γονεῖς με 

ἱ μύρονται χενεαῖς" ἐλπίσι τειρόμενοι. 

β ᾧ γονέες, τί μάτην χενεῷ προσψύχετε τύμδῳ; 

Μοιρῶν γὰρ χλωστῆρ! τέλ[ος] βιότοιο τέτυχται. 

540. ΑΛλΟ. 

Λαΐνεος στήλη με πέριξ ἔχει" ἐχ δέ με παστῶν 

γύμφην χάἀχ θαλάμων ἥρπασ᾽ ἄφνως ἀἴδας 

- Πώλλαν, λυγρὰ γονεῦσι λιπὼν μνημμήϊα τέχνου. 

41. ΑΔΛΛΟ. 

Εὐτυχίδης Ζωίλου Μιλήσιος. 

Πραξιτέλους ἤνθουν λαοξόος οὔ τι χερείων, 

πο τὸ ἐς δ᾽ ἐτέων δισσὰς ἤλυθον ὀγδοάδας" 
οὔνομα δ᾽ Εὐτυχίδης ψευδώνυμον, ἀλλὰ με δαίμων 

᾿ς θῆχεν ἀφαρπάξας ὠχύτατ᾽ εἰς ἀϊΐδα. 

42. ΑΛΛΟ. 

᾿Λυσέᾳ ἐνθάδε σῆμα πατὴρ Σήμων ἐπέθηχε. 

48. ΑΛΛΟ- 

Λευχὰς μὲν πατρίς ἐστιν ἐμοὶ, σπεῖρεν δέ με Γόργος(9) 

τοὔνομα Δη[μόφιλον] (2) χεῖμαι δ᾽ ἐν δήμῳ 
; ἌΣ [ἀθηνῶν. 

' δ44. ΑΛΛΟ. 

Σῇ μα πατὴρ Κλεόδουλος ἀποφθιμένῳ Ξενοφάντῳ 
θῆχε τόδ᾽ ἀντ᾽ ἀρετῆς ἠδὲ σαοφροσύνης. 

848. ΑΛΛΟ. 

Μεῖνον, ἄχουσον ἐμοῦ, [παρ]οδοίπορε, τίς ποτ᾽ ἔφυ με" 

Παρδάλας μ᾽ ἔσπειρε πάτηρ, γαστὴρ δέ με τίχτεν 

Εὐτυχίδος" 

οὔνομά μοι δὲ Εὐτυχιανός. 

 Παιδείας γὰρ ἐγὼ πινυτῆς ἤλπισα γενέσθαι 

καὶ χάριτ᾽ ἂν δοῦναι μητρὶ καὶ πατρὶ" νῦν δέ με 
ΜΝ 

ἥρπασεν οὐχ ὁσίως ἕνδεχ᾽ ἔχοντα ἔτη: . [Μοῖρα 

ἈΝΤΗΘΠΘΟΙΑΣ ΘΒΒΟΛΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟΌ 
538, ΑΙΔΌὉ. 

ὗ ΣΡ 

Μαΐου πη εἰ Ται δ ηἃ, δα 5Θρι]ορτὴ χυϊβαα δὶ 
ΘΡοχὶζ οἱρρυμῃ πὶ Ρδΐγ ϑοβίῃθηθ,. 

τηυΠτππὶ ἸΔπΘη Δηΐ65 ΒΌΡΘΡ ρᾶγγα]ο: οταΐ, 
ΒΘΡΕΪΠηι15, ΠΟῚ Ῥ]ΘΠΙ5 : Ποτήθηῃ {118 Π 

ὅ99, ΑἸ. [ 

Τυμυΐα5 συ!άθηῃ ἑθρὶἐ τὴ8 σαὶ ἴῃ ραγθηί 
ΠΟΙΏΪη6 Ῥίο] μη ιτη : (αἱ σπου δυΐθηη 5 
Οὐ αθηηβααθ 86}1 Ὠ1Π5 ἀοιησμῃ; 

ἀοῇθηΐ νᾶηᾶ 5ρ6 ΔΡβιηρί.. 
Ο ρατθηΐθβ, αυϊὰ ἔγυβίτα ἰπδηὶ δηϊτηδτη- 
Ῥδγοδραπη δηΐπῃ ἢ] ἢπῖ5 νἱϊα ἴδοία5 θβί.. 

πονδΙη- Βροηβδπη οἱ ὑΠδ]ατηΐβ σαροὶϊί 50} 
ῬοΙΪαπα, {τ βίϊα, Ῥαγθη θὰ ΠΠ ΘΠ 5 ΤΠΟΠῺῚ 

841. ΑἸαῦῃ. : 

Εαϊγομί 65 ΖΟΙΠ Μέζις ΜΙΙοβίαδ.. 

Ῥναχίθ]6 ἤογθϑιη βου ρίον ποαυδααδπι, Ἵ 
ἴπ ΔΠΠΟΙΡΙΙΠῚ ἀπ ρ] 166 πὶ γοπθΡᾶτῃ οσαοδάοπ : 

ΠΟΠΊΘΗ νΘΓῸ Ἐπιγοἢ 465 [Δ] Βα Πη-ΠΟΙΊΘΏ 686 
ἀδροβυϊί ργθρίυπι οἰ ἰββίπιθ ἴῃ Ογούτη.. 

42, ΑἸῦν. 

Πγβοῶ ἢϊο πιοπυιπιθηΐαπι Ῥίον βΘΠΠ0ῃ. ἴπ| 

Βάζ, Αἰὐῦν. 

Μοπυμππθηΐυτη ρϑίθν ΟἸθοθυ 5 ἀδίαποίο, ι 
Ροβιιϊί ἤοοοθ ῬγῸ νἱτίαΐ οἱ τηοἀοβίϊᾶ.. 

δἀδ. ΑΙΌ}. 

Μδηθ, δυᾶὶ ἃ πι8, νἱδξον, {υ ϊβηᾶπι βΘΏΙΘΙ 
Ῥαγά8]85 πι6 βϑυϊί ρίθνι, υὔθυιδ δ θη 

Ευϊγομἰ ἀϊ5 δ παδ 1... 
ΠΟΠΊΘΉΖΙΘ πη] μΐ Ἐπ γο Δ πα. ᾿ 
Ποοί ΓΙ η85 ΘηΪ πὰ ΘΡῸ ῬΓ θη 15 ΒΡΘΓΑΨΙ 

δζ1. Αὐαὐῦ. 

ῬῸΡ Θρ0 ῬΡΔΧΙΐΘΙὶ [ΟΥΤΏ Δ. 6 ἴῃ τη ΔΡΊ ΟΥἃ, Ὁ] {1|8, 
ἰοΐδι 584 ΔΗΠΟΙΙΙΙ. Υἱΐϑ, ὈΪ5 οοἷο [αἰέ. 

Επίγομ 65 ταὶ ποηὴθη ουδί, 5θα [δοϊί, αὖ 

μος [δΙβαμη, Τρ θη5 τὴθ οἷἵο Ῥάᾶγοδ πἰμλὶ: 



δὐϑι λακο, ΣΡ. 
νει λίθον. ἐχ γαίης, ἄνθρωπε πανοῦργε; 

ἄταφον, τλῆμον, χύνες ἑλχήσωσι θανόντα. 

δ47. (ΑΛΔΟ, 

; εἱμαρτῇ ἀλόχῳ τόδε σῆμὰ θανούσῃ 
θῆχε Λυχειανῇ μνημοσύνης ἕνεχεν, 
γμ[δίω]σεν ἔτη δέχα πέντε δὲ μῆνας, 

ι π .- [ἀρ]ετὴν ἤθεσιν [ἀρα μένη. 

ὅ48. ΑΛΛΟ. 

δόδον εἰαρινόν σε Γρθτάφϑορος ἥρπασεν. ἅδ[ης, 
ν᾽ Ν' τλητὰ με ζωῆς " ἀφεῖλέ μ᾽ ἐν αὐτῇ. 

.849. ΑΛΛΟ. 

ς φιλέων δἰδύμον ΚΑΛΗ͂Σ ἀρέῤων, 
:ὐθυτάτην πίστιν ἠδὲ φιλοξενίην᾽ 
ν μέτα χαὶ συνάπηρεν ἀπὸ χθονὸς ἐς βίον ἄλλον, 

ξείνοισι προλιπὼν χαί γε πένησι πόθον. 

Ἧ 850. ΑΔΛΟ. 

λιτὸς ὁδ᾽ ἐξαπίνης τύμόος ἄναυδον ἔχει, 

ὶ χεῖται, λίθος ὥς; ἡ πάνσοφος, ἡ περίδωτος. 

Μοῦσα χαλὴ, χούφη σοὶ χόνις ἥδε πέλοι. 

{ ἰς μουτὴν Σειρῆνα χαχῶς χαχὸς ἥρπασε δαίμων; 

ΐς μου τὴν γλυχερὴν ἥρπασ᾽ ἀηδονίδα ; 
χ «τὶ μιῇ ψυχαῖσιν ἄφαρ σταγόνεσσι. λυθεῖσα 

ὧλ λεο, Μοῦσ᾽, ἐτάχη δ᾽ ὄμματ᾽ ἐχεῖνα σέο, 
στόμα. πέφραχται τὸ χρύσεον’ οὐδὲν ἔτ᾽ ἐν σοὶ 

ἱείψανον, οὐ κάλλους, οὐ σοφίης πέλεται. 

ε ᾿μέρμηραι θυμαλγέες" ἄμιμοροι ἐσθλῆς 

ἐλπίδος ἄνθρωποι" πάντα δ᾽ ἄδηλα τύχης. 

: ΒΝ 551. ΑΛΛΟ. 

᾿ ᾿ ἰυ ἐνυδρίξῃς ἁγνὸν τάφον, ὦ παροδῖτα, 

᾿ μή σοι μηνίσῃ πιχρὸν ἔπ᾽ ἀγεσῶας, 

Ἴ ν ᾿ χυανῶπιν Μοῦσαν, ἀηδόνα τὴν μελίγηρυν, 

ΘΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑᾺ ΒΕΡΌΠΟΗΔΙΙΑ. 18! 
540. ΑΙχῦϑ. 

Νδ τηονϑὰβ ἰαρίἄθιῃ 6 ἰθῦγ, ΠΟΠΊΟ τη] 196, 
8 [6 ᾿ἰπΠΒΘΡ ΠΏ, ΤῊ Ϊ56, ΟδΠ685 ἀἰΒοθυρϑηΐ τηου 1. 

547. ΑΙαῦϑὸ. 

αι αἰ! 6 πχοῦὶ ἤοΟ6Θ ΤηοΠυμηθηΐ πὶ τη 80 
ἡ ροδαϊΐ Τιγοϊδηδο ΤΠ ΘΙ ΟΥἾδ οδ158, 
αυῷ 8θοιμι ΘΟΗνΙΧὶἑ ἃΠΠΟῸ5 ἀθοθπι οἱ υϊη 4116 Τη6ῃ- 

Ῥαυάϊοῖῖο νἱσγία!θ τηου 5 βυδοθρίδ. [565, 

δάϑ,. ΑἸῦὺῦ 
[Ογοιι8, 

{Π| τοβϑᾶτη γϑρηδιη (6 τηογ 10 15- ΘΧ ΠΟ 55 τᾶρυϊὶ 
ΘΘΙΠΠδ ΠῚ : (Ο]ΘΓΔὈ1 ἃ ἀθι15 νἹΐδ5 ΤῊ] ἀοίγαχὶ Ἰη θᾶ. 

ῬΓΟΙηρίο- 8] Π10 ΔΙηΔῊ5 Θ᾽ ΠΊΪΠ ΠῚ ὙἹΡΕαΐ πη ΟαΪΠΊΘη, 

ΤΘΟἰ 55] δὴ Πάθτὴ δίαιθ ΠΡ ΘΓ ἐξα θιη-ἰη-Ποβρὶ(65: 
Φαϊθαβοιπι οἱ βίπηα! τοϊρτανὶ! 6 ἰθργὰ ἴῃ υἱίᾶπι Δ] 8 πη, 
ΒοΒρ᾿ Δ θιι5 τϑ]οΐο οί, ρϑι ρου θ5 ἀθβιἀθυῖο. 

ὅ00. ΑἸΤΌΡ. 
[υἱ διςοδηθη ὀπὶ, 

Οαγυ]θοβ- μα θθπίοπη- οι! Μάυβδῃι, ᾿υ5ο] ἰδτη 518.- 

οχίριιιβ Πΐοοθ τϑρθηΐθ πηυΐϑτη ἐατηι]5 Πα δέ, 
οἱ Ἰδοοῖ; αἱ ἸΔρ15, οἸπηϊ-βοϊθηί-ργϑαϊξα, οοηο616- 

Μυβὰ ρυ]ογα, ἰϑν δ 10] ραϊνὶβ ἰδίθ Παί. [Ὀγδίδ. 

ὃ. Ουἱβ ταϊῃὶ Θ᾽ γθπθτη Π1818 τη8}ι15 ΔΟΓΙρι, ἀθα5 
6015 ταὶ ἀυ]οθιη τὰραϊί ᾿ιβοϊηἴδτη 

Νοοίθ υπᾶ ἔτὶρ 15 Τθρθηΐθ ρα {15 βοϊαΐα, 
τηογΐαϑ 65, Μυϑᾶ ; ΤΠΔΡΟΊΘΓΘ ΟΟἿΠῚ 1} ἰα], 

οὐ ο5 οἰδιιβαμι δϑί, ΔΌγΘαΠΙ : Π1Π1] 18 πη Ἰη (8 
ΤΟΙ σασπι, π60 Ρυ]οΡ ἐπ] η15, Π60 βρη 1 681. 

ΑΡΙΐ6, οὐγῷ δηϊμηο- ἀο]ογθιη- 7 δ) θηΐ68. : ΘΧρΘΓίο5 
5Ρ6Ὶ ΒΟΙΏΪΠ6Β : οἸηηἶϑ, ἱηοογ δ, ἰουίαηθ. [θοηΘ 

Β5... ἅτασνΡ.. 

Να τηθιπὶ ν]ο]65 ΡΌΓΙΤΩ ΒΘΡΌΪΟΡ τη, Ὁ υἱϑίου, 
π6 {ΠῚ ἰγαβοδίμν 8οΘυθ6. ΑΡΌΒ11818, 

ὅδ0. Αἴαῦῇ. 

88 ΠΡ Ὶ5. ΟΟῸ] 5 ρα] ΟΒΘυυίγηδ, ἀυ]οὶβ δϑάοῃ, 

Ὁ Ἰαρίἀθ ποὺ γὙ1}} τηία σρϑῃίΐθ Ἰδοθί, 

σΘιι. ἜΥΡΕ 1ρβἃ 1Δρ15, 510 ἀϊοία οὐ πο 115 1118 

δ ͵Δοοθὶ : γϑύττι 510 {Π0Ὸ1 ἰθυγὰ 16 υ]85. 

Ὁ ποὰ ταραϊί πιο ταΐῃὶ πατηθη δοάοπδῇ ϑϑονὶ 

5 ϑΊΛΘπδ ΤΩΪΠ1 βαβία! τὰ ἀοἱ ἢ 

᾿ποοί ΠΟΟΘῺΒ 6! ἰ6, τηθὰ Μιιβᾶ, ρϑγϑιαϊί 

οοσοϊαδίίαπθ οο]05 γιρίαδ σαἰία ἰπο5: 

ἱπβϑυαἰΐαιθ οὐἱ τα ϑ]ΐο νἱποῦϊδ, δῦ πὰπο 

αὖ ΔΙ οἱοαθϊο ἀθ βαρίθηΐθ ΒῸΡΘΡ. 

119 Ῥγοοαϊ, σατο τιον ἐδ} οονάδ γογδηΐθβ, 

806 5ἴπθ; Εονίαηϑο θϑὺ ποὴ πἰβὶ ἤπιχα ἀᾶγθ. Ἢ. 6. 

δδ1. Λισῦ. 

Ησυπο ἰππλα] πὶ (586 ον" 650) ΠΟ] γἱο]ατθ, υἱδίον, 

ἰραΐαβ ἢδὺ πθ {ἰῦ]᾽] τὸχ ΕΥΘὶ, 
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Περσεφόνα τε χόρα Δαμάτερος" ἀλλὰ παρέρπων 

εἰπὸν ἀρατείῳ" γαῖαν ἔχοις ἐλαφράν. 

δδ2, ΑΛΛΟ. 

Πλείστην δὴ θνητῶν ἀρετὴν πατρὶ ψητρί τε δείξας 

χεῖθ᾽ Ἡρακλείδης ὁ Φίλωνος Δήλιος ὧδε. 

δ88. ΑΛΛΟ. 

Σῆμά τοι, [ὦ] γλυκερὴ Τελεσῶλλα, ἐνθάδε [χαλὸν 
τεῦξεν ἴδας ἀλόχῳ, λάχεν ἣ οἱ πᾶν τὸ πε[ρισσὸν 

πίστεος, εὐνοίης, ἀρετῆς, ἀγα[νοφροσύνης τε, 

ὄφρα καὶ ἐσσομένοισι τεὸν χλεὸς ἄφθιτον [ἐἴη. 

584. ΑΛΛΟ. 

ὕπνος ἔχει σε, μάχαρ, πολυήρατε, δῖε Σαύϊνε, 

χαὶ ζῆς ὡς ἥρως, χαὶ νέχυς οὐχ ἐλῥῥνα 

εὕδεις δ᾽ ὡς ἔτι ζῶν ὑπὸ δένδρεσι σοῖς ἐνὶ τύμθοις" 

ψυχαὶ γὰρ ζῶσιν τῶν ἄγαν εὐσεδέων. 

δῦ. ΑΛΛΟ. 

Εἴθε μὴ, ὦ πανάριστε Βοχόντιε, σαῖς ἀτέλεστον 

ἔργον ἔφυ] πραπίσιν τοῖα πονησαμένῳ. 

δδ0. ΑΛΛΟ. 

Αὐρήλιος Εὐτύχης 

τοῖς χατοιχομένοις μνείας χάριν. 
Θ(εοῖς) κ(αταχϑονίοις). 

Κύζικος ἦν μία πᾶσι πατρὶς χαὶ μοῖρα δὲ πάντας 
ὥλεσεν ἠϊθέους, ὦ παροδῖτα, μία. 

Οὐδ᾽ ἡμᾶς [ἀνελών τις ἀνήγαγε συγγενέεσσιν 
θάψαι ὀδυρομένοις, ἀλλοτρίας δ᾽ ἐπὶ γῆς 

ὕ χαὶ νέχυάς περ ἀνὴρ ξένος] αὐτὸς ἔχειν ἐπόθησεν 

χὴ μὲν τεῦξε λυγροῖς μνήματα μυρόμιενος" 

οὗ τὸ χαλὸν χοσμεῖ περιχείμενον οὔνομα τύμόους, 

οὗ γλυχὺς ἔσθ᾽ ἡμῖν κἀν φθιμένοισιν ἔρως. 

δ97. ΑΔΛΟ. 

Οὔνομα Φιλοχύνηγος ἐμοί: τοῖος γὰρ ὑπάρχων 

θηρσὶν ἐπὶ φοδεροῖς χραιπνὸν ἔθηχα πόδα. 

5588. ΑΛλο. 

Πατρίδος οἰκο[νόμον χερὶ χαὶ βουλ]αῖσι χραταιὸν, 

Γ[αίον Ανδρομένους ἐν[θά]δ᾽ ἔχω φθίμενον 

ᾧ τόδε σῆμα πόνησεν ἀδελφεὸς ἠδὲ χαὶ αὑτῷ 
τ ων Εὐφρόνιος, χαὶ ἰουλία ἄλοχος, 

ΑΝΎΠΟΙΠΟΘΙ ΘΗ Δα Δ. ΑΡΡΕΝΡΙΒ. 
Ῥγοβογρίπδααθ ἢ]1ὰ (θγουῖβ; 564 Ῥυίοτρ 

αἀἴο ΑΓαΐθο : ἰθῦγᾶπη ἢ Θ85 ἰθϑθιη. 

δ52. ΑἸ. 

ΡΙΟΡΙ πᾶ πη αι] 6πὶ 4] ̓ ηΐθγ-τηοῦ ἃ} 65. νἱ 

[ΓΡῚ τι! 486 
Ἰδοοί Ὠἴος Ηδθγδοιάθ5 ῬΒΙΟηΐ5 βἰδι5, Ὠ 6] 

59. ΑΙ}. 

Μοπιυχηθηΐαπι 101, ο ἀυ]οῖ5 Τ6 651}, Ὠϊο 
ἔθοϊύ 1485 υχουὶ, 4 βογίλ8, Θδί, Ομ ΠΗ 

Πάρὶ, θθηϊνο θηΐ, νἱγἑα 15, παδηϑιοίμα τη ; 

αἱ οἱ ξαϊανῖβ ὑπ, β]ονία ἱποουγρία 5ΘΙΠΡ 6 

σά. ΑἸΤΌΡ. 

ΘΟΙΉΠΙ5 Ὠδθοί 6, [611χ, Ῥϑρδιηδ }}}15, ἀἶνθ. 
οἱ νὶνὶβ υὐ ΠΟΓΟΒ, δ του 8 ΠΟῚ [δοῖι5 

ἀουπηῖβ δυΐθμι ἰδπηυδπι δύῃ ὙΊ ΘΗ. 511 
ἴθυ5᾽ ἴυο 

δηϊπιδ Θηἶπὶ νγαηΐ δοιαὶ 4υὶ γΆ]46 ἢ 

υῦῦ. ΑἸἴΧΌΏ. 

{Π|πᾶππ πο, ορίϊπιθ οοοηίίο, ἔμ ἱπηρθ 
ΟΡυϑβ 51 ἱπρϑηΐο, φυὶ ἰδηΐα ΘΔ ΟΓΥΘυΪΒ... 

50. ΑΌ Ὁ. 

Αὐγο} 5 Επαΐγοἢ 65 

118. φὰϊ ἱπίθυϊθραηΐ, τηθιηοῦὶδθ σΡδύϊδ.. 
15 Μαμῖθαβ.. 

Ογσῖσιιβ οὐδί πᾶ οππη θ5 ραν, οἱ. ἰἴαίαπι, 
ῬΘΡαΙαΙ αν πθ5, ὁ νἱδίον, απ. 

Νοάι8 πο8 ἑοίϊοη8 σιιῖβ γθάπιωτῇ ὀορπαίί5. 
βϑροϊϊοηοβ ἰροτπίϊθιι8, αἰΐοηα απέθηι. 

οἱ ηιογ 5 οἷν, ἰἱοοί αἰϊοηῖροθηια, Ἰρ58. ἨΔ 
οὗ ποθ ]5 ἴβοϊ! τηΐβθυβ τποπυπηθηίᾷ, πα ΠΥ 

αὐ] Ρυϊοραπι οὐπδξ οἰγουπροβιψαση ποιηθῃ 
ου)ὰ5. ἀ01015 οϑί ΠΟΡῚ5 γ6] 1πέθι' τη 105 

907, ΑΙΤΌΡ. 

Νοχηθη ΡΒΙΠΟΟΥΠΘΡῈΒ τη] ῃὶ : (4115. Θηΐπὴ οὕτη, 
ἴθγαβ ἰὴ τηθίμθηαβ γαρι στη }} ρϑάθιῃ 

8, ΑἸ1Ό}. 

Ῥαίγ δ τη Ἰβίγαίογθα τηϑηιι δ, ΘΟΠ511) 
(δίυμη ΑΠαγοιηθη δ Λίζμηι, Ὠῖο Πα θ60 τὴ 

οαϊ ΠοΘ66 τηοηϊπηθηΐιπιὶ ΘΧΘΡῚ ἰγαίδν Ὗ 

γίνθηβ ΕῸΡΗΓΟηΪ 5, οἱ δυ]ὰ Θοπ]αχ,. 

εὖ ΒΟΌΟ]65 Οϑυθυῖβ Ῥυοβουρίηδ : 564, θοη6, ἰγδηβδὶ 

ἴαὺὰβ Αγδίθο : βι0 01 ἔθυρᾷ 1θυ 8. Ἡ. α. 

859, αταῦν.. 

Οἷἱ τηυ]ία, ΤΟΥ 65 ΡΔΕΡΙ ΡΒ νἱσίαίθ. Ῥγοθαν 

8686 Ηργδοιάθ5 ΡΒ] ΟΩΙ5 6115 Ὠὶς δέ. ἃ 



ἴδες τ πόθ περιχ[λείτ]ου Γ[α(ο]ιο 
φρ[όνιος Εὐχτήμων θ᾽ εἵνεχεν εὐ[σεδίης" 

Ἐπ ἰκυύω ἀλόχοις ἤθεα σωφροσύνης. 

δῦ9, ΑΛΛΟ. 

Μαιανδρίης τῆς Βαχχίου. 

ν, τᾷ χάλλος ἀφώρισε Κύπρις ἐν ἀστοῖς, 

ἃ τύχη σχολιοῖς δόγμασιν ἠντίασεν, 
ἀλλοδαπὰν Μαιανδρίη ἤλυθε γαῖαν 
οὶ φιλοστόργους δειχνυμένα χάριτας, 

μος γενόμαν πατρίδα ζρλώμδι 

δι πυσικόγω λάθας λουσαμένα πόματι. 

ὅ00. ΑΛΛΟ. 

ἔχχης οὔνομα μοῦνον ἔχει τάφος, εὐσεύδέες δὲ 
ψυχὴν, χαὶ πεδίων τέρμον᾽ ἐς ἠλυσίων 

οὔτο σαοφροσύνης ἔλαχεν γέρας, ἀμθροσίην δέ. 
οἰ πᾷ ὑθριστὴς οὐχ ἐπάτησε χρόνος, 

λ᾽ [αὐτὴ] νύμφῃσι μετ᾽ εὐσεδέ[εσ]σι χαθῆται 
Γο. ἐν μνήμῃ χάρτα φυλασσομένη. 

861. ΑΛΛΟ. 

Χαῖρε, Εὔνομε Εὐνόμον. 

πάτρας χαὶ Λέσδου μέσσον ὑπούρύχιον . 
ἤτηρ δὴ πανόδυρτος ἐρημαῖον χατὰ δῶμα 

5 Εὔνομον αἰάζει μυρί᾽ ὀδυρομένα. 

02. ΑΛΛΟ. 

ὕνομά μοι ᾿λάτη " πατρὶς θ᾽ ἐστὶν Θυάτειρα. 
ΝΠ τ᾿ τερν  νχννυς 

πε τ᾿ χαὶ σὸν, δοῖτα, 

ὄλδιον εὐθύνοι πάντα Τύχη βίοτον. 
ις} ἐμεῦ στήλλαν χαὶ τὸν λίθον οὐκ ἀδικήσῃ 

οὗτος τὰν αὐτὰν μοῖραν ἐμοὶ λαχέτω. 

δθ8. ΑΛΛΟ. 

Τάφον τὸν ὄντα πλήσιον, βωμὸν δ᾽ ἅμα 
ἔτευξα χατὰ γῆς Κλαυδία, ἡ χαὶ Δεχὰς, 

ἀθηνίωνι γλυχυτάτῳ χαὶ φιλτάτῳ, 
ἁγνῷ γενομένῳ συμόίῳ, μνήμης χάριν. 

ὃθ4., ΑΛλΛΟ. 

ἔτρὴν τήνδ᾽ ἐκόλαψε χάριν μνήμης ἔτι ζωὸς 

γτὰ τε τῶν γενέτειρα, φίλου μεμνημένη ἀνδρός 

δι μα, τὺ φιλεργὸν ἀπέσπασας ἀνδρὸς ἀπ᾽ εὖ- 
ιτον ἐς θνατοὺς ἁλιχίαν θεμένα [νῆς 

ϑ᾽ ὧν μοιτὸ μνῆμα πόσις χτίσεν, οὕνεχ᾽ ἅμ᾽ αὐτῷ 

φόνας δ᾽ ἀδίαυλον ὑπὸ στυγερὸν δόμον ἦλθον, 

γὔνομα μοῦνον ἔχει στάλα, ξένε, σῶμα δὲ πόντος 

ΔΑΡΌΤ π. ΒΡΙΟΠΑΝΜΑΤΑ ΒΕΡΌΓΟΠΑΙΙΑ. 183 
οὐ ΠΠΠ ἀοίαποι! ἱπο! εἰ (ὐδὶϊ 

ἘπρΡΠ το ἶα5 Εποίθηοηχιιθ ργορίου ῥἱθίδίομ : 
Ουϊηΐδαιθ Θογ τη ροηθί εχ, αἰ]θοὐϊ τπθπιον Υἱν], 

ἀθιηηοηβίγο ὈΧΟΡΙΡῈΒ ΠΊΟΡ65 Ῥαα]ο ἴ. 

859. ΑἸαῦϑ. 

Μωδηάνῖο ΒδοΟΙΪ (ἀχο}}5). 

ῬγΟΒθΡΡΙηδ, ἰὰ Ορουἰ5- ἃπιδηΐθη ἀοἰγαχίβίϊ ἃ νἱγὶ 
τοίαϊθ 51η6- χα Ἰοῖο ἴῃ ππου 8165 βίαίαία, [ΟαθΙ]], 

γ᾽ ρ πη 1- Δηποβ-ηδίδῃ, οἱ ρα ον ἐμἀϊπθιι δἰ θαθγαὶ 
[γρυὶβ ᾿πίρν δἶνθϑ, 

56ἃ ῬΓανῚ5 ἀθογθί 5. οὈνίδπα ἱν ἢ ον ίυηδ, 
ααϊα Δ] θηᾶπι Μεδπαάνὶα νϑηϊβδοί ἴῃ [θγΓ ΠῚ 

ὙἹΠῸ ΘΘΠΕΪηΪ -ΔΙΠΟΓῚ5. Οβίθηθη5 ργαίοβ-α δοίιι5, 

ΡΙῸ ΟΡ 5 ΤΉ] ΠΪ τη ΟΠ τη ηΐατη ΘΟ] ΙΧ Θχβίγαχὶ, (υἷα 
Ῥθγθρυῖηᾶ [ἀοία-ἰα], ραίτ!α το]ϊοίδ, [βθοῦμῃ 

ῬΙΟΒΟΙΡΙ ΠΏ Ι16 {γβίθβ ἀουη05., ὑη46. ΠΟ ΤΘΠΊΘΔΙΘ 
[Πσρΐ, β 1], 

ἘΠῚ ΟὈ] ν]ΟηἾ5. ΡΘΡ-Παδιη-οθϑβδηΐ- Ὁ] ογ65. ροία 
[πη Ῥγοὶυ], 

00. ΑἸ1ῦ!. 

ΜΙοοΘ ΠοΙηθη 50] πη Παθϑί, ΒΘρα]οΛατα, ὈΪΪ δυΐθιῃ 
ΔΗΪΠΊΔ ΠῚ, οἷ, ΘΙ ΡΟΥΠ ἐδ ῳι6 δ ἰθυτηϊηυτη ΕἸΥ- 

[510 ὙῈ1ΠῚ, 
Ποῦ πποάρϑβίϊ βορ 8. οϑὺ ῬΥθ απ), ἱπητη 8 }1{8- 

[ἰϑππᾳὰ6. 
(οΥΡοΥῚ5 νἱοϊαίου. πο οδ] αν! Θαηὶ ἰθΙΏΡ.18, 

566 1ρ58ἃ ΟΠ] 565 Ἰηΐ6 ̓  ῥὶἃ5 βθάϑί 
ὙΊΡΙ 1η τηθιπου δ, γα ]46 βορναίδ. 

501. ΑἸῦν. 

ϑαῖνο, Εππομιθ Επιποχηὶ Πἰὶ. 

Νοπιθη βοΐαπι μα θδϑὲ Οἰρριι5, ΒΠΟΒΡΘ5:; ΘΟΡΡῸΒ δα θη) 
Ραΐγδτη ᾿πίου οἱ Πϑβθυτη ΒῸ Π θυβαμι : [ρΟηἰι5 

τηδίθυ ΘΥΡῸ {16}0}}15 ἀθβθυίδτη ΡΥ ἀοπηιτη 
Ἑπποπησπι ᾿αρ δύ Ρ]αρίπλαπ ΔΘ 8Ή8. 

02. ΑἸΤΌ}. 

Νοιάθη τὰϊηὶ ΕἸ]αία : ραΐιίδααθ οϑί ΤἬγαίγα. 
ν π Φ4α δ ἀἶν ΝΙΝ ἡ Α΄ ἀὰ δ ἃ π ὁ ὁ δ ὦ 

εν Θἐ ἴμπδπι, νἱδίογ, 

Ῥθαίδπι τοραΐ ομηηθὴ ΕὈγίαπδ, νἱΐϑιη. 
Ουϊουπααθ τηθὰπὶ οἰρρυμι οὖ Ἰδρί θη ἤθη Ἰωβουῖί, 

1116 οδιηάθιη βογίθιη ἃίαιιθ Θ5Ὸ σοηβθααδίῃν, 

563, ΑἸαῦτῷ. 

ΘΘρυΪογαπι (αΐ οϑὲ ῬΡΟΧΙπηιπη, ΔΡΔΤΊΘΊΘ 51πηὰ]} 

ἔδοὶ ἴῃ ἰοσγὰ (Ἰδιάϊα ὁ 4ὰὸ οἵ Πθοἢ ἃ 5 ΠΟΠΟ707᾽, 

ΑἰΠοηϊοπὶ ἀυ]οἰββίμηο οἱ, διη] οἰ 551 10 
οδβίοσιθ δοῖο Θοηβου Ἷ, πηθιη ον] ρ αἰ. 

ὅθ4. ΑἸαῦϑ. : 
[νἱνὰ8 

Θαχυπι Ποοο6 ΘΧβου] ρϑὶ: ρναίϊδ, τηθημιοῦῖ, δά διὸ 



184 ̓  

ῥοῦφος ἐὼν προπάτωρ ἡμετέρης γενεῆς" 
ἐν νομιχκῇ προὔχοντα Κλεόμόροτον ἥρπασε Μοῖρα, 

πρῶτα συνεσπόμενον βήματι Βιθυνιχῷ. 

ὅ ὄστεα δ᾽ εἰς πάτρην ὁ πάτηρ ὠπάσσατο Ῥοῦφος, 
χαὶ χατέθηχεν ἄρας] ἔνθα [περ οἱ] πρόγονοι. 

Ηρῴῳ δ᾽ ἐνὶ τῷδε καὶ ἄλλοι φίλτατοι χεῖνται, 
Τιυμήεις Χρόνιος υἱός τε Πολυχρόνιος. 

᾿ δθὅ. Αλλό. 

Πάντη μὲν χύδος Τερϑύλλου, ἐν μὰν βὰν ν 

᾿ ἐχ τε σοφῶν ἔργων ἔχ τ᾽ ἀγαθῶν πατέρων᾽ 
νῦν δ᾽ ἔτι που χαὶ μᾶλλον, ἀρηϊφίλων ὅτε φωτῶν 

τόσσην ἐν σταδίοις ἐστόρεσεν στρατιὴν, 
:] ἄρχτους πορδάλιάς τε χατέχτανεν ἠδὲ λέοντας, 

σφῶν χτεάνων πάτρην πρεσθυτέρην θέμενος" 
τῷ μετὰ χλεινὸν ἄρην ἐναγώνιός ἐστι χαὶ Ἑρμῆς 

νίκην πορσύνων ἀνδράσιν ἀθλοφόροις. 
Τοὕνεχα χαὶ βασιλῆες ἐπιστέλλειν ἐπένευσαν " 

10. αἵ δ᾽ ἀρεταὶ τούτου χαὶ προγόνων πλέονες. ́  
Σῆμα δέ, χεὶ τέχνη Φρύγιον λίθον ἔργῳ ἐλέγχει, 

ψεύδεται" ἐχ γαίης τῆσδς πέςυχε [λίθος. 

00. ΑΛΛΟ. 

Οὐ τὸ θυνεῖν ἀλγεινὸν, ἐπεὶ τόδε πᾶσι πέπρωται, 
᾿ ἀλλὰ πρὶν ἡλικίης καὶ γονέων πρότερον. 

Οὐ γάμον, οὐκ ὑμέναιον ἰδὼν, οὐ νύμφια λέχτρα, 
χεῖμαι, ἐρῶν πολλῶν, ἐράμενος πλεόνων. 

: 567. ΑΛΛΟ. 

Οὔνομά μοι Μενέλαος " ἀτὰρ δέμας ἐνθάδε χεῖται, 

ψυχὴ δ᾽ ἀθανάτων αἰθέρα ναιετάει. 

ὃθ8. ΑΛΛΟ. 

ον ἡ γ]ενόμην Ν[αρεωτίδι γαίη, 
χεῖμ]αι δ᾽ ἠγαθέῳ Κέζχροπος ἐν δαπέδῳ. 

ὅ09. ΑΛΛΟ. 

α. Πατρὸς ἐπ᾽ εὐσε[Ο(ῃ] με χενὸς τάφος ὧδε χατέσχεν, 

ἀλ]λ᾽ οὐχ ἐν γαίῃ. τῇδε θανὼν ἐτάφην " 

Σμυρναία δὲ χόνις μ᾽ ἐκαλύψατο, γηραλέης δὲ 

ἐλπίδος οὐχ ἦλθον πρὸς πολιὸν Ἐλύχα μεν; 

ὅ παῖδα δ᾽ ἀχινήτου με συνώνυμον ἥρπασε πατρὸς 

Νοῖρα, καχὸν γονέων χηροσύνης δάχρυον. 

β. Νεωτέρον Ἄνιχήτον ἐπιτάφιον. 

“Ὅστις νεχρὰν πρόσοψιν ἀφανίσει τέχνου 

οὕτως ἀώροις περιπέσοιτο συμφοραῖς. 

ὃ70. ΑΛΛΟ. 

΄ Ἂ 9. Ἃ ΄ »-» ᾿ Υ 
α. ὃς δ᾽ ἂν προσοίσει χεῖρα τὴν βαρύφθονον, 

΄“ ΄ », »“ 

οὕτως ἀώροις περιπέσοιτο συμφοραῖς. 

ΑΝΤΠΟΙΘΟΙ Δ: ἀπαῖολι ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒ. ἊΣ Ἧς 

οὐπὴ Γαΐ, Βαΐὰ5 ἄνα ποβίγῶ. βαγρίβ 
ἴῃ Ἰορίθιυ5 ργβίϑηΐθιη (Ἰθοιηθγοίαπι νᾶρι 

ῬΓΙΙη8, ΘΟηβοααιίατη ἴῃ ἴορο ΒΙ Πγπῖοο. 
οϑϑᾶ, διΐθπι 1η ραίγᾶτη ρδίθν δίψα, Ἡ αἱ 

οὐ ἀδροβιυῖξ βυθ]αΐα, ὩΡῚ διώνέ ῬΓΟΔΥΪ. 
ΪΙπ βϑῦοο Βοροθ δὲ 8111 Δι οἰ Ββι πη Ἰδοδπΐ,. 

ΤΙμοἷ5 ΟΒγοηΐι5 ΠΠΙυ54ὰ6 ῬΟΙγοῃγοηΐα 

δ0ῦ. ΑΙχῦϑ. 

Ὁίααθ φυϊάθπι ο8ὲ ΤΡ] ρἹογία. . .. 
6Χ βδρίθηΐθν [Δ 0015 δία αθ ΒΟ Π5 Ῥγ ΠΕ. 

παηο δάπαο οἱ πηδρ]5. οὐπὶ ΜΡ ]5- 8 0 
ἰαπίυπῃ ἰπ 5115 βίγαν! θχϑγοϊ ατα, 

1Γ505, ΡᾶΓαΔΙΘΒα16 οοοἰαϊί, αἴαιθ ἸΘΟΠ68, 
515 ΒΟΠΪ5 Τυοα Ραίγτη δη  Πυϊογθ πη [ἃ 

ουϊ ροβί ἱποϊϊυη Μαγίθμη οθυ τη! πυτη- 
ο[ἀοβί οἱ ἢ 

ψὶοὐου πὶ ΡΥ ΘΠ 5 ΥἱΡῚ5. ῬΡΘηΪᾶ- [ΘΡΘΉ 1} 
ῬγορίονῃΡ:. 4ιοᾶ οἱ ΥΤθρ65 (Ππῃηρϑ ΡΟ" 88) ΘΡΪ5 

ἴάανο αὐ οιηι αἀἰρηδιϊ 
564 1ρ05105 ΡΙαΓ85 γ6}] Ζαδιη νΌΡ τη βυηίν 

Μοπυπηθηἑαμηαιι8, οὶ ἃγ5 ῬΕΡΥ Ια Ἰαρίἀθπὶ 
τηθη {αν : 6 ἰθῦτὰ ἤδοο06 πδίᾳ8 65ΐ ἰΔρί85.. 

860. ΑΜὔὉ. 

Νοη πηουΐ πιο θβίαπι δϑί, αυΐρρθ απ ἰὰ ὁ 
[ϑογίο ἀϊβένσθα 

᾿ 566 γηογῖ ηΐο 7μδέαηι τοἰαίοπι οἱ, δηΐθ ρ 
Νοη πυρίϊα5, πο Ὠγτηθηδθιιπὶ Ζαϊ νἱαϊ, ΠΟ 96 

7860, διηδη5 τη] ἴ05, ἃηαίιι5. ἃ ΒΡ] αρΙθα5. 

07. ΑΙἴτῦϑ. 

Νοπιθη τὴϊῃὶ Μαποίαυϑ : δίψαϊ οοῦρὰβ Βῖο ὦ 
864 ΔηΪΠΊΙ5 πη] υ Δ] πὴ τί μογα, μά δ δέ. 

568. ΑΙαΌ. ᾿ 

. Ναίυβ 5ιπὶ ἰη Μαγθοίϊοδ, ἰοργὰ, 

Ἰδδρο δαΐθηι ἴῃ ν8]46-αἰ νη (θοτορίϑ 500 

ὅ09. ΑἸΙΌΡ. τ 
ΤΑ 

α. Ῥαίτῖβ ρϑὺ ρἰθίαίθιι τὴ8 ᾿ἰπᾶπθ 5ΘΡΌΪΟΡ 
566 ποῃ ἴῃ ἢ86068 ἰθΓΓᾶ ΤΟΥ ύ 15. ΒΘΡΕΪ 5 

ΘΤΩΥΓΠδΘΙ5. δαΐθιη ραΪν 15 τὴθ οοπίοχίξ, 56}1} 
ν᾿ βρδὶ Π0Ὶ γϑηὶ δα οδῃοβ ΟΥἽΠ68... ᾿ 
ΕἸ απ δυΐθιῃ Απϊοθίϊ τη Θορποιηΐηθπη ΤΡ Ὀὲ 

Ῥᾶτοᾶ, πηᾶμιπὶ ρᾶγθηΐαμῃ, οὐ 8015 ἸΔΟΡΙ ΤΠ Ο58 

ὁ. Φυηίονῖβ Απίοϑίῖ δρ ἀρ βίαμα,, 

Ουὐϊουπααθ τηογρίδηη βρθοΐθιη ἢδίϊ 8010} 
510 ἴῃ Ἰηἀθοογὰβ ἱποιάδί οΔΙΔπιἰ αἰ68. 

70. ΑΙΔΌΡ. 

α. Ουϊουηααθ τηϊογοί Ἰμιῖο ϑθριογῸ ΤῊΔΏΙΠῚ ὃ 
5[6 ἀϑἰου πι65 ἱποῖααί ἴῃ οδ]ατηϊ αίθ5. [{θ τίην 



δε! ἂν δὲ χεῖρα ἀβευ μεν: Ὲ βαρύφθονον, 

παῖς αὐταῖς περιπέσοιτο συμφοραῖς. 

δ711. ΑΛλοΟ. 

υῆἧς ᾿Αχμονεὺς χαὶ Εὐμενεὺς τῷ υἱῷ μον Εὐχάρπῳ 
καὶ ἑαυτῷ καὶ τῇ γυναικὶ ᾿Αφροδισίῃ. Ὁ 

1 μοῦ θανόντος χαὶ γυναιχὸς χαὶ τέχνων 

δι ἂν ἀνοίξει τύμδον ἢ βλάψει τάφον, 

πολλῶν ἀώρων περιπέσοιτο συμφοραῖς. 

ὅτϑ. ΑΛλοΟ. 

: Ἵ ἂν προσάξει χεῖρα τὴν βαρύφθονον, 

πολλαῖς ἀώροις περιπέσοιτο συμφοραῖς. 

578. ΑΛΛΟ. 

ἂν προσοίσει χεῖρα τὴν βαρύφθονον, 
ά τῆς μελαίνης περιπέσοιτο δαίμοσιν. 

ὃ14. ΑΛΛΟ. 

" δον σοι ποίησα, Παπίρις, Γοργὰς ἄτεχνος 

τὴρ πρωτογόνῳ, ἕτερον παῖδ᾽ οὔτιν᾽ ἔχουσα " 

ὦ; ος γάρ μ ̓ἐχάλεσσας ἀμήτορα μήτερα, τλῆ μον᾽ 

ὶ πασάν σ᾽ ἐδίδαξα διδασχαλίην, ταχύμοιρε " 
ΓΝ δ᾽ ἔστρωσα τάφους, χήρα δ᾽ ἀπελείφθην 
δρός τ᾽ ἠδὲ ππεῦν; οὐδὲ πλέον ἢ δάχρυ οὖσα. 

δ78. ΑΛλΟ. 
ἣς 

χ ἀχλεῆ Δεχούρατον ὁρᾶς, ὃν ἀνεῖλε Σαγ[ίττας 

}ο ἧς χειρὸς ἐμῆς οὐ προφυγὼν θάνατον. 

ἢ 710. ΑΛΛΟ. 

ς ς εὐτάχτου τε χαὶ ἐργατίδος τόδε σῆμα. 

᾿. 571. Ἄλλο. 
αἰτωριανὸν ἐμὲ στρατιώτην ἔνθα Φίλητον 
ὠθέντ᾽ ἐχ χαμάτων ἥδε χόνις χατέχει. 

δ᾽ ἀλχίμιλλα μελλόνυμφος δυστυχής. 

18. ΑΛΛΟΌ. 

λλὰ πονησάμενος βιότου [τάδε τέρματ᾽ ἀφῖγμαι 

γαμετῇ ἀλόχῳ Λαο[δίχῃ χαταύάς" 

αι, δ᾽ εἰν ἀΐδη ζοφερὴν ἐπιει[ μένος ἀχλὺν, 

μὴ μοὶ λιπὼν πένθος λυγρὸν [ἐλεινοτάτῃ " 
λλλά ᾿, ἐμαὶ ψυχαὶ, δυ᾽ ἀδελφιδέ[οι συνόμαιμοι, 

᾿ χαίροιτ᾽ εὐσεθίης εἵνεχεν εἰ[λιχρινοῦς, 
'λῃ τιμήσαντες ἐμὸν τάφον ἀθανάτοις τε 

Ι Πιερίσιν" πάπποι δ᾽ ἔλθετε π[ευσόμενοι. 

᾿ ἀσχληπιόδωρε Δίωνος, χαῖρε. 

579. ΑΛΛΟ. 

, ὦ πὰροδῖτα, τίς ἡ στήλη, τίς ὁ τύμθος, 

ΠΔΑΡΌΤ π. ΕΡΙΟΠΑΜΜΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΠΝΑΙΔΑ. [δὺ 

ὃ. Ουϊουηάαθ μρδηιτη ᾿μμῖο 86 ρι10}0 Δἀτηονοεὶῖ ρνᾶ-᾿ 
Θᾶϑάθῃι ἰποιἀδΐ ἴῃ οαἸ τη αίθ5. [γἱτθγ-ἰην]8 Πὶ, 

571. ΑἴῦΡ.. 
Ηθυ65 Αοηοπθιβ οὐ Επατη ημ αι 5 ἢ]10 τη ΕππσαΡ ΡΟ 

ξ δὲ τὶ ἰρβὶ οἱ σοῃ)]αρὶ ΑΡΒΡοα βίο. 

Μοὶ πιονίαϊ οἱ οοπ]ρὶβ δὲ ἢδίου τη 
αυϊουηααθ γθοϊαἀ θέ ἰυτηυϊατα Ἰἀ θίγο βορυϊορτη, 
ΤῸ] ΟΥ τη ἀδἰουτϊατη ἱποϊἀ δ ἴῃ οδΙαπηϊαίο5. 

5712. ΑἸ]. 

51 4 Δατπονοῦῖξ τηδηὰπι ἰην 1 18- ΡΥ ΨΘΙΙ, 
ταῦ] α5 ἰηἀθοογὰβ ἱποϊ αἱ, ἰπ οδΙ δια ΐο65. 

79. Αῦϑ. 
[ἰογ-ἰην!άδτη, 

Ουϊοιπαιο ἰηΐογοί μμΐο 8θριιῖονο ταϑηυτη ϑταᾶνὶ- 
Ἠδοδίθβ πἰρτθ πο δύ Τη8}1}58 Θ᾽ ΘΏ 115. 

δ7ά, ΑἸ}. 

Τυπυΐαπα Εἰ] ἴοοἱ, Ραρὶτῖθ, ἀοΥραβ ῬγΟΙθτΟΔΓΘη5. 

πηδίον ῬΥΪπη ΟΡ ηΪΐΟ., ΔΙίθγιιτα Β]ϊυτη ΠΟῺ ΠΔΌΘΙΒ : 

ῬΥΪΠλῸΒ ΘὨΪ ΠῚ 16 γοοδ {1 ΠΟΏ-Τη ΓΘ ΠῚ τη Δί ΘΠῚ;, "ΒΘ; 

οἱ οἵππθῖῃ ἰ6 ἀοουὶ ἀοοίτίπδπι, Ὀγον!-ἰαΐο ἀοπαΐθο; 

ΡΙῸ πυρί5 δαΐθιη βίγανὶ Βθρυ ογᾶ, οΥΌἃ Θηΐτη τ6- 

[Ποία 51 

γἰτοα6 οἱ Π]Π10, φα ΠΟ αι Ρ]Ὲ15 51 ααδτῃ ᾿ΔΟΡΙΠΊἃ. 

ὙΠ ΑἸΤΌΡ. [ϑαρίεία, 

Νοη ἱπρίογίοβαπι Πϑοογδίαπι υὙ]465, {αθπι 5υϑία : 

«υὶ 5Βἰηἰβίγα τηᾶπὰ τηθὰ ποη ΘΠ πρὶ. τηογ θη. 

,, 870. ΑἸΌὉ. 
[ὑπ 68{. 

Νγβῳ τηοἀοβίαιθ οἱ ἰδ υ]οβθ ΒΟΘ06 ἸΠΟΠΙΙΠΊΘη- 

717. ΑἸΌ Ὁ. 

Ῥιφῳίονγδπαπι τὴθ τα] θτα Ὠΐο ῬΒΠ]Θίαπι 

Ἰθογαΐατη 6 ἰδ θουῖ 5 Βίοοθ ρα Ϊν]5 ἰθηοί. 

Ἡθοοο 68έ ΔΙοίμα1Πα. Ὀγονὶ- αὐ ἃ-5ροηβᾶ, ἸΏ ΓΟ ἸΪΧ. 

578. ΑΙαὐϑ. 

Ροίαψυδιηῃ πιυϊία ΙΔ θοτανὶ, υἱ  ΠΟΒ ἰογτηὶη05 Δα" 

ΟΕΠῚ ΡΓΟρτΙὰ ΘΟ ]αρο [ῳδοάϊοθ ἀΘΡΊΒΒΒΙΒ : 

Ἰδοθοααθ ἴῃ Οτγοο ἰθπθθγοβὰ ἱπαἀ υὐι8 ΟΔΠΠΡΊΠΘ, 

τηϑί ᾿παῦθη 5. Ἰαοίαπη ρΓάν θη ΠΗ ΒΘΡΔΌΙ : 

γ ΓΏΠι, Ο τηθῶ Δηϊπι8, ἀπο [γα γ 5-Π}Π| ΘΟΠΒΔΏΡΊΪΠΒΙ, 

γα]οίθ β᾽Ποθυτη ργορίθι οἰ δίδίθτῃ, [πρυβαὰθ 

4] οἶρρο Βομποραν 5.15 τ ΘῸΠη ΒΘΡΌΪοΓ πη ἱπητηου ίδἃ- 

ΡῬΙουΙαθα5 : ἃνίαιθ ηιθὲ υθηϊΐθ Ρογοοηίϊδίυνϊ. 

᾿Αβοϊθρίοδοιβ Πἰοηὶβ “ἰδ, ναίθ. 

519. ΑἸῦν. 

Ουατῖβ, ο νἱαίον, αυΐβ βὶ{ οἴρρυβ, 4αΐβ ἑαυ] 8, 



ψ΄ς]ς ΕΓ ΣΝ Ὁ Ψ' Ἢ ὍΣ Ἀ κσις ἢ ἘΑ͂Ι Κ᾽ 

7 τ ἐν, ΕἼ 
τ ΣΝ 

τάῊ8δ᾽ 

τίς δ᾽ ἐν τῇ στῆλῃ εἰκὼν νεότευχτος ὑπάρχει. ᾿ 
- Υἱὸς Τρύφωνος τοὔνομα Τάτον ἔχων, 

τεσσαραχαιδεχέτη δόλιχον βιότου σταδιεύσας" 
“ὖ τοῦθ᾽ ὅ ποτ᾽ ὧν γέγονα, στήλλη, τύμδος, λίθος, 

[εἰκών. 

80. ΑΛΛΟ, 

ἤμην ἐν ζωοῖς " φάος [ἡδὺ δὲ] λεῖπον ἀγεννῶς. 
Οὔνουμά μοι Χρηστῖνος τὸ πρὶν, ἀνέθρεψε δὲ γαῖα 

Βιθυνῶν πρώτη Νικομήδεια, κτεῖνε δ᾽ ἀχϑλλεύς: 

ταῦτα δὲ πάντα μίτοις Μοιρῶν πάθον, ὡς ἄνθρωπος. 

ὃ81. ΑΛΛΟ. 

ἤνθάδε γῆ κατέχει νέον ἀνέρα, ᾧ πατρὶς ἦεν 

χαλὴ χθὼν Δοχίμοιο, τὸ δ᾽ οὔνομά οἱ τόδ᾽ ἔχειτο 
Παπίας Πασιχράτους" χἄθθανε δ᾽ --υυ-- 

89. ΑΛΛΟ. 

᾿ἀπολλωνίδη ἐσθλὲ, σε μὲν γοάοντε γονῆε 
μυρομένω θάψαν φέρτατον ἠΐθεον, 

δεξι]ὸν [ἰη]τῆρα - μέγα στενάχουσι δ᾽ ἑταῖροι! 

ὀχτωχαιδεχέτες ἄνθος ὁμιηλικίης " 

ὃ τόνδε δὲ βωμὸν ἔθηχε πανύστατα δῶρα Μένανδρος 
φίλος ἀδελφείου μηδενὶ λειπόμενος. 

583. ΑΛΛΟ. 

Πατρὶς μὲν Μύνδος " γενέτωρ δέ μευ ἔπλετ᾽ Ἰάσων" 

στοργᾷ δ᾽ Εὐδούλου χούρα ἀνεγραφόμαν. 

Τέχνον δ᾽ ἀρτιγάλαχτον ἰάσονα ματρὶ λιποῦσα, 

ζωᾶς ἐστερόμαν εἰνεαχαιδεχετίς, 

ὃ Αἰαχτὰν δὲ θύγατρα χατεστενάχησε Στράτεια, 

οἷά τις εἰναλία δάχρυσιν ἁλχυονίς. 

Τοὕνεχα τὰν χατὰ γᾶς Μύρτον, ξένοι, αὐδϑήσαντες 

χαίρειν, τὰν αὐτὰν ἀντινέμεσθε γάριν. 

84. ΑΛΛΟ, 

Αὑτῷ συγγενέσιν τέ μ᾽ ἐδείματο σῆμα φαεινὸν 

Αἰνείας ριαρῆς χῦδος ἔχων στρατιῆς, 

πρόσθε πύλης ἀείναον, ἄφθιτον, οὔτινος αὐτῷ 
αὐτοχασιγνήτων χεῖρας ὀρεξαμένου. 

ὅ Τοὕνεχα τῷδε μὲν ἐσθλὰ πόροι θεός" εἰ δέ τις αἰνῆς 

χερδοσύνης μετέχει, ἄλγεα τῷδε δότω. 

δ88. ΑΛλΟ. 

ἥ μ᾽ αἰζηὸν ἀμείλικτος περνήρπασε Μοίρη 

ἄρτι χλυτῶν Παφίης ἁψάμενον θαλάμων" 
πένθεσι δ᾽ οὐχ ὁσίοισι δυσέχθατος, ,. 

«τς στοναχεῖν παῖδ᾽ ἕτερον μελάθροις. 

Ὁ Εἰ δὲ θέλεις γνῶναι τὸν ἐμὸν βίον, ὦ παροδῖτα, 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑΣ ΘΒ ΒΟΛΕ ΑΡΡΈΝΟΙΒ. 
- σ 

418 ἴῃ οἶρρο οἴρίοβ γθοθηβ-οία βἰτ. 
-- ΕΠ 5. ΤΡΥΡΏΟΠΙ5 ΠΟΙ Ταίυτη [8 
αυδίμογα ΘΟ τὴ - ΔΏΠΟΓ ΠῚ ΟΟΓΡΡΙ ΘΟ] τὴ γἱδο 

ΒΟ ἀυοα οἸϊπη ἔα], πὶ, Οἰρριι5, ὑαπηι! 8, 

ὅ80. ΑἸῦὺν. 

Ἐγϑιη ἰηΐθι" νῖνοβ : Ἰαιηθη ἀα166 ΤΟΙ αὶ 51Π6 5 
ΠΟΙΏΘῊ ΤΉ] Π] ΟΠ ϑίηπ5 ρυϊαΒ; 8101} ἰογτὰ 
ΒΗ Πποραμπι ργ τη, ΝἸοοτηθάϊα, οοοϊ αἰ ἃῖὶ 
ΒέΘΟαΙ16 ΟΠληΐᾶ ῬΘΓΡΟΔΡαΠη Π]15 Ῥᾶ55118 5, αἱ 

ὅ81. ΑἸΌΡ. 
ἜΝ: 

Ηῖο ἴογγὰ ἰθηϑί Ἰανθηθπι νίρατη, οαϊ ραΐτία 
ΡυΪογὰ Ποοἰπηὶ (θυ Γᾶ, ΠΟΙΠΘΒΠᾺΘ 11} ΠΟσΟΘ 

Ῥαρὶαβ Ῥαβίογδίῖβ β ἴιι8 : του 5 68. ὃ 

ὅ82, Αῦν. 

ἈΡΟΙΙοπΙ 46 Ροπο, ἰ6 φυϊάθπι ἀορογδηΐ65 
Πθηΐ65 5θρβιθυαηΐ ορἐπηστη ᾿αγθηθτη,. 

ΡΘυϊύαπι τηθα οι ΠῈ : ΤὨΔΡΏΘΡΘΙΘ σοιηπηΐ 
οοἰοαθοἶπη-Δηη08-"αίμηη, ΠΡ πὶ δ᾽ αϑάθτη 

, ἴαο 8ιμηΐ 
ὨδηΘΟ6 διι6 πὴ ΔΓ 8 ΠῚ ροδα , αἰ τη ἄοπᾶ Νθη 

εἰ διηΐοι5 ἴγαι "15 Πποπηϊπὶ οθ6η5. 

ὅ83, ΑἸ . 

Ῥαΐγϊα χυϊάθτῃ Μυηαὰ5 : σϑηϊζογα 8 πηθιιβ 
81] οἸ Ια 6 ἘΠ 0]1 Π]1ὰ δα βονιρία διτη.. 

ΕἸ πὶ δυΐθπι ἃ-ἰδοίθ- Γθοθηΐθπι ΦαΒΟΠΏΘΙΩ 1 

γἱία οΥαία βιπη ΠΟΥΘΠη- οἰ -ἀθοθιη-ΔΠΠ05 
ΜΙΒΘγ ΡΠ] θμ χα Πα τὰ ἀοΠΠον! ΒΘ γαῖα, Ὁ 

40.8}15 ἀυξθάδπι πηδΡΪ πᾶ ἸΔΟΥΊΠηΪ5. ΠΔΙΟγ οἶδ... 
Ουδρτορίον. σα. 50 ἰθῦτὰ 6586 Μγτίο, Πρ 

γΆ]ΘΓΘ, θη ἀθγ Ἰην]οθῖη ὨΔΡΘδ (15 ο δίς 

ὅ8ά. Αἴ]ῦν. 

ρ51 οοϑηδΕ 4116 ΤῊ6 ΘΧΒΕΡΧΙΐ ΤΠ Π ΘΗ ΠῚ 
ΤΠ ηθᾶ5 νϑἀθ Ἰδιάθπι ΒΔ θΘη5 τα 1, 

δηΐθ ρογΐϑιη, ξβίου πΠῚ, ᾿ΠΟΟΡΓΙΡ 116, πὶ 
ἔγαΐγσατη τηᾶπῃ5 Δα θΘηΐο. : τ 

Οὐδρτορίον. 111 ἤοπα ἀυϊξ ἄδυδβ; 5ἰπ δαΐοι 
Ἰπογδ πη Ἰ-οαρ  ἀἸηἰ5 ρι οορ5- 51, ἀΟΙΟΡῈ5 18 

80. ΑΙΤΌ}. 

Μδϑ ἤανθηθηη ποη- τη 18 ΔΟτΙρυϊ, Ῥάγοας 
ὨΌΡΘΙ ΟἸΔΓῸ5 ΡΔΡΠΪΘ ἀββθοαΐατη {ΠΙΆ 1η0: 

Ἰσοῦ 5 δυΐθη) ΠΟῚ 6115 ἸΠδΟΘΘΒΒ.15.. «0 Ὁ 
νον βΘΙΠΘΓΘ ΡῬαΘΙ πὶ ΔΙ ΘΓΆτη ἰθοί 5. 

Θίη διιίθηι Υἱ8 ὭΟ556 Π]881 ΥἹίδη), ο γΥἱαὶ, 



δ ! Ἵ; 

! μὲν μοι τέχνη λαοξόος, οὔνομα Μειδίας, 
ς δὲ θεοὺς ἀνέλυσα καὶ ἀθανάτοισι μέτειμι" 
σσους γὰρ φιλέουσι θεοὶ θνήσχουσιν [ἄωροι. 

ὅ80. ΑΛΛΟ, 

Ἷ Χαῖρε. 

νθος ἀνερχόμενον, Στεφαγήφορος ἐνθάδε χεῖται 

ἪΜμ ς δ - Φ., δ' δ᾽. 

εν Νυμφῶν παρὰ λούτροις μοῖραν ἔπλησεν 
ἐτῶν γ΄. 

ἂρ δε ἀκ ξι οὐ Φ ΘΝ Ὁ 

887. ΑΛΛΟ. 

τὸν ἀπειρέσιον θνητῶν βίον ἐχτελέσασα 
Ομ ἀρετῇ ἥ [ποτε] λαμπροτάτη, 

ζήσασ᾽ ἐνδόξως ἕκατον λυχάδαντας, 

ἐνθάδε [νῦν] κεῖμαι σήματι τῶν γενετῶν, 

ὅ88. ΑΛΛΟ. 

ς,, μῦτος ἦν εἴρη" ---- Κλάδος οὔνομα. --- Καὶ τίς 

[ὁ θρέψας; 

τ -α Μηνόφιλος: θνήσχω δ᾽, --- ἤχ τίνος; --- ἔχ 
[πυρετοῦ. ---- 

Ὁ ἰαὶ τὸ πόσων ἐτέων; --- Τρισχαίδεχα. --- ἀρά γ᾽ 

[ἄμουσος --- 
Οὐ τέλεον, Μούσαις δ᾽ οὐ μέγα φιλάμενος" 
ζων δ᾽ Ἑρμείῃ μεμελη μένος, ἐν γὰρ ἀγῶσιν 
πολλάχις αἰνητὸν στέμμα πάλας ἔλαχον. 

ΔΊ λπφία ἡ θάψασα δ᾽ ἐμ’ ἡ τροφὸς, ἥ μοι ἔτευξεν, 
᾿ εἰχόνα χαὶ τύμδῳ σῆμ’ ἐπέθηχε τόδε. 

589. ΑΛλΟ, 

᾿. ̓ - π͵αίδὼν ἄωρον... « .«.. ..ς 
αἱ] θρῆνος γονέων ἀπαρήγορον ἐνθάδ᾽ [ἀθρ]ήσας, 
νῶθι τέλος βιότου" διὸ παῖζε τρυφῶν ἐπὶ κόσμῳ 

πρὶν σῶν παίδων πένθος τοῖον ἀθρῆσα: ἐπὶ τύμόοις. 

Ν ἡμετέρων γονέων παρήγορος ἔσται ἐν οἴκῳ, 

Ὶ ΕΟ οἶνος παύδει πολυώδυνον ἐχ βιότοιο; Ὲ σει; 

α χερσὶ χρατήσει] ἢ περιπτύξεται ἢ τίνα χλαύ- 

᾿ ὍΝ θρηνεῖ" [Τ]έρτυλλαν παρήγορον ἕξει 

αιάδων τὸν ἄριστον ; πλείω πένθος ὥπασε τούτοις. 

γένος χαὶ δῇ μος ἡμετέρους γονεῖς στοναχ[ήσει 

ς πολύπαιδας ἄπαιδας, ἐν στέρνοις ἰὸν ἔχοντας, 

βίος ἡμαύρωται παίδων χάριν ὧν τέχον αὐτοί, 

ὶ θρῆνος βαρύδουπον ἔχει πατὴρ Εἰλάσιος οἴκοις 

ΠΘΑΡΌΤ ΤΙ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΝΑΙΜΑ. 187 

6) αἱ αυϊάθτη τηϊἱ ἃ. 5 ἰαρίοἰάα, ποίηθη ΜΙάϊδ5, 

δὰ ἀθο5 ἀἰβοθββὶ δ [61 ᾿πηπηου 8] 65 ὙΘΥΒΟΓ Σ 

4105 Θηΐπὶ ἃιηδηΐ, ΠῚ] τηου  ηΐα" ᾿πη πη Τὶ, 

80. ΑἸαῦ!. 

816. 

ΕἸΟΒ ΘΧΟΥΊΘη5, ΘΕΘΡ ΒΔ ΠΟΡΠΟΥΙ5 Ὠϊο δορί 
ἐν δ᾽: ον μς ἌΡ ΤΑ ον ΠΡ ΘΟ ἐλ" ν᾽ 
εν Φ . ΝΥΡΒδταπι ᾿ιχία ἰανᾶογα [αΐατη ᾿πη ρ] ον]. 

8ΔηΠΟ ΠῚ ΠΠ᾿ 

587. ΑἸ. 

ΠΙὰ 6ΘρῸ αι ἸηΠηϊδ πὶ ῬΓΡῸ τηου 1005 νἱΐδιη ρογορὶ, 
ΑΡτγόϑυπηθ, νἱγίαΐθ οἸἸπη 1ΠΠ|5 1551 Πηὰ, 

ῬΙΟΡἃ αὐ νἱχὶ Ποπουιῆοθ οθηΐμπι ΔΠΠΟΒ, 
Ὠΐο πιιπο 8660 ἴῃ ἸπΟΠυπηθηΐο ργθηΐαμη. 

ὅ88, ΑἸΙΛΌ. 

ΟὐΪ5, οὐ] 5 Θβ56 1 ΓΟρ (85 : --ο ΟἸἰδά 5 ΠΟΙΠΉΪη6. --- 

[Εἰ φυὶβ 688 4] 6 8110 
-- Μομορ ΙΒ; ΤΠΟΥΟΡ δαΐθιῃ, --- πα 67 --- 

[ΕΘὈ.]. --- 
Εὖ φιοί ἃπηῖβ παίει Ὁ ---- Τγθάθοϊπη. --- Νιπηαυϊὰ 

[Ππ] ΒΔΓ -ΘΧΡΘΙΒ --- 
ΝῊ ΟἹ ΠΐηΟ, ΜΙ 1515 γΘΓῸ ΠΟῚ ΤΠ ΡΏΟΡΘΙ αἸ]θοία: 

γἰν δια ἰδηθη ΜΘΓΟυΤΙΟ αἱ 4]-Θυγ- Θγᾶτη, ΠδΙη- 
[46 1 ΟΘΡΔΠΙ ΠῚ 0118 

5806. ἰδ 8 Ὀ.]6 πὴ ̓οΐςθ ΘΟΓΟ τη ἡδοίιδ 511Π|. 
ἈΡΡμΐα ψφὰ 56ρβ}ῖν!ν τὴ6 σδΡχ τηθὰ αἰ, σὰ 

[Π1}ὶ ἴθοῖί 
πηδιρΊΠοΙη δὲ ἐπασηιι]0 πο ΠππΘηΐπτη ΠΟΘΟ6 ᾿τηροϑιΐ, 

589, ΑἸΤΌ.. 

. (6 ΠΡΘΡΙ5 Ἰηἰοιηροβίίγαμ. . .. [1π 5, 
οἵ Ἰαπηθηΐα ρᾶγθηΐατη 4185 501 Ππππ-ΠοΠ-οδριαηΐ ἢϊο 
πΟ566 ἤἥπριῃ νἱΐθ : 4αδιη οΌΓο πὶ ̓χ66. 4610 115-1η6]- 

[5.6η5 ἴῃ τπυη60, 
ΡΓΪὰ5 ἱπογατῃ ΠΠΡΘΡΌγιιτη ᾿πούαπι ἰδ]θτὴ ααδτὴ ν] θὰ 

[1η ΒΘρ ον ]5. 
Οὐἷ5 ποβίρογιτη ραυθηΐαμι ΘΟηβο] ἴον δε ἴῃ ἀΟΠΊ0, 
δαί Ἰατηθηΐᾶ Θχο!αθί, ϑυυπηποβᾶ, 6 υἱϊα 

᾿ Οαθχὴ τηδηΐθι15 ἐθηΘ 1 (ρΓΘ ἢ 5. αΐθγα 6) δι ἃπη- 
[ΡΙΘοἰθίαν δαΐ αθηῃ {6010 

ΜδΠοΡΒ απὶ ᾿Ἰαροί; ΤϑΡ α]]Δτὴ ΘΟΠΒοΙαἰγίοθπι Πὰ- 
[θ6 01 

δυΐ Μδάμυπι ορίϊμηυτη Ὁ τη] στ τι ̓ποΐαπι ἀ6α]ς 115. 
Οἴππθ β'Θηι5 δ ρορυϊιβ ΟἸυἴ8 ΠΟΒΙΓΟΒ ΡΔΡΓΘηΐΘ5 

[Π] ΒΟΥ ΙΓ, 

41 ταῦ ίο5- Πογο5. παδιιθγ}6 ΠἸΡΘΡΟΡ ΠΏ. -ΟΥθ05, ἴῃ 
[Ρϑοΐογϑ ἰθίαπη Βα θθηΐ68, 

Ζυοτιχῃ νἱΐα, οὈβουγαίΐδ οϑί ᾿θθυογαμη οταίϊα, 4105 
[ϑϑηαθγο ᾿ρ8]. 

Εἰ Ιανηθηΐα σταν θοῦ -βοπδηΐδ, Ὠὰθοὲ ραΐον Π|ἀ 5115 



188 
᾿ σὺν φιλίῃ συνεύνῳ, ἡμετέρῃ ὑνητρὶ; Σωφρονίῃ. 

1ὅ Λείψατε νῦν θρήνους, γόους, στοναχὰς, ἱκνούμεθα 
[νεχροὶ, 

καὶ σχέπίτεσθε χε]νοῖς Μαιαδίου λείψανον οἴχοις 
τεχθεῖσαν Πρισχιανὴν, πενταμιηνίαιον χατ[αθήχην. 

590. ΑΛλοΟ. 

Παῖδες. μὲν πατρὶ ταῦτ᾽, ἄλοχος γαμέτῃ δὲ ἔτευξεν 

ἀντὶ φιλοφροσύνης τελεσφόρα ἀλεξάνδρῳ᾽ 

Χρήσιμος οὐνόμασίν, ἀλεξάνδρεια δὲ μήτηρ, 
σῆμά τε χαὶ βωμὸν τεῦξαν ἀποφθιμένῳ. 

ὃ91. ΑΛΛΟ. 

ἵδρις ἀθηναίης Τρόφιμος τόδε σῆμ’ ἐποίησα 
αὑτῷ χαὶ τεχέεσσιν" ἐς ἡμέτερον δ᾽ ἄρα τύμόον 
ὅς χ᾽ ἕτερον θάψῃ, ὅγε ποινῆς εἵνεχα δώσει 

τῷ ταμίαι. χρυσοῦς ὀχτάχι τοι δεχάτους. 

δ92, ΑΔλΟ. 

Μήτηρ υἱεῖ Δόμνα πατήρ τ᾽ ἔστησεν ἀπελλᾶς 
τόνδε πρὸ ἡλικίης βωμὸν ἀποφθιμένῳ, 

οὐ γάμον, οὐχ ὅσα τερπνὰ παρ᾽ ἀνθρώποισιν ἰδόντι, 

εἰκοσέτην δὲ φάους ἐχτελέσαντι δρόμον. 
ὃ Πατρὶ χαὶ ὠχυμόρῳ ταὐτὸν πέλεν οὔνομα παιδὶ, 

.- λυπρὰ δυσίτήνοις. 

508, ΑΛΛΟ. 

Τερσεὺς χαὶ Πυλάδης Πυλάδη πατρὶ τύμθον ἔτευξαν 

δὶ ἀμίη ζώσῃ μητέρυ μειλιχίῃ. 

504, ΑΛΛΟ. 

Κυρίλλῃ τόδε παῖδες ἀμύμονι σᾶμα τεχούσῃ 

τεῦξαν ἀποιχομένη σωφροσύνης ἕνεχεν. 

5θ8, ΑΛΛΟ. 

ΜΝινῆμα τόδ᾽ Αὐ]ρηλία τεχνήσατο δῖα γυναιχῶν 
ἀνδρὸς ἀρι[στ]ῆος ἔργμασι καὶ σοφίῃ, 

ΒΟΙΊΘ ἀδίαποί! ὃς] πᾶσι περιχτιόνεσσι θεὸς ὡς 
᾿, πίετο, [πρὶ]ν βιότου [τοῦ]δ᾽ ἐπὶ τέρμ᾽ ἐπέδη. 

θῊν γὰρ, ἐπεὶ καὶ δῆρις ἔην. . . ᾿ς, ς Ὁ μὰ 
μοῦ] ν]ο-ς] ἔτ᾽ ἀ[ντιπάλοις δεῖμα κατε [ρχομένοις. 

960. ΑΛΛΟ. 

Ἰουλιανὸς ἀλεξάνδροιο ἀνὴρ σοφὸς ἐνθάδε μίμνω 

σὺν σεμνὴ ἀλόχῳ Αγαπήτῃ ἀνδρὶ ποθητῇ, 

σύν τε φίλοισι τοχεῦσι χαὶ τέχνῳ αἰὲν ἐοῦσιν. 

δ97. ΑΛΛΟ. 

Μεῖνόν μοι παράγων], μεῖνον, ξένε: μή με παρέλ- 
Αντωνῖνος ἐγὼ, κεῖμαι δ᾽ ὑπὸ τύμθον ἄναυδος, [θῃς" 

τον χόσμησε... ., ́ς. 

᾿Ραρίδπι Ῥ.Ιβοϊδηϑηη, Φαϊη116-ΠηΘηβί τη (6 

ΠΑΝΊΤΠΟΠΟΟΙ ΔΙ ἀμ αῖο λα ΑΡΡΕ
ΝΡΙΟΙΒ ἊΣ ̓  

οατὴ ἀἸ]θοΐᾶ ΘΟ] 66, τη Γ6 ποβίνα ̓ βορβιπο 
Τληααϊίθ δ πὶ Ἰαπηθηίδίϊο 68» Θθτηι5, « 

[ομιοδίϑτηυ 
οὗ ἐπθδγηϊηὶ ΜΙ 11 ΓΘ] 185 νἀ ]5. ἴῃ 

᾿ ὅθ0, ΑἸῦ. 

ΕἸΠῚ αυϊάθπι ραίγὶ ἢξθο, ΘΟὨΪ ΧΟΑᾺΒ τηϑτῖίο 
ῬΙῸ Ὀϑηθγοϊθηΐία ΤΙ Θβρῃοτο Αἰοχδηᾶγο : 
ΟΒΡθβίμηι5. Ποιηΐηθ ἡ αίγμι, ΑἸοχδηαγίδαδ 

ΤΠΟὨΤΩΘΗ ΠΠΊ 4.6. οἱ ἃΓδτὰ βίΓαχθυιηΐ ἀοἤι 

ὅ91. ΑἸΙΤΌ}. 

ΘοΙΘη5 ΜΊΏΘΡν 8 ΤΤΟΡ ΙΓ ΠΟΘΟΒ ἹΠΟΠΙΙΠΊΘ, 
Ἰρ51- την οἱ ἸΠΡ6Ρ5. : ἴῃ ποβίγατη Ἰρι α΄ 
4ἱ δ] [πὶ 5606} 161}, 116 ρθη οαπβα ἀδὶ 

αυξοϑίουϊ διιγθῸ5. οοίο5 ὁουίθ ἀθοθηι.. 

92. ΑἸαῦϑ. 

ΕἸἾ]Ο ταδί Ποιηηᾶ ρδίογααθ βίαἑαϊ Αρθία. 
ἤϑηθο6 ΔΓδΠη δηΐθ ἐἰδίθιῃ θχϑίϊηοίο, 

4] ΠΟῚ Πρ ϊ85, ΠΟ αΦΘΟΙΠΟῈΘ ὐκόσε- 

[Ποπιΐπ68 γἱ 
οἱ νἱϑίηϊὶ ΔηΠΟΡΏΓΩ Ἰποίδ. βοίομτς ΘΟΓΒΌΠ 

Ῥαίνὶ οἱ οοϊθγθ- ἰἰο-ταρίο Ἰάθιη {αἱ ΠΟΤ 
ἘΠΒΙ[15. ΤΙΒΟΙΒ᾽. ὦ ἐτον: ὡς ἘΛΎΡΗΣ Ἀροντ ξλον 

598. Αἴτῦῦ. 

ΤοΡβθι5 οἱ Ῥυίδάθθ ῬυΪΔΑῚ Ῥδ ψαπηυϊαπιῚ μὰ 
οἱ Ἀπ νἱνοηΐὶ ταδί γὶ ἀυ]οἰβϑ πλὲθ..Ὁ 

δ0ζά, ΑἸῦῦ. 

Ογτῖ!θ 8ιμιὲ ΠΡ ΥῚ ΠοοοΘ πποππηθηξαπη ΘθΤΘ 
ἴδϑοθν ἀθοδάθηϊ!, τηοἀθϑίϊ οᾶιθᾶ.. 

οὐ 595. ΑΌΡ. 

Μοπυτηθηΐιτη μῶν Αὐτοὶ] ὀχδίγαυχί! βὰς Ι 
ὙἸΓῚ Θχοθ θη 15 ἴδο 15 οἱ ἀοοίγηᾶ, : 

ἐν νι κι νεον 6ἱ οππηῖθα5 γ᾽ οἰηἷβ αὐ ἀθὰ5. 
Βοπορδ δία, ὈΥΪυβαυδτη νἱΐδ ἰθυτηϊπυτη δα 

Ετγαΐ δηΐπι, πὶ γ6] οοπίθηΐο δραΐ. . . Ὁ 
5015 δάπιο Δάγθυβα } 5 ἸΘΥΓΟΥ ΔΡΡΤΘαΙΘηί 

ὅ96. ΑἸαῦϑ.: τ ΌΝ 

δυϊἸαπυβ ΑἸοχδπάτὶ βδιι8 νἱν βδρίθῃβ ἈΐῸ : 
οατη γϑηθγϑηᾶᾶ οοηΐαρθ Ασδροίδ ΥἱΓῸ ἀ116 οἶδ, 
ΟὈΤΊΦ6 ΟδΓ5 ΡΑΓΘΗ ΡΙ5 οἱ πᾶΐο τ ΒΘΙΏΡΘΡ. ἰ 

597. ΑἸαῦῦ. 

Μίδηβ ταϊῃὶ ἄστη ὑγϑηβ15, τη8η6, ΠΟΒΡ65: Π8. 

ΑπίοΠΪΠηΠ15 ΘΡῸ, 8 ΘΟ 6116 5110 ἐσπηι]0 ΤΩΙ 
4Β6ῖὰ οΥμᾶνί. .. .. ΔΙΏΟΙ. ὁ ἀφ ΠΡ τς 



808. Ἄλλο. 

ἶ )άο σος ἀνὴρ Βόστρης ἐρικυδέος ἄχρον ἄωτον 

Τ᾿ τύμόον ἐὐξέστοις λάεσιν ἱδρυσάμην. 

Ε μος τον τω τ ΜΟΘ. ἀλλο: 

ά α χθὼν φύει καὶ ἔμπαλιν ἀμφικαλύπτει" 
οὔ γεχα μιὴ στοναχοῖ τις ἀπὸ χθονὸς εἰς χθόνα δύνων. 

ταν χάμῃς, τοῦτο τὸ τέλος, 

000. ΑΛλλο. 

γυσόδωρε, χαῖρε. --- Καὶ σύ γ᾽, ὦ φίλε. 
Τὸ νῦν ἔχον γίνωσχέ μι ὧδε χείμενον 
ὃν χαὶ ἀγαθὸν χαὶ χαλῶς ἐζωχότα, 

᾿Λιμναγενῆ γεγονότα, πᾶσι προσφιλῆ. 

801. Αλλο. 

ὕδνῳ ἐπ᾽ ἀργυρόεντι, ἀπ᾿ Εὐφρήταο ῥοάων 
ερσίδος ἐχ γαίης ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ 

γήσας στρατιὰν, τόδε Βλιανδὲ λάχε σῆμα, 

᾿φότερον βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς, χρατερός τ᾽ αἰχμη- 

ς, 
οὐ θ02, ΑΔΛΛΟ. [τή 

; Καὶ ζῶσαι πλούτου πατριχοῦ μος εἶχον" ὁμοίως 

ἣν αὑτῶν φιλίαν χαὶ χρήματα ταῦτ᾽ ἐνόμιζον. 
Οὐδένα λυπήσασα τέκνων δ᾽ ἐπιδοῦσα... παῖδας, 
᾿ τῆς χοινῆς μοίρας πᾶσιν ἔχει τὸ. μέρος. 

008. ΑΛλο. 

Εἰ λὰ μεθ᾽ ἡλικίας ὁμοήλιχος ἡδέα παίσας 

ἐχ γαίας θλαστὼν γαῖα πάλιν γέγονα. 
᾿ Ἂ δ᾽ ἀριστοχλῆς Πειραιεὺς, παῖς δὲ Μένωνος. 

θ004. ΑΛΛο. 

᾿Ολυμπιόδωρος" Ἰ]Πολεμώ- Σώτιος. 

τιον ἐνθάδε γῆ κατέχει τέχνην τε χράτιστον 
ἣν εἶχεν πάντων ὄντα φύσιν τ᾽ ἀρετῆς, 

: ποτοὶν τε ποθεινόν- ἀεὶ γὰρ πᾶσιν ἀρέσχων 
ν, Ψυχήν τε φίλοις ἔσχε δικαιοτάτην. 

θ0ὃ. 

; ἡτό με γευομέναν [γλυϊχεροῦ βιότου χατὰ δῶμα 

γδρὸς χουριδίου μοίρη [σ]δέσεν, ὠχύμορος δὲ 

ΑΛλΛΟ. 

χαιειχοσέτης δόμον ἄϊδος ἀστυφελίχτου 

ΠΔΑΡΌΤ π. ΒΡΙΟΝΑΝΝΑΤᾺ ΒΕΡΌΓΟΠΑΙΔΑ. 

.“" 
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5908, ΑἸΌΡ. 

ΒΆΒ5115 600 νἱν᾽, Βοβίτιϑ γ]46- βου] οϑβζ 5: Πηι185 105, 
ἐαπηαϊαπη ΡΟ] 15 ἸΔΡΙαἸΡιι5 ροβιὶ. 

500, ΑἸ. 

Οπιηΐδ ἰθργὰ ραυΪΐ δ Γιγβι15. οἰγοιτηξρῚ : 
Ἰΐδαιθ πΠΘ 415 ρϑηηδί, 6 θγγὰ ἴῃ ἔθυγᾶτη Πρ ΤΟ Θη5. 

αὐτὴ ἀοἰμπηοίι5-65, Ὠΐο 686 ΠηΪΐ5. 

᾿θ00. Αἴχῦϑ.Ψ 

ὨΙΟΏΥΒΟΙΟΡΟ, βα]νθ. --- ἘΠ ἰὰ αυϊάθπι, ο ἃτηΐοθ. 

Ναηο ὭΟΒ0Θ τη6 ἢϊο ᾿δοθη 6 ΠῚ 
Ῥγοθυμῃ, οὗ ρα ]ογο ἰδ, ἀΒ.1ΠῚ, 
ἀυἱ Πἰϊη πᾶ ΡΘη65 ἔαϊ, οἱ ΟΥ̓Δ ΠΙ 115 ἃΠη ου5. 

6001. ΑΙ. 

Ογάπυτῃ ἠιχία ἃτρθηίΐθιιμη, ἃ ΕΠ ρΏ γί 5 ΠΠπθης5, 
Ῥδρβίοῦ 6 ἰθυγᾶ, ᾿ηϊθοίατη δα Οριβ [ἸποΠυπη θη ΠῚ, 
Θὰ την 558ὲ οχογοϊίατη, ΠοοοΘ {]Π]ᾶΠ5 βου 1{π|5 δι, 

ΤῸΧ ἰάθιηαα8 ΒΟπι5, [ογβααθ θ6]]αίον. 

3. ΑἸ». έν 
ἫΣ [Ὀ6Γ6 : 5:16 

α. Ἐΐ νἱνθηΐθ5 αἰνι ]γπι ραίθγηδυατη ρᾶγίθπι Πᾶ- 
ΒΌΔΙΩ ᾿Ρ5ΔΓΕΠῚ ΔΙΆ] ΟἸ {1 τὴ οὗ ΟΡ 65 Π85 ΘΧΙβυ πηδηίΐ. 

ὃ. ΝΠ ΘΠ 4188 ἰε51}, ροβύχαδχη ΠΘΡΌΓατη νἹα } }1- 
ΒΟΓΕΒ ΟΠΠΠΪ11Β5 ΘΟΤΏΠΆ 15 ρΓΐθμι Ὠδριυΐ. [ὉΘΓῸ5 

003. ΑΙ}. 

Ῥοβίᾳχαδτῃ τη, οπι ΘᾺ Δ 1} Τὰν ϑηΐαΐθ οἱ ογαΐδ 60]- 
Θ ἴογγᾶ ογϑίιιϑ ἰθῦγᾶ ΓΌΓΒΙ15 [δοί5- 50 1Ὴ. [Πυ5ὶ 

ϑύτῃ δαυΐθιη Αὐιβίοοὶθβ ῬΊθθιβ, ΠΙΙαβαιθ ΜΘΠΟΏΪΒ. 

004. ΑἸ. 

ΟἸΣιαριοάουι5; ῬΟΪοτηο ; ϑδοίϊαιβ. 

Θοίϊαμη Ὠἷο ἰογγα ἰθηθί, ἃυίθαιθ ΟΡ τηιι8, 
αυδηη Βαθΐ. «αὶ ἔαϊξ οππηΐαπη οἱ παίαγὰ νἱ γα 15, 

οἰν θαι ἀθβ ΘΓ 1115. : ΒΘΙΏΡΘΡ ΘΠΪΠῚ ΟἸΊΠἾθΙΙΒ 
[Ρ]δοθη3 

οἴαΐ, ΔΩΪΠΉ ΠΊ 6 ἴῃ ϑιηϊοοβ Πα θδί }5{155] πη τη. 

00, Αῦϑ. 

Ναπο ᾿ἰρϑιπῃ τη6 ἱγαθηίθιη ἀυ]οὶ νἱΐδ, ἴῃ ἀοτηῸ 
ΥἱΓῚ τηδυἸ πο πἰο-Ἴ ποῖ] 5075 Θχϑίϊηχιξ, τδριάο-τ-4π6- 

[[α1ο-Δοτορία 
αυϊηααθ-ο -ἹρΊηἰ1-8ηη05 παέα ἀογηυτα Π1Ε15 Ἰτηπιοί! 

001. Αἴὐν. 

βϑχη. Ὁ6110 ῬΘΡβᾶβ Δθ᾿Ῥ 655118 ᾿πδηΪ" 

Ἰάθηι θομι5 οὐ ἴουἰβ θ6]]αΐου ἴῃ ἈΡΙαΪ5 

ΛΠ Ὲ5.. ἰαχη 115 Ἰαοοὺ μὰο ΕἸ ΡΕΡ 5. Δ᾽ ἀ α185. 

(ᾳπὰ νοὶνιῦ Ογάμαβ ἐπυϑθηΐθυη ἃν θη θι15 ΘΙΏ 611) 

διαγνθοίαβ, ἑυχαα]οαῖ8 5 ἢοο ροϑύ ἑαία αὐϊθβοῖϊί. 

α. ΧΥΠΑΝΘΡΕΒ. 
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ἤλυθον, ἀτρ. ο.. δοιοὺς παῖδας προλιποῦσα 
ὅ ἄρτι γεηγενέας, [αὐτὴ δ᾽ ἀπρώνια δύσμορός [εἷμι,. 

(οἶμου 

Παίδων γηπ[ιάχων, πΊόσιος θυμαρέος ἐϊσθλοῦ, 
δὲ] νέας ὥρης χαὶ Φ΄ 5,5. ςτὸ ήνὺ Σ 

000. ΑΛΛΟ. 

Αἰνεία τόδε σῆμα πάτηρ Τιμοχλῆς ἐπέθηχεν.. 

007. ΑΛΛΟ. 

Νιχίας Νιχίον Ἐρετριεύς. 

Σῆμα τόδ᾽ ἐν χενεῇ χεῖται χθονὶ, σῶμα δ᾽ ἐπ᾽ ἀγροῦ 
ὡρειοῦ χρύπτει τυρχαὰ φθιμένου: 

τὸν δέ τι παπταίνοντ᾽ ἐπὶ γούνασι πατρὸς μάρψας 

ἀΐδης ᾧ ᾧ σχοτίας ἀμφέθαλεν πτέρυγας" 

5 ἡ δ᾽ ὁσίαν στέρξασα λέχους Κύπριν χέ]εν ἡμῖν 
χῶμα καὶ ἐν ξεστῷ γράμιμ᾽ ἐτύπωσε πέτρῳ. 

Δηλοῖ δ᾽ οὔνομα πατρὸς ἐμόν θ᾽ ὅδε τύμόος, ὁδῖται, 
ἀλλ᾽ ἴτε, τέρμ’ ἀγαθῆς τ᾽ ἐξανύοιτε τρίδου. 

008. ΑΛλλο. 

Χαῖρε, τάφος Μελίτης" χρηστὴ γυνὴ ἐνθάδε χεῖται, 
(Φιλοῦντα) ἀντιφιλοῦσα τὸν ἄνδρα ὀνήσιμον ἦσθα 

[χρατίστη᾽ 
τοιγαροῦν ποθεϊθανοῦσάν σε, ἦσθα γὰρ χρηστὴ γυνή 
Καὶ σὺ χαῖρε, φίλτατ᾽ ἀνδρῶν’ ἀλλὰ τοὺς ἐμοὺς φίλει. 

᾿ 6009. ΑΛΛΟ. 

Γαῖα μὲν εἰς φάος ἦχε, Σιδύρτιε, γαῖα δὲ χεύθει 
σῶμα, πνοὴν δ᾽ αἰθὴρ ἔλαδεν πάλιν, ὅσπερ ἔδωχεν᾽ 
πατρὶ δὲ σῷ καὶ μητρὶ λιπὼν λύπας ὑπ᾽ ἀνάγχης 

ᾧχου ἀναρπασθεὶς ἑπτὰ ἔτη γεγονώς. 

010. Αλλο. 

Σῆμα τόδ᾽ Εὐδαίμων Διονυσίῳ ὅν ρ᾽ ἕταρον ὡς 
φίλατο, καὶ Μούσαις ἔξοχα φιλαμένῳ, 

Εἰ χαί μοι θυμὸς, Διονύσιε, τείρεται αἰνῶς 

ἀμφὶ σοὶ, ἀλλ᾽ ἔμπης, οἷα πάρεστι, δέχου 
ὕ ὕστατα δὴ, φίλε, δῶρα" τὰ δ᾽ ἄλλα τοι, ὅσσα ἔοιχε, 

χαὶ πάρος Εὐδαίμων δῶχε, καὶ οἰχομένῳ. 

Ζωὸν μὲν μεθέηχεν ἐλεύθερον, οὐδὲ πάροιθεν 

οὐ σύ γ᾽ ἐπειρήθης πώποτε δουλοσύνης. 

ἥ γὰρ ἔης αὐτῷ χεχαρισμένος ἐξ ἔτι παίδων, 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙ κ᾿ αΒ ΟΖ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ δ λιν 

Ῥτοῖπάθ ἀοδίἀογαί τπιουίαδπι ἰ6, ὁΓᾶΒ Θηΐπὶ θῸ 

γϑηΐ, Αἰγ.. «. ἀποθαβ ΠΡ υῖδ. γἀμοιία: Ξ 
Ῥδυ}]ο-8ηΐθ ΓΘοθη5-Π8 15, ἴρ58, δαΐθιη. 

(μ6ὶ τὶ 1!) 

000. ΑἸαῦῦ. 

ΑἜπθθ ΒοσοΘ τηομυπηθηΐατη ρᾶΐθυ ΤΊΏΟΟ165 

007. ΑΙαῦῦῷ. Ἶ 

ΝΙοῖδβ ΝΊοΙθθ ΕΡΘΙΡΙΘΏ 518. 

Μομυμηθηίμπι ΠΟΟ06 ἴῃ νϑοιϑ, Ροβίξαπι οβὲ ἢ 
ΟΙΘΟ ἰθρὶί υδίγίπα ἀοίαηοί! : [ρὺ5 δυιΐοπι 

Βυπο ΔΙΙαυϊα οἰγουτηβριοἰθηΐθπι ἴῃ σΘΏ 
Οτοιβ, οαἱϊ ἐθηθΌτοβαβ οἰσουπη θα]: ἃ]ὰ5 

1118 δυΐθπι 4 ᾿ιδίδηη ἃιηδν], Ἰθοὐ] Ὑ ΘΏΘΙ 

ΔΒ ΘΥΘΠῚ, δὲ, ἴῃ ΡΟ] ΐο βουρύαπι ἕορπιαν!ε 
Ιηαϊοδί δὲ ποιηθῃ ρϑίυ 5. δὲ, τηθατη Μίοοθ. 

564 106, οὐ ἰΘΥΓΏΪΠῸΠῚ Ῥοπῶῷ ἀβδοφυϊπήεὶ 

008. αὐτϑῦ. 

Θ3α1ν6, ΜοΙΠ 8 Βορυϊοσαπι : Βοπᾶ τημ 6. Βῖο 7866 
(ΑἸηδηΐθτη) ν᾽ οἰ 551Π|- ἃΙΏ8 5. ὙἹΡΙτῚ ΟΠΘΒΙΤΊ ΠΗ, 

[ορ 

Εἰ (μὰ, 58 |γ6, ΔΙῚ] Οἰ5ΒΙΤῚ6 ὙἸΓΟΓΌΙΗ ; 504. Θἔ ἸΏΘΟ5 

609. ΑἸαῦν. 

Τοῦτ Τυϊάθπι ἴῃ Ἰποθχη τηϊϑι, ΘΙ αν, [θυγδα 
ΘΟΡΡι5, Βρ᾽ εἰ ατη δαΐθπη δῖ Π6 Ρ γθοθρίί, φαΐ ἀΕ 
Ῥϑίγι ᾽η46 ἴμο οἱ τηϑίγὶ στ] οἱ ]5 ̓αο 15. Π60 

ΔΌ1511 Τταρίμ5, 5θρίθιη δΏΠΟΒ ἤλθμε. τ 

610. ΔΙΌΡ. “μὲ 

Μοπυχπηθηίυτη Ποοο6 Ἐπ ΠΟῃ ῬΙοηγδῖο, αι 
διηδραΐ, οἱ Μιυβὶβ βυργᾶ-τηοάστι αΠΘοίο.. 

Ε{ϑὶ τιϊὶ δπίτηιβ, Ὀοηγϑὶ, να ]θ ἰοεϊμασυ. ͵ 
ῬΓΟΡίου (6, δἰίδιηθη, 408}18, δἀϑαηΐ, ϑοοῖρθ 

ΒΌΡΓΘΙΩΔ, 58Π6, δΙη106, ἀοπ : 8118 αυϊάοπι, αι 
οἱ δηΐθα Βυάθιίηοη ἀθαϊΐ, οἱ ρϑυθαηΐ,. 

ψίνυπι φυϊάθηη ομηϊβογαΐ {6 ᾿Ἰ ΘΙ Ότη, ὨΘαΘ. 
ἔα οοτίθ θχρουὶιβ 6Γἃ5 ΠΟ ΌΔΙη ΒΟΥ αι 

Ουΐρρβ οἰθηΐπη οἱ οδυι5 ΘΓ 5 181 ἃ. ΡΌΘΥΪΒ 

010. Αἴαὺν. 

Ἐπαἀϑουθοῃ βοοῖο ΠΙΟ βίο δὰ ἰηβίδι διηΐοο, 

Ο8ΡῸ οἰΐδηη Μιβι5, ἤθθο τηοπατηθηίδ, ἀϑάϊ. 

Εὺ ἀαδηηνιβ ΟΡ ἰ6, ΙΟΗΥβὶ, τηδχίτηιιβ ΔΠΡῸΡ 

τη 8 Θχογποὶθί, ἰϑηῦθη ἤδθο δοοῖρθ, αυδ}ῖὰ βἰπὶ 

ΤΩ Π ΘΓ, δγηῖο6, δχίγθιηδ. ΤΙΌΪ απθθοσηααθ 
ΡΓΡΘΒΟΣ οὐ δαί οἱ Ἰάθιη ργϑοβϑίο δθθαπί 6 

ψίναμι ἀοηδυὶ ἰ6 Προτίαίθ; 568 ἃ 
οὐ ρυῖπβ αἴθ 115, ἩΘα 6 ΒΘΥΥΙΙΒ ΘΓΆΒ. 

Νδιηααθ ἰπίθι Β6ΡΥΟΒ οὐδ ΔΟΟΘΡ  ἰΒΒΙΓΉΤ8, 8 



» ἦν ᾿ γα ᾿ " ν ν΄, τὰ Ἀ] 

ἤπιος, ἐσθλὸς ἰδεῖν, εὔνοος, ἀγχίνοος,, 
καρπαλίμως γράψαι σημήϊα διπλόα φωνῆς 
 Βλλάδος εὖ εἰδὼς ἠδὲ χαὶ Αὐσονίων. 

011. ΑΛλΛο. 

λήνῳ Νιγρῖνος παιδὶ καὶ νέχυν στέργων. 
ὡς 

'- "ῈΣ 619. Αλλο. 

γήμιην τῆς ἰδίας γαμετῆς μετὰ, μοῖραν ἄτρεπτον 

ν στέρνοισιν ἔχων, ἴδιος πόσις, ὧν ἔτι ζωὸς, 

ᾧ φυ, στήλαις, παροδοιπόρε, τοῦθ᾽ ὑπέγραψα. 
τον μὲν τύπος ἦν αὐτῇ χρυσῆς ἀφροδίτης, 
Γ᾿ χαὶ ψυχὴν ἀφελῆ στέρνοισι μένουσαν " 
ἔλμ, νομίμοις δὲ θεοῦ παρεγίνετο πᾶσιν" 

" ὅλως παρέθδαινε-" χαρίζετο λειπομένοισιν " 
»λὶς ὑπάρχουσα στέφανον τὸν ἐλεύθερον ὁ ἔσχεν" 

ἐοὺς τρεῖς ἐχύησε γόνους, μήτηρ ἐγενήθη 
ν ἀρρενικῶν᾽ τὸ δὲ θῆλυ τρίτον κατιδοῦσα 
ἐνδεκάτης ἔλιπε ψυχὴν ἀμερίμνως. 

ἅ λλος δ᾽ αὖ μετὰ μοῖραν Αμαζόνος ἔσχεν ἄπιστον, 

τε νεχρᾶς πλέον ἢ ζώσης ἐς ἔρωτα φέρεσθαι. 

Ε- στὸν δὲ βιώσασάν ἀφελῶς ἐνιαυτὸν 

ον ἡλίκην ζοφερὸς τάφος ἔνθα χαλύπτει. 

618. ΗΡΩΟΝ. 

Εἰς τὸν Θεόδωρον τὸν διχασπόλον. 

ἀῤθένον αἰγλχήεσσαν ἀπὸ χθονὸς αἰθέρα βᾶσαν, 
ν τε Δίχην χαλέουσιν, ἀπ᾽ αἰθερίων πάλιν ἠθῶν 
"δύκης Θεόδωρος ἐπὶ ̓ χθόνα δεύτερον αὖθις 
᾿ γεν ἰδμοσύναισι νόμων χαὶ ἤθεσι χρηστοῖς. 

᾿ Τῷ δὲ παρεζομένη λαᾶσι δίκαζε τἀληθῆ, 
ὡς Εν ἀλίαστος, παρθένος ἄφθορος οἷα. 

᾿ ὅτε Νοῖρ᾽ ὀλοὴ καὶ τόνδε φίλης αἰῶνος 

ἐχκτὶ ἐβγεν “ἠθούλετο, λῖνα δὲ πάντα λέλοιπεν, 
οὐδ᾽ οὕτως ἀπάνευθεν ἀπῴχετο, ἀλλ᾽ ἐνὶ τὐμδῳ 

τῷδε παρεζομένη μινύρεται᾽ ἃ μέγα θαῦμα, 
Ἴρησον χαὶ ἀστέρας εἰδώλοιο γυναικὸς 

ὃς ἀμαυροτέρους, χαὶ ἐς πόλον ἵχετο πένθος. 

ἃ, Νόμοι, γοάειτε Δίχης ἀπάνευθεν ἐόντες" 

δὲ Δίκην παράχοιτιν ὁμοῦ χαθαράν τε φυλάξοι; 

ἵ 

ΘΑΡΌΤ Π. ἘΡΙΘΠΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΘΝΑΙΔΑ. 191 
ΤῊΝ 15, ΒΟΠιι5 νἶβιι, Βθπθν 8, ρουϑρίοᾶχ, 

ΓᾺΡ ΠῚ ΒΟΥ ΘΓΘ βίρηᾶ ἀπρ]α νοοὶβ 
Οτγϑος θ6η6 80,65 δίαιι8 νοὶ ΑἸΒΟΠΙΟΥΊΙΠΙ. 

6011. Δσ Ὁ. 

ΟἸοπο ΝΊ ρυΐηιιβ Π]Ϊο, γ6] τηογίααπι ἀΠΠρ6Π8. 

θ12. ΑἸΙασῦν. 

ΜΘΙΠΟΥΪΔ ΠῚ ῬΓΟΡΙΪδ ἀχουὶβ ροβί [αίπαπι ἱπιηναία Ὀ 116 
ἴῃ Ῥθοίουθ ΒΔ θΘΠ8, ῬΓΟΡΥΪῈΒ 6115 τᾶν (15, 4αϊ-5.1ΠῚ 
αυῷ ἑυϊξ, οἷρΡο, νἱαίοι, μοὺ ἀθ!πϑαᾶνὶ. [ἀμ νἶνια5, 
ῬΡΙπαπὴ αι θη [ΟΡ πὰ ογαΐ, οἱ διροῦ ἡ ποι δ. 
Βα δυΐθπι θὲ, ΔΗ ΪΠΊ 11 5ἰ Πρ] 166 πὶ ἴῃ ρθοίογο τηᾶ- 

[ποηΐριῃ ; 
οΓαΐ θοηᾶ, ἰθρίθυδαιο ἀοἱ δἀἀϊοία αταΐ οαποί 5: 
αιιαγ"μηγν Ἡ1Π1] ΟἸηΠἾΠ0 ἱΡαηβοθπάθραΐ : ον βοαθὰ- 

[{ν ἀΘγ οἱ 5: 
5ΘΥγἃ, ΘΌΓῚ ἔἰβδϑί,, ΘΟ τὴ ΠΠΘΡᾶτη Παρ; 

γῖνοβ5. {γ68 οοποοθρὶξ ἰωΐαβ, τπδίθυψιθ ἴδοία οϑί 
ἀογ τη τη ΒΟ] ΟΓΊΤη : [θη Θυ τὴ ἁαΐθ πα [θυ ἰὴ ΟΠῚ 

[ν]ἀθγαί 
ΔΤ 6886 ἀπἀοοίπιδ, ΠΙ4ι1{ ΔηΪ πη τὶ βἰπθ- γᾶ, 
Ῥα]ορ απο δαΐθπι οἰϊδπι ροβί ἴαέαπη ΑἸμἃΖΟη 5 

[Βᾶθυ]ΐ ἱπογθα ! Ὀ]]6ῃ, 
18 αἱ τηονίιι πη 15 48 Πι γ᾽ νη 15. ἴῃ ΔΙΏΟΓΘΠῚ (115 

[[ϑγγοίαν. 

Ὑ]ΙοΘβίμηαμη διαΐθιη οἰτὰ ν᾽ χοδί, 5 ΠΡ ]Π1ΟἸ [Θ᾽ ΔΏΠΊΠῚ, 
Μαγοΐϊδηδμι Η θ]!οθη [θπΘὈγοβιῃ ΒΘρι ] στὴ Ὠῖο ἑθρ. 

013. ΠΕΒΟΙΌΝ. 

Ιη Τῃϑοάοχατῃ [πᾶ ϊ!οθηι. 

ΙΓ θη ΒΡ] θη! άδηι ἃ ἰογνὰ δα οἰ γᾶ θρυθββδτα 
αυδίηααθ δ 11 γοοδηΐ, ἃ ΘΙ Π ΘΓ 115 ΤΌ ΒΌΤΩ 566}1- 
τϑοΐαβ- ͵  ἀθχ ΤΠΘΟΘΟΓΊΙΒῚη ἔθυγδπη θη ἀθπῖο [15 
δα ἀυχὶί βοϊθηϊία Ἰθραμι δὲ τποΡ]θ15 θΟηΪ58. [ς{6τη,. 
Οὐἱ δάβι 4θη5 ἸδριαἸρι5 }πα]οᾶν!, βθοιμηιηιν νου! ἃ- 
αὐ Βροηϑ8 ΠΟΠ-ΟΘ558Π8, ΥἹΓΡῸ ἱποουτρίδ. 4815. 
Θ6α 00] Ῥᾶγοᾶ οχίτοβᾶ οὐ πο 06 ΔΙΏΔΌ11 νἱΐα 
Θχβθοᾶγ νοὶυϊί, ἢ] δαΐθπι οπηηΐᾶ ἀθίθοθγθ, 

ὭΘ4αΘ 8460 ῬΓΌΟῸΪ 8011, 564 5ΌΡΘΓΡ ἰστηυ]ο 
Πυΐοοθ 55: 46η5 ἰδιηθηΐδίῃγ ; 8ἢ } τη ρ ΙΠη ΤΉ] 8 011- 
Ἰηΐαθγο δὲ βί61185 ᾿πηδ ρῚ 15. ΤῊ] 6.15 [Παπὰ } 
Ἰασθ οὈ βου ΟΓ65, δὲ ἀβααθ δά ροΐαχι ἱντ ᾿ποία5. 
γογαπι, ο 6 ρ΄65, ροιηϊθ, δ5. {18 οαπη ργΌοα] ΔΌΒΙ{15: 
(15. δαΐοπι {π501{18ΠῈ ΘΟὨ ρ΄ πὶ βἰπλὰ! οαδίΔΠΊ(16 

[βουνοὶ 

ἐ 5016}5 ἴπϑγδβ, δὲ βδρίθῃβ δὺ ΔΙ. 8η8. 
5 ΠΟύΪΒ. ὈΡΘΥ 115 ΒΘΡΙΔΟΠΘΙΩ ΒΟΡῚ ΘΓΘ ὉΓΡΤΊΘτΙΘ 
ῬΘΟ]]οστη ΘοΥΘΟΊΘ, ΠΘΟ τηΐηϊι8 ΑἸΒΟηΪ τη. 

80. ΜΑΕΕΕῦΒ. 

Θ11. Αταὐὐν. 

ΟἸομο ΝΙρΡΪπ5 ρδίθυ, διηδη8 οἷ θχβίιμοι τη. 
Ἡ. ΘΕΟῚ. 
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θ14. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

. ὃς πάσας χάριτας χαὶ τὰς φρένας ἐνθάδ᾽ ἔχλεισε, 

χεῖται Καρουέντις πολὺ φίλτατος οἷσι τοχεῦσι, 

Τρισμάχαρος δὲ λίθος τόσσον ἔχων ἀγαθόν. 

θ18ὃ. ΑΛΛΟ. 

Πατρὶς μὲν ζαθέη Ῥώμη, Βἀσιλεὺς δὲ πατήρ μοι, 

ἀττίκιλλα δ᾽ ἐγὼ λεγόμην καλὸν οὔνομα. μητρός" 
χουριδίῳ δὲ πόσει παῖδας λίπον ἡδώοντας 

τέσσαρας, οἵ υε νέαν τῷδ᾽ ὑπέθεντο τάφῳ. 

010. ΑΛΛΟ. 

ΘΙ; 

Πατρὶς ἐμοὶ Ζήνωνι μαχαρτάτη ἔστ᾽ ᾿Ἀφροδισίας, 

πολλὰ δὲ ἄστεα πιστὸς ἐμαῖσι τέχναισι διελθὼν 

χαὶ τεύξας Ζήνωνι νέῳ προτεθνηχότι παιδὶ 

τύμθον, καὶ στήλην καὶ εἰκόνας αὐτὸς ἔγλυψα, 
ὃ ταῖσιν ἐμαῖς παλάμαισιτεχνασσάμενος χλυτὸν ἔργον. 

“ἔνθα φίλῃ ἀλόχῳ Κλυμένῃ χαὶ παιδὶ φίλοισιν 

τεῦξα τάφον’ ζήσας δὲ ἐτῶν χεῖμαι ἑπτάχι δέχα. 
- ἤνθάδε νῦν χείμεσθ᾽ ἅμα οἱ ψυχὰς ὀλέσαντες, 

καὶ Κλυμένη ἄλοχος χαὶ ἐγὼ τρίτος αὐτὸς ὑπάρχων. 

0617. ΑΛΛΟ. 

Κύριλλος τόδε σῆμα φίλῳ ποιήσατο παιδὶ 
Κλειοφόρῳ, τριετεῖ, ὃν ἀφείλατο Μοῖρα χραταιὴ, 

πρὶν γλυχεροῦ βιότοιο ἐς ἡλιχίης τέλος ἐλθεῖν. 
Ἀλλ᾽ εἴγ᾽ ἐν φθιμένοισί τις αἴσθησις, τέχνον, ἐστὶν, 

ὃ χοῦφον ἔχοις γαίης βάρος εὐσεύίης ἐνὶ χώρῳ. 

018. ΑΛΛΟ. 

᾿ : Θ..κ. 

ἤέλιον θνητῶν παίδων δέλασον, ἁπάντων 
χάλλει τε γνώμῃ τε τρόποις τ᾽ αἰδη μοσύνῃ τε 

εἰκοστῷ λυχάδαντι δόμους λίδαο μολόντα 

σεμνὸς παῖς [δ Ι Νύρων τιμήσας ἔξοχ᾽ ἁπᾶντον" 

ῦ τῷδε τάφῳ χοσμεῖ Ῥιβοῦνης ἕνεχεν. 

θ19. ΑΛλΟ. ; 

Τυτθὸν ἐμὸν παρὰ τύμόον ἐπεὶ μόλες, ὦ ξένε, βαιὸν 

στῆσον ἴχνος παύροις γράμμασιν εἰσορόων. 

Ζωὸς ἐὼν [βασιλεῦσιν ὁ]μιίλεον" ἐν δέ τε παίδων 

εὐγενέων ἱερῆς ἦρξα διδασχαλίης. 

δ Καὶ δὴ ᾿χαλεύμην Ταξιάρχης ἐν βροτοῖς- 

οὗ γὰρ ἐν ἑξαμέτροις ἥρμοσε τοὔνομ᾽ ἐμόν. 

᾿ΑΝΤΗΘΠΟΘΙΕ απ ποδὶ ἈΡΡΒΝΡΙΟΙΣ, 

014. Αἰαῦν. 

Οὐϊ ΘΓαίϊα5. ΟἸἼΠ65 οἱ ἴῃ 6 η11-ἀοίοθ8 μἴσ ἱποὶ ͵ 
Ἰδοοί λυ θη 15] Ὁ ΓῊ ΔΉ ΟἸ ΒΒΙΤ115 Ρᾶγθηΐ 

Τον-θθδίιβ 58η6 ἰδ 015 ἰδηΐατη ἢ ΌΘη5 ΒΟ 

θ15. Αἴαῦϑὸ. 

Ραίνϊα φυϊάθπι να] ἀθ- ἀϊνίηδ Βοιηδ, Βαβίϊθα 
ΔΙΠΟΠά 6 ΘΡῸ αἰ θ ΔΓ ῬΌΪΟΓΟ ΠΟΙΉΪη6 Τὴ 
Ἰορ᾽ ηο 8 θοη)αβὶ ἸΙΡΘΓῸΒ τ Ια αὶ Ρυθδβο δηΐ, 

ααδίμου;, 4Ϊ Π16 ᾿αγΘ ΠΘ πὰ ΠΟΘΟΘ βαρροθμοῃ 6] 

θ16. ΑΙτῦρ.. 
.Ῥ. ΜΝ. 

Ῥαίγὶα τηϊῃϊ Ζθηοηὶ Βοδἰἰβδίπια δϑβί Ἀρδτθάὶ ἃ 
401 ταυδ5 ΡΡ65 8.1 τηρῶ ΠάθηΒ5 ῬΘΓΟΠΟΟΡΓΪ 
οἱ ἴθοὶ Ζθηοηὶ ᾿π]ο Ὁ] ἃηΐθ πῖθ τηοῦίπο ἢ]1Ὸ 

ἰυτηαϊαπη, οἱ οἴρραπι οἱ ἱπηδρίπθ5 ᾿ρ86 560} 
τη6 15 τη] ΡῈ15 ΔΙ βοῖοβθ Τὰ υϊοαΐα5 ᾿πο τ 
ὉΠ0] ἀπιδία χουν ΟἸγιμθηῶ οἱ Β]1ο, απιδοῦιιδ 
ἴϑοϊ βθρυ!οσιπι, ροβίαυδπι γἱχὶ δηπουπι ὦ 

[Ξθρίοπι, 
δὶ πιηο ᾿8ΟΘΙΏ15 5] πηι], ΔΗ Πη8, δι 5βᾶ, ΓΝ 

οἱ ἙἸγιηθηδ, χοῦ δὲ δρῸ 4υὶ 51 ον 5 ἵρ 

017. ΑἸΤΌΡ. 

Ογνλ!α5. ΠΟΟο06 τηοὨυηθηΐα πὴ ΘΔ ΤῸ ἴθοῖξ ἢ]0 
ΑἸόρμοσο {γθ5-ἃπηϊ5-παΐο, 4 θτὴ βαβία!ς Ρὰ 

[νἱ 
ῬΥΪὰ5. ἀυ]οἷβ νἱΐς συδπὶ ἴῃ εἴα 5. βηθιη γϑη] 
564 5ὶ ἴῃ τπορία!β ΔΙ 1018. 50 η501.5, Β]], οδὲ,. 
Ιον μᾶθθᾶ5 ἰβθυγ Ῥοπά 5 ῥ᾽ θίαίβ ἴῃ Ἰοοο.. 

618. Αἰαῦρ. 
.Ῥ. Μ. 

Ἡδ πὶ τπουίδ!απὶ ῬΌΘΙΟΓατα ΟΡ πα ατη. ὉΠΙΠ 
Ρυ]ορ [υἀϊπθαὰθ πιθηΐθ 8 ΠΟΤῚ 5686 Ρὰ6 
ὙἹΟΘΒΙΠΊΟ 8Πη0 ἀΟΠΊ08 Π ΠΪ5 Ἰηρ Θβδαπι, "ἢ 
γϑηθγαπάυβ ρον ΝΙγγοη αυΐ θεηι ΠΟποΡΥΙ: δ 

ἤσοοΘ ΒΘρα]οΓΟ ἀθοοιαί τηθτ οἶδ οδυβᾶ. ὉΠ 

649. ΑΙΔΌΡ. 

Ῥαγνυτη ρΓΌρΘ τηθυτὴ εὐούδωια ΘΠ ὙΘ' 
[Πο5ρ68, Ὁ! 

βἰϑίθ συϑάιμη, Ρϑιοὶβ ΠΠπ615 οου]ο5 86 8106 

Πυμ νἱγθθϑτῃ ΘΡῸ, ΓΘριτη ἴῃ βοοίοίδίθ γΘΙΞ 
[ἴᾳιθ πὶ ρὰι 

ΠΟΙ πὶ ὁραϊθιιβ Βδογ Ῥγογᾶπι αἰ 5010] 
ΕἸ Θχυϊάθιη ἃρρ 6 6 θα Ταχίδγο 85 ἱπίθυ: 
φιιοα Ἰαηιδῖοο υθ} 81: 5ἰγηϊβοωυϊ, τιοτι ΘΠ] 

[πηοίτ]β συδάγδί ΠΟΠῚ6 



680. Δλλο. 

Θ. κ. 

μ᾽ ἀρετῆς, Μοίρας τὸ τέλος, φίλον οὔνομα, Χρη- 
φροσύνης ἱερᾶς ἥτις μέγον ἔσχεν ἔπαινον, [στή, 

"ὦ ἐνθάδε νῦν χατὰ γῆς σῶμ᾽ ἀνέπαυσε πόνων, 

ὰ συνετὴν ψυχὴν μακάρων εἷς ἀέρα δοῦσα 
“πρόσθεν μὲν θνητὴ, νῦν δὲ θεῶν μέτοχος, 

νηστος ἅπασι, φίλοισί τε χαὶ τεχέεσσι" 

ε τάφον σοφίης ἕνεχεν χυδνῇ παράχοιτι 

ξ᾿ ἐπαφρᾶς συνόμευνος, ἀχεξάνδροιο πολίτης. 
ἄγρει, εὐψύχει" χἀμὲ μένει τὸ θανεῖν, 

6021. ΑΛΛΟ. 

λόιον ἐνθέμενος βίοτον, χαρποῖς ἐπέχαιρον, 

"5. ἐπιψήχων πυροφόροις βοτάναις. 
ἐ με χεῖρες ἔπαιον ἀπεργέες, ἡνίχα θέρμα 

τ τῖνα προλίποιεν ἐφ᾽ ἡμεριῶν χαταδῦσα, 

ἵ οσύνη Δὴ μήτρος. ἀγαλλόμενον ἐχέςλον 
ω δ᾽ ἐν προχοπαῖς ἔλιπον βίον εἵνεχα Νοίρης, 

ἀρκασες τέχνων χαὶ γλυχερῆς ἀλόχου, 
ς ἐμοί γε μένει, μετὰ ἔξοχα δῶρα, χαμόντι, 

στεψαμένη χαμάτῳ οἶχον ἐς ἀΐδιον, 
ἃ θρήνοις χλαύσασα πολὺν χρόνον [οὐ λάδεν ἄν- 

Εἰρεμίην χοίτης ἐς τέλος ἀραμένη. [δρα, 
ΝΕ ΎὌὌἜὌὌἜὌὌτὔεὔἰἶὔρο,  τἊὖῤ.ῦῦὖ;Λε α΄ φ9ὐφΦ {9 

3 692. 

σιμος Εὐτυχέους [Χ]ρομίῳ [θε]ίῳ ἀρυχανδεὺς 

τύμθον ἑαῖς παλάμαις χῶσε κατοιχομένῳ, 

ἐπε ύλοια ὃς πατρίδ᾽ ἑὴν κόσμιησε πόνοισιν 
οὐ τέχνης ἐργασίας τελέσας. 

, ν Αθηναίας [προχαθηγέτιδος πολύσεμνον 
οὖ χαρισσάμενος θῆχε πάτρῃ δαπάνας. 

ὐὐνῃ ταρφειῆς δάφνης στέφανον περὶ χρατὶ 

ᾧ πολιῷ στεφθεὶς εὐσεδίην τέλεσεν" 
ὰ μὲν παντὸς βιότου φιλίην πρὸς ἅπαντας 

δοσύνην δείξας τέρμα τόδ᾽ εὗρε πόνων. 

ΑΛΛΟ. 

θ28. ΑΛΛΟ.. 

: φία ἐγὼ χεῖμαι Μενεχλεῖ μίγα τῷδε σὺν ἀνδρί" 

᾿ ὈΑΡΌΤ π ἘΒΡΙΟΝΠΑΝΝΑΤΑ ΒΕΡΌΚΟΠΑΙΔΑ., ι9ὃ 

020. ΑΙΌ. 

ἀν ΚῊν. 

Μοηυμηθηΐατη νἱρία 15, Ῥαγο νϑοίραὶ, αἰ] θοΐαπι 

[ποηθη, (Πγοβίο, 

(Ὁ τηοἀοβέϊδπη ΟὉ βδποίδηη τηᾶρηδ5 ΒΔ θυϊ ἰΔι465, 
Πΐο πὰπο 5110 ἐθυγ ἃ ΘΟΡΡῈΒ ἀαυϊο  -ἀοα]ξ 80 ἸΔθοΥῖ- 

[Ὀ08, 
1η:6}}1 06 ῃηΐθτη ΔηἸ τη πὴ Ὀθδίου πὶ ἴπ 86 Γᾶ οὐπη- 4661 

ΡΥΪὰ5 φυϊάθιη τη ον 8115, πιηο δα ΐθιη ἀθουιτη 500 18, 
᾿οιι7ιι8 ΒΘΤΩΡ ΛΘ Πδ, 67" δ τη ΤΊ ΟΥ]8, ὉπΊηΐ θ15, ΔΉ] οἰ δ ἅ6 

[οὐ ΠΙΡΘτὶβ : 
ΠΟΘΟ6Θ ΒΘρΡ.ΪΟΡ τὰ βαρ  θηὐϊ ρ δίϊα ᾿πο} τ οοη]αρὶ 
ἴθοὶς ἘΡΑρΡὮΓα5 Ἰθοί!-βοοῖαβ, ΑἸοχδηαινὶ οἷν β. 

Αρπηρίϊ, 8515 δΔηΪτηΟ : δἱ 16 τηδηθί τηοἱ[. 

021. ΑἸαὐ Ὁ. 

Βθαΐϑ, π]Πϊ ἰηβιϊ αΐα νἱΐα, Τραο 5 σα θθδπι, 

ΒΊΘθᾶπι δα ΡΙοδη5 ἐγ {16 615 ΠΘΡΌΪ5. 
ΕΔ Τὴ6 Τηϑη115 ρα ϑοθὈδηΐ, Οἰϊοϑθθ, ΟΠ ΟΔ]ΟΡ 
γ8 (105 8015 ΓΘ] σαί ρον ἀ165 ἀθοϊάιι5, 
ϑϑαάϊο Θχβυ δηΐθηι οὉ (ΘΓ υὶβ ΒΌ]008. 
ΘΟΘΙΐο δυΐθιη πίθου ῬΓΟΡΊΘΒ55115 ΓΘ] Ια] νἱίδπη, γο- 
τρία ΠΡ 6.15 οἱ ἀα]οὶ ΘΟΠ]ΕΡῚ, Ποηΐθ Ῥϑγοᾶ, 

489 τὶ αφυϊάθηι τηδηρί, ροβί θριθρῖα ἀοπᾶ, θχ- 
[51ποΐο, 

οΥὐπδΐδ, ἸΔΏΟΓΘ ἀΟΠΠΠῚ 5416 δα εἰ θ ΠΔ τη, 
οἱ Ἰδιηθηί 5 δου πδΐδ, τη] τ ἔθ ρῈ15. ΙΓ ΠΟῚ 

οὐϊο Ἰθοῖ αϑ4ὰ6 δὰ ἤηθηι δοοθρίο... ἰ[δοοθρὶΐ 
τ τὰ αι ΦὌλίδ' ὁ ΣΙ α΄ δ ῳ' φὐ ν΄ ᾧ 6'᾽ 8. 

θ22. ΑΙ}. 
[ἀθη515 

Ζοβι 5 Ἐαϊγομῖβ ἤἴδι ΟΒΡοτηϊο ἀγιηουϊο Αγγοδη- 
ἰυχη ] τὴ 5.115 τηΔ 1015 ΘΓοχὶύ ἀθἰπποίο, 

4υἱ ποη ῬϑΓΥῚΒ ῥδίγδπι βυδηη ΟΥΏΔΥΪΐ ἸΔΟΥΙΡΙ5, 
1π- ΘΠ ρ]0-5 Τα η60 [15 ΟΡ υῚθὰ5 οοηΐθοί 5. 

Ρυϊηδιη ΜΙηθΡν ΡΓΘ51415 τη] τη- ΤΟΥ ΘΥ θη ἀἍ ΓῺ 
φάθι ροβυϊ, συ βοαίαβ ρα 89 Πρ η585. 

Θρουπάδ-ν 66 ἀθηβϑᾶ ΘΧ ἰδιγο ΘΟΙΌΠ8, οἂρυΐ 
οδηυτῃ τϑαϊτηϊτι5. ῥ᾽ θίδίθιι παρ] θυ] : 

4] ρ6. ἰοίΐδπι νἱΐϑηη 8:8 0}}} 1π ΟΠΏΘ5 
δα! ᾽α τονθυθηΐϊἃ, Ὠσποοθ ἰθυτη ΠΠ ἰπγθηϊΐ 

[ΠΡ οσυτα. 
6023. 

ΑΡΡΠΐὰ 650 ἴᾶσθο Μί8θηθ016 βίτηι! ἤθΘῸ6 ΟὈΓΏ ὙἹΓῸ 

ΑἸΌΡ. 

620. αἴαῦν. 

: Ρὶ 6 γϑοίρα] αὐ, υἱνία 5 ΠΟΠΟΤΘΙΩ, 
ἸΟπρθβία ρυάϊοί το Ἰδοϑὺ Ηἴο οο]θθουνίτηδ Ἰδπιάθ. 
 Τοιρὰ 5110 Ηἷ5 916 015 οἰΐαι Θορριιβ μΒαθϑὺ : 

6116 65 δηϊτηδτῃ ρυπἀθηίθυῃ χαϊβδὶΐ ἴῃ ΔΓ ἃ 8 

ς τὐδ}15 ααοπάδιῃ, πη βοοϊαίδ ἀ615 : 

ἈΝΤΒΟΙΟΘΙΑ 1Π. 

οὐ παιῖβ τηϑιηουδηᾶᾶ 5815 οὖ ΒΘΙΏΡ 6. ΔΙΏΪΟΪΒ. 

Ηδθο Ξ'ΥΠΟΙΏΘ ΙΒ οἱ ΒΔ ΡΊ θη ἰ15. ῬΡΘθυηΐδ Υἱύθθ 

οἶνὶβ ΑἸοχδπάνὶ βύραχιῦ χποηπτηθηΐδ τ Δυ 0115. 
Τὰ π6, βϑδποίδ, 4016 : τὴ αυοαὰθ δίδ τηδηθηΐ. 

᾿ ΕΒ. ΘΒΟΤΙυΒ. 
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Δ πᾷ 
ἐ ΣΝ 

Ἐν το λωκν 

194 

“χαὶ γὰρ ζῶντες ὁμοῦ τοῦτο γέρας λάχομεν. 

Καὶ λίπομεν δύο τέχνα; νέον δέ γε ἀρτεμίδωρον, 

ὃς χάριν εὐσεθίης τεῦξεν τύμθον φθιμένοισιν. 

α, Χαίρετε δ᾽ οἱ παριόντες, χεὐχὰς θέσθ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ. 

6024. ΑΛΛΟ. 

Χαῖρε μάκαρ, πολύολόε θεῶν, Ἱπερεῖον ἐλ[αύνω]ν" 
πάντων γὰρ [φ](λο[ς] ἐσθλὸς, πάτρης πρόμος ἐν- 

[θάδ]ε ν[αἸίει. ῶ. 4" δ᾽. .ὁ ἡ κν, δ ὦ Φ. δι δι δ ον 

θ28. ῬΡΟΥΦΟΥ. 

Τὸ ζῆν ὁ ζήσας καὶ θανὼν ζῇ [ζῶ]ν φίλοις" 
ὃ χτώμενος δὲ πολλὰ μὴ τρυφῶν σὺν τοῖς φίλοις 

οὗτος τέθνηχε περιπατῶν χαὶ ζῇ νεχρ[οὔ βίον. 
᾿γὼ δὲ ἐτρύφησα Νηνογένης ὁ καὶ [ε]ὐσταθὴς, 

8 μετέδωχα ἐμαυτοῦ πάντα τῇ ψυχῇ καλὰ, 

ἄμαχος ἐδίωσα με[τὰ φίλων καὶ συγγενῶν, 

μιηδέποθ᾽ ὑπούλως [ἢ] δολίως λαλῶν τινι. 
Οὗτος ὁ βίος μοι γέγονεν, ὅταν ἔζων ἐγὼ, 

ι ἐς πάντα δ᾽ ηὐτύχησα ἐμαυτὸν πιστεύσας θεῷ, 

10. τὸ δ᾽ ὀϊφ]ει[λ]όμενον ἀπέδωχα τῷ φύσει τέλος. 

Ῥοῦφος ἐπ[οίησ]α Νηνογενεῖ μου γλυχυτάτῳ πατρὶ 
καὶ Παυλίν[ῃ μητρὶ τῇ] φιλάνδρῳ μέχρι τέλους. 

646. ΑΔΕΣΠΌΤΟΝ. 

Γαῖα μὲν ἥδε δέμας χεύθειχλείνοιο [ποχηθη ἀοίαποί!, 
βωμὸς δ᾽ ἀργύφεος λείψανα φωτὸς ἔχει. 

027. ΑΛΛΟ, 
ἴμοι, 

ἤλυθον ἐκ Κρ[ή]της" [Κ]ίσαμος πόλις ἐ[σ]τὶ πατρίς 
οὔνομα [Κ]α[λλ]ιστώ" λέχτροις ἐδόθην δὲ πρὸς οἴκους 

ἄν[δ]ρος ἐπικτήτου, ᾧ χαὶ τέχνα δισσὰ λιποῦσα 

βουλομένων Μοιρῶν ἤλυθον εἰς ἀίϊδην- 
5 σωφροσύνης δ᾽ ἀρετὴν οἶδεν ἐμὸς γαμέτης, 

ὃς χαὶ τύμδον ἐμοὶ μνήμης χάριν ἵδρυσεν ἔνθα. 

098. ΑΛΛΟ. 

“2[ὠ]ν[γ] μὲν πρώ[τι]στα χαὶ ἀττιχῷ ἀγλαὰ τέχνα 

Αφφη, Μένανδρος, ἀσχληπᾶς χαὶ ἀττικὸς 

ζήσαντι ἀμέμπτως τὸν ἐπιμόχθητον βίον. 

029. ΑΛΛΟ. 

ἀλκχιδιάδην Κλον(ου] κατέχει τόδε σῆμα Κάλης τε 
χρηστότατον παίδων ἐ[ννε]αχαιδεχέτη. 

090. ΑΛΛΟ. 

Θεσσαλονίχη μὲν πατρὶς ἔπλετο" οὔνομα) ὕλη μοι" 

ΑΝΤΗΘΠΘΟΙ Δ ΟΠ ΔΕ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ. 

ΤΉ ββϑιοηΐοδ, τ181 ραίγιδ Τυ : ΠΟΠΊΘΝ Η , 

Δα ἀρονδι ἐ οδαν ον ρλεύστοκονς 
πρδν τὸ ἀμ. ἊΣ 

οἰθηΐπῃ νἱγθηΐθϑ ηᾶ ΠηΟ ΠΟΠΟΓΘΙῚ ΒΟΡ ἢ 
Εἰ ᾿ἰχυίϊπηαβ ἄπο ΠΡΘΤΌ5, Ἰανθηθπι αυϊὰ 

4υἷ ῬγῸ Ῥἰθίαίθ βιὰ, οχϑίγαχις ὑυτηυ]ατα 
γαϊοίθ ΘΓρῸ σαὶ ργίθυ 15, οἱ Ῥγθοθ5 ἀδὶ 

θ24. ΑἸαῦ!. 

Ξα!νθ, Ὀθδῖθ, αἰ |55ῖπιθ. ἀθοόγαμῃ, ΝΥΡΘ 

ΟἸΠΉΪ ΠΤ ΘΗΪΠῚ ΔΙηΪΟ15. ὈΟΏι15, Ὀδίγδ5 ὈΥΤΪ 

696. ΒΕ. 
Τηΐϑι' νἱσθηάυτῃ αἱ νἱχὶξ δια ]οἶ5, γϑ] τποῦίυ 

[5ὀηρ6}" 
ααϊ δαΐθπι τηυ]έα ροββθαϊί, πο ἀ6]101] 

15 Τπου 15 οϑί ὑθὶ δια υ]Δη5 (. 6. ὙἴγΘη5᾽ 

᾿[οδάδγοη 
ἘρῸ δαΐθιῃ ἀ6]10115-|} 5] ἩΙΘΠΟΡΘΠ65 θὲ ὁ 
ἸΡΘΓΕΝΙ τη60 ᾿ρϑίαβ δηἾτη0 ΟἸηηἶδ, ΒΟ. 

Ηφο νἱία τηῖῃὶ ἰδοία οβί, χυδηηαϊα νἱχὶ ΘΡῸ 
ἴῃ οἸη ΠΡ 5416 5Θοιη48- [ΟΥ̓ 1 Π8- 5115 56Π, 
οἱ ἀδδίζυμη γα! παίατ νϑοίρα!. [οοτητηὶ 

οἱ Ῥδυ!η τη Ὁ] Τ ΔΙ} 1-ϑτηδη 1 ὑ56116 δ 

628. ΑΝΟΝΥΜΌΜΟ 

857, Αἰαῦῦ 

γοηΐ 6 (γεία; (Ἰβδπημβ οἰν 85. ϑϑί τα ηΐ ῥρδί! 
ποιηθη (1150 : Ἰθο.15 ἀαΐα βιπὶ δα ἄοτηο5 
γἱγὶ ΕρΙοἰοί!, ουἱ δὲ παίοβ 05 ᾿πααθηθ. 

ψο]οη θυ5 Ῥαγοὶβ γϑηΐ ἴῃ ΟΠ ᾿ς 
οαδίϊ [15 δυΐθτη τηθῷ υἱγ αΐθιη ποΥΪύ πὴ 

ααΐϊ οἰΐδπι ἑυτηυϊαπι τα] ταθηηουἶδ9 οδιι58, 

628. ΑἸτῦρ. 

Ζοπᾷ φυϊάθαι ρτῖπιο Ἰθοο οἱ Αἴμοο ΒρΙ6πῸ Ξ 
ΑΡΡΠθ, Μεπδηάᾶθι, ᾿Αβοῖθρδβ οἱ Αὐμουβ ῳ 
μυΐϊο-υϊ-νἱχὶν Ἱπου!ραΐιι5 δνραπηποβδμι υἱΐᾶπ 

629. Αταῦρ.. 

ΑἸοϊθιδάθιῃ ΟἸομΙ Πιΐιαη, ἰθποὶ Βοθ66 πιο 

ορίϊπηστῃ ΒΙογαπι πογϑηη- ϑἰ- ἀθοθιη- 8} 

6830. Αἰαῦν. 



μ᾽ ἩΞΩ Βατάλου ὑὸς φίλτροισι δάμ[ασσεν 
νι οὔχός περ ξὼν᾽ [οὐδ᾽ ἔμπ]υρον ἦν λάχος ἡμῶν' 
κεῖμαι δ᾽ ἔνθα [λάθον νοῦ]σον, ἄνευθε π[άτρης. 

8681. ΧΕΙΡΙΣΟΦΟΥ͂ (Ὁ 
Θ.Κ. 

τήλην ἔθηχαν Νιχομήδει συγγενεῖς, 
ὃς ἦν ἄριστος ἰητρὸς, ἐν ζωοῖς ὅτ᾽ ἦν, 
λλούς τε σώσας φαρμάκοις ἀνωδύνοις 

ἰνώδυνον τὸ σῶμα νῦν ἔχει θανών. 

θ89. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 
ὃς Βίωνος ἀπίων μὲν δύνθάδε, 

Ξ ος, δώρος, εἴχοσι πλήσας ἔτη 

τρί᾽ ἐπὶ τούτοις, οἰχτρὸς ἐν τρισὶ ἡμέραις 

ἐνὰ; πανὼν, ποθεινὸς τοῖς γονεῦσι γενόμενος. 

ὦ παστὸν οὐθεὶς, οὐχ ὑμέναιον ἦσέ τις, 

οἵ λαμπάδ᾽ ἦψε νυμοιχὴν, γόοισι δὲ 
3 καὶ δαχρύοις πολλοῖσιν ἐνθάδ᾽ ἤγαγον, 

οὗπερ χατοιχεῖν δεῖ με τὸν λοιπὸν χρόνον. 

δ» δὲ χλαύσας, πάροδε, τὴν ἐμὴν τύχην, 
", οὗ φίλον σοι, χαὶ τύχοις ὅσων θέλεις. 

038. ΑΛΛΟ 

;χ ἣν Λασχέπιον λεύσ[σ]εις ἐμὲ, τὸν χατέπεφνεν 

᾿ πάρδος ὁμοιίου τευξάμενος θανάτου. 

θ84. ΑΛΛΟ. 

ὙΠ συνόμαιμοι, ἰὼ ξένε, τῷδ᾽ ὑπὸ τύμύῳ 

ἄ αὐστοι τέχνων χείμεθα χουριδίων " 

έ σιος χἀγὼ νεαρὰν πληρούμενος ἥθαν 

ρμιππος χρυερὸν τόνδ᾽ ἔχομέν θάλαμον, 
Αἰὸχν ἐγκύρσαντες ἀλάμπετον - εὐγενέτης δὲ 

6 θεύδοτον οὗ στυγερὸν πένθος ἐφεῖδε πατήρ " 

ἰ 0 δ᾽ ἡ δύστηνος ὀδύρεται οἷά τις ἀχταῖς 

ἀλχυονὶς, γοεροῖς δάχρυσι μυρομένα, 

τρὶς ἡ λιπάδελφος " ἐρη μωθεῖσα δὲ τέχνων 

ἡραιὸν βιοτᾶς τέρμ᾽ ἐνέπλησε χαχῶν. 

θ8ὅ. ΑΛλΟ. 

Νὺξ μὲν ἐμὸν κατέχει ζωῆς φάος ὑπνοδοτείρη, 

ἀ Ὁ εἰνῶν λύσασα νόσων δέμας, ἡδέϊ ὕπνῳ, 

χήθης δῶρα φέρουσ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ πρὸς πέρ νϑοι μοίρης" 

ψ δ᾽ ἐχ γαίης δράμ᾽ ἐς αἰθέρ᾽ ἐπείχελος αὔρῃ, 

ἰκοῦς ον ἐπαιωροῦσα δρόμου πτερὸν ἠέρι πολλῷ " 
Με! θεῶν μαχάρων κατέχει᾽ δόμος ἄσσον (ἄντα. 

γίοις τε δόμοισι βλέπω φάος Ἠριγενείης. 

ὴ δ᾽ ΤᾺ Διός ἐστι σὺν ἀθανάτοισι θεοῖσι 

ΘΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΟΠΑΝΝΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΠΑΙΙΑ. 19ὃ 

οὐ πιθ Αϑίιβ Βαίδ!! ΠΙΠ5. ἃτηδίουϊο- ροουϊο βυθορὶί 
5Ρ860 οἰβὶ ογαΐ ; ἤθ4ιθ. Πδταπιθᾶ {11 50Γ5. ποβίγα 

(ὦ. 6. οὐ ἰδτηθη τθφ Παρ 18}15 ΟΧΒΟΥ 5 ἴα]); 
Ἰδοθοχὰθ δὲ 6Θρι τηουθαμη, ρροοα] ἃ ραίΓὶὰ, 

631. ΟἨΙΒΙΒΟΡΗ͂Ι (Ὁ) 
Ὦ. Μ. 

ΕἸρρυτη ροόβίθνο ΝΙΟΟΤΊΘαἹ ΘΟΠΒΔηΡ.ΪΠοΪ, 
4αϊ ορίϊπηι5. οΡαΐ τη θα Ἰοι5 οὐπῃ πίθου νυν Ὸ5 δΓδΡ. 
ααϊχαθ τηυ]ίοβ βοῦνανογαύ ΓΘ 661115 ἀΟ] ΓΘ - 6 ]]|6η-. 
ἀοΙ]ΟΓΘ-ΟΔΓΘῺΒ ΘΟΡΡῸΒ πη Ὠδθοί τηουΐαι8. [{101|5 

032. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 
[65], 

ΕΠ ὰ5 ΒΙοπῖβ. Αρίοη χαυϊάθπι πΐο 4υϊ-Ποο-]ο60-51{|5- 
ΠΟΥ 5- ΘΔ ΥΘΏ5, ᾿Πηπ] δία 5, Ταϊ ν]ρὶη!] ΧΡ ον δη- 
οὐ {γ685 ᾿ΠΒΈΡΘΙ, τη βου τ15 1ἢ {γ]θῈ15. αἴθ 5 [Π08, 

τηορίαιι5, ἀΘβ᾽ ἀν }1-οα δα ραγ θη 115 [δοία5. [0 Δ ΠῚ, 
Ουἱ ὑΒαίδτηυτη ΠΘΠ]Ο, Π6Ὸ ΠΥΠΙΘηΘΌΤη ΘΘοἰηἰΐ 4115- 
ΠΘΖιΘ᾽ ἴδοθπι ἃοσοθ πα! παρ (18 16π|, ἸΔΠΊ ΘΠ 15 Ὑ6ΡῸ 
οἵ Ἰδοῦ 15 τη} 15 θὰ τη δά ἀθΧΟΓΟ, 

αὶ ΠΔΡΙΐᾶτο ορογίθί τη. ΓΘ  Ταιπὰ (ΘΙ ΡῈ 8. 
Μδρὶβ δίψαὶϊ οὐπη- ον υβ, νἱαίου, ΒΟΥ ΘΠ ΤΠ ΘΔΠῚ, 

νδᾶθ αυο. {101 ρ]δοθί, οἵ αὐϊηᾶπι αυξθοιη 118 γ6}15, 
[8] ρΊΒοΔΓΟ, 

θ339. ΑἸ. 

ῬαρΡΊ ΘΠ 1 μΒοθριυτη ν᾽ 65 πη6, αι ΟοΟ] ας 
γᾶ 5, 5: ΠΉ]]6 τὴ Πδοίτ15 ΠΟΥ θη. 

ΣΌΝ Σ ΜΕ 
0834. Αταῦϑ. την βάηυϊὸ 

(ϑηἶπὶ οοηβδηρ ϊηοὶ-γαίγοβ, Πθ5. ΠΟΒρῸ5, ὨρΘΟΘ 

ΘΧρΟΓίθ5 ΠΡΘΡΟΥ τη ̓ ΘΟῚ ΠΟΤ ΆΤΩ Ἰ8ΟΘΙΉΙΒ : 
Ιοοβίαβ δὲ Θ9Ὸ πούϑιη ἱπΡ]6η5 ρυθθγίδίθιῃ 
ΗθεηρρυΒ ἔτι ριάθτα μαποο 8 ΒΔ Θτηι5 {ΠΙ ΔΠΠ11ΠῚ, 

αυἱ ἴῃ Οτουμι ἱποιάϊπηιβ ἴδ ο θυ 5- οδγθηΐθια : 56 
[Π01}1- σοπθγ - οὐ αι 5 

ΤΠροδοίιβ Βουγοπάμππι Ἰποίυτη πο νἱ αν ρδίθυ : 
τηδίθι διιΐθιῃ τηΐβουᾶ Ἰατηθηΐαίι", 418}15 ἴπ ΕΠ  οΥ  θ}5 

δἰοθᾶο, ᾿σρῸ ΥΙθι15 ΔΟΓῚΠῚ15. ῬΓΟΠΊΙΘΠΒ, 
Μοίνῖβ ἐγαι τ θυ5-ἀθβεαία ; οὐ θαίδαιθ 1106} 15 

56 Ώ ]]οτὴ γἱΐδ ἰθυτηϊ στη ἱπρ] ΟΥἹΐ τη8}15. 

6035. ΑἸ. 

Νοχ αυΐάθτῃ τηθᾶτῃ ΟΡ πο, Υἱΐεθ ΠΟΘ Τα ΒΟΙΠΊΠΙ Γᾶ, 
δΥαΥ θὰ ΒΟ]αΐο ΘΟΥΡΟΓΡΘ ΤΠ ΤΌ Ϊ5, ἀυ]οὶ ΒΟΠΠΠΟ 
ΟὈΙ νι ομ5 ἀοπᾶὰ ἴδυθη5 τη οὐπη ἰθυτη  ηἷδ5 [αἰ Ὡ 
δηΐτηϑ, ἃιιΐθπι 6 ἰθυγὰ δυᾶϑὶί ἴῃ ίμογᾶ 51Π}}}15 ΔΓ, 

Ἰδνθηι οἴου θη5 δ ουΓΒΌΤη 8]8 πὶ 866 ταυ]ίο : [6 1, 

δὲ τὴθ ἀθογιτη Βϑδίογατη ἰθπϑί ἀομη8 ῬΓΟΡΙΙΒ5. Θαη- 

οΘἰθϑυθαβαυθ ἴῃ 56 05 ᾿πίαθοῦ Ἰαοοπὶ Μδηθρ6- 
[π|ῶ. 

Ηοποιῦ δυΐθπι οχ {ον ηνἼΐ οβὺ οὐτὴ ᾿τητηο [105 
[ἀ1]5, 



196. Π ΑΝΤΠΟΙΘΟΙΔΣ ἀπ άτααὶ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ, 
ἡρμείαο λόγοις, ὅς μ᾽ οὐρανὸν ἤγαγε χειρῶν, 

10 αὐτίχα τιμήσας, χαί δ. χλέος ἐσθλὸν ἔδωχεν 
οἰχεῖν ἐν μαχάρεσσι κατ᾽ οὐρανὸν ἀστερόεντα, 

χρυσείοισι ὀρόνοαι παρήμιενον ἐς φιλότητα. 
Καί με παρὰ τριπόδεσσι χαὶ ἀμθροσίῃσι τραπέζαις 
ἡδόμενον κατὰ δαῖτα θεοὶ φίλον εἰσορόωσιν, 

1ὖ χρατὸς ἀπ᾽ ἀθανάνοιο πατρὸς θεῶν μειδιόωντος 

[νέχταρ ὅτ᾽ ἐν] προχόαισιν ἐπισπένδω μαχάρεσσιν, 

0356. ΑΛΛΟ. 

α. Δμωὰν Δωροθέας μετὰ χείρ[εσ]ι. τὴν ὁυιόδουλον 
παρθένον εἰς ἀΐδην θάπτον ἀπερχομέναν᾽ 

ἄρτι δέ τοι, πανάωρε, χοὰς χείουσαι ἀπόδη μον 
Ἄρατον ἾΝ πελάγους εἶδον ἐπερχόμενον " σαι, 

ὃ ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐγγὺς ἔτλη καὶ σ[τ]ήμεναι καὶ ἐπιδαχρῦ- 
τοῦ δὲ [σ]ὺ μνηδ[ε]ν ἔδης αἰ[σ]θομένα εἰς Αἴδαν. 

Οὔνομα μὲν Μαχέταις ἐπιχώριον" οὕνεχα μεῃ.- 

μηδὲ ἑνί" Ἰζοπρίαν μ᾽ ὠνόμασαν γενέται" [φθῇ 
10 οὔ γὰρ ἄτιμος ἔην παρὰ δεσπόταις, ἀλλά μ’ ἔθρε- 

αὐτοὶ, χαὶ χοῖτον χεῤσνν ἐμαῖς χκομιεῖν [ψαν 

᾿δῶχαν τιμήεντα" ταχὺς δέ με παρθένον] οὖσαν 

δαίμων εἷς ἀίδην πέμψεν ἀμειλιχίως. 

ἀλλὰ χαὶ ὃς τεθνῶσαν ἐτίμεον ἐνταφίοισιν 

καὶ τύμθον γράψαν μνημοσύνης ἕνεχεν. 

037. ΑΛΛΟ. 

Νήπιός εἶμι τυχὼν τύμθου τοῦδ᾽, ὦ παροδῖτα, 
ὅσσ᾽ ἔπαθον δὲ βαιῷ τέρματί μου βιοτῆς, 

ἐγχύρσας λαϊνέᾳ στήλλῃ, τάχα χαὶ σὺ δαχρύσεις" 

ματρὸς ἀπ᾿ ὠδίνων ὡς εἰς φάος ἤγαγον ὧραι, 

δ ἐχ γαίης με πατὴρ ἐμὸς εἵλατο χερσὶ γεγηθὼς, 

χαί μ᾽ ἀπέλουσε λύθρου χεὶς σπάργανά μ᾽ αὐτὸς 
[ἔθηχεν᾽ 

ηὔχετο δ᾽ ἀθανάτοις, ἅπερ οὐχ ἤμελλεν ἔσεσθαι" 
Μοῖραι γὰρ πρῶται περί μου χεχρίχεισαν ἅπαντα " 

καί μ᾽ ἔτρεφεν γενέτης μου τροφὸν εἱλάμενος, 

10 δπτθας δ᾽ ηὐξανόμην εὐερνὴς, πᾶσι ποθητός. 
ἤν δ᾽ ὥ ὥραις ὀλίγαις Μοιρῶν σφραγῖδες ἐπῆλθον, 

᾿αἵ με νόσῳ πῆξαν χαλεπῇ διδύμους περὶ - τον 

ΑὙλ' ὁ ταλαίφρων γεννήσας ἰάσσατο μοῦνος 

τοῦτο, δοχῶν ὅτι Μοῖραν ἐμὴν ἰάμασι θέλγει. 
15 ἱπαροι χαὶ τότε δή μ᾽ ἑτέρα νόσος εἷλε χαχίστη, 

τῆς προτέρης νούσου πουλύ τι χειροτέρη " 

᾿σῆψιν γὰρ λαιοῦ πεδίον ποδὸς εἶχεν ἐν ὀστοῖς " 
εἶτ᾽ ἔταμόν με φίλοι γενέτου, καί μ᾽ ὀστέ᾽ ἀνεῖλαν, 

᾿ λύπας χαὶ στοναχὰς τοῖς μου τοχέεσσι διδόντα“ 

90 χαὶ ταῦθ᾽ ὡσαύτως ἰάθην πάλιν, ὡς τὰ πάροιθεν" 

βἰδίϊπη Ποπογδύιπη, οἵ τη] ] ἀθοῦβ ὈΓΘΟΙ 
ἨΔΡΙΐαΓΘ ᾿ηΐθ θθαίοβ ἰὴ οὔϊο βἰβὶ]αΐο, 

. ἀοάθνιηΐ Βοπογδίαπι : οἷἵο δυΐθπι πη6. νἱρρὶ 

θραπη ἰπ ΠΣ ΘΘΠἾΓΟΡ ΘυΓΑΥΪ, 5015. 

ΒΑ τὸ ἔν ἘΝ ον ἡροος τΝ ΡΥ τεσ 

Μοιουεὶο βυδάθηίο, αυΐ ΠῚ "ἃ ππν ἀυχῖι 

8 ΌΤΘΪ5 5Θ610115 55: ἀΘη{] ἴῃ ἃηη] οἰ {18 ({. 6 
Εὖ τη8 Ἰυχία ἰυ]ροάδ8 δ, ΔΙ ΓΟΒΙ15 Τη6 
ϑϑαάθηΐθπι ΘΡῸ]15 411 ἀπηΐοιπι ἁβρὶοαηΐ 
οδρ᾽ΐθ 80 ᾿πητη ον }} ραΐγθ ἀθογαπι 500 
αυδηαο πθοίαν ρας υγηϊο 1 ]οπϑιη-ἴδοἷ 

630. Αἰτῦν. 

ΔΠΟΙΠ]απι Πογοί θοῦ τη Ϊ0115 ΘΟΠ ΒΘ ΆΤΗ. 
νἱΓΡΊΠΘη ἃ ΟΥουμη ΒΘρΘΙ γϑυιμηΐ 5078 

τηοάο δυΐθπι {10 1, ο ᾿πηπηδίπιγδ, ἰηἴουϊαΒ 
[Δ 5θηΐθπη: 

ΒΡΟΠΒΙΙΠῚ 6 ΤῈ] ὙἹἀθγυηΐ, δαἀγθηϊθηίοτη : 
ΒΟ Ποοί, ἰδίθ Ἰαχία βιβηθθδἑ οἱ βίαγθ οἱ 
τινων δαΐοιη ὑπ ΠΗ] 5Θη 1615 Ἰνῖδά δὰ ( 

δ. Νοπιθη φυϊάοπι Ναροί 5 ({. 6. Μδοθάοηΐθα 
[πδου]απι : 1460 ΤΘΡΥΙ 

0} : (ΟΡ Ϊδπ πη6 ΠΟΙηΪ παν ηΐ Ὁ 

ἄθαδβ ἴῃ ΟΥΙΟΙ τηϊβιύ, ἹΠη Ρ]ΔΟΔ 1115. 

οὐ ὑπυηα πη ᾿ΠΒΟΓ ΡΒ γι ηΐ τηθ ΠΟΥ] οδ, 

637. Αἴαῦν. 

Τηΐδη5 51π| ἡϑοία5 ἐπ ] τη. Βυηοοθ, Ο ' 
αυθουηαιθ ρᾶϑ55..5 βύπη Ἰηΐ ἃ ὈΡΘΥΘΙΏ 

Οὐ ἸΠΥ̓ΘΠΘΡΙ85. ἴῃ ἰαρί 60 οἶρρο, ἴογβᾶῃ. 
; ; ' ΤΟΙ 

τηδύγ 5 6χ ραγία αἵ ἴπ Ιυσοῖη δἀδυχοιπηΐ, 
ΘΧ θυ γᾶ Τὴ6 Ῥδίον ΤΏ 05 5 15.0}}0 ΤΩ 08 ὁ 

δὲ 80 ]υἱξ βδηίθηι οἱ ἰπ οι πδ 0115 τὴΘ ἶρβθ 

ρεδοθξαυσθλ δὲ ᾿πωπιου 8165 Φαῶ ΠΟ " Γᾶ ἃ 
Ῥᾶγοθ ΘηΪπι ΡΓΪμη85 46 τὴ ἀθογθυθγδηΐ οτη 

δἔ τὴϑ 8[ἱξ σιϑηϊΐουῦ, {10 ΔΘ Ὁ 1568, 
ῬΓΟΙΪΠ 5616 ΟΓΘΒοθθᾶπη οἰ -ῬΓΟΪΘ5, ΟἸΊΠ 
564 ἴῃ Ῥᾶιο15 ΠΟΡῚ8 ῬΔΡοΔΓατη ἀθογοίδ οἱ 
{9 Τ1Θ ΤΠΟΤΌΟ ἤχθιθ βυαν! ΘΌΙΠΪΠΟ5 οἶτι 

Ποο, οὔὕθάθηβ ῬδιοδΙη ΤηΘΔΠΊ. Θαγα ]ΟἾθι15 Ἵ 
Αἰἰαπηθη οἱ ἔσπι δ]ζο 1 ΤΟ 15 ΤηΘ οΘρΙ  ἢ : 

ῬΙΙΟΓΘ ΤΠΟΓΡῸ τηυ]ίο Ρ6]0Γ: ; 
Ῥυϊγοαϊηοπι Θηΐπὶ ἸΏ] ΡΙδηΐα Ρβα 15 μαθαυΐ 
᾿ἀοίηῃ δχβθοιθγαηΐ τη6 8πηϊοὶ ρ 5, οἵ 
ἀοΙο 65 οἱ βϑπη 5 πηθ15 ρδυΘη 05 ἀδη: 

οἱ Πα ΘΟ οτη-τη 0. ΤΠ] βαπαΐδ, 5 ἢ 



Εν ΤΑΣ δεινὴ πλησθεῖσ᾽ ἐκορέσθη" 
λ᾽ ἑτέραν πάλι μοι γαστρὸς νόσον ἤγαγε Μοῖρα, 
ὦ άγχνα μοι ὀγχώσασα, χαὶ ἐχτήξασα τὰ λοιπὰ, 
χρις ὅτου ψυχὴν μητρὸς χέρες εἶλαν ἀπ᾿ ὄσσων. 
Γ Γαῦτ᾽ ἔπαθον βαιῷ τέρματί μου βιοτῆς, 

ποτ τ τὰν . ξένε, καὶ χατέλειπον᾽ 

δ σ[τυγερὴν] τοῖσί με γειναμένοις, 
Ἂ Π ρούος, λείψας [τρεῖς] συνομαίμονας ἀστεφανώ- 

Κ' [τους. 

088. ΑΛλΛΟ. 

ῳ ρωπος τοῦτ᾽ ἐστί" τίς εἰ βλέπε, χαὶ τὸ μένον σε. 

Εἰχόνα τήνδ᾽ ἐσορῶν, σὸν τὸ τέλος λόγισαι" 
ὶ ὑ βιότῳ χρῆσαι, μήθ᾽ ὡς ἐς αἰῶνας ἔχων ζῇν 
θ᾽ ᾿ ἧς ὠχύμορος, μὴ γηράσαντά σε πολλοὶ ᾿ 

το ρ λόγοις, θλιδόμιενον πενίῃ. 

0839. ΑΛλΟ. : ἢ Ἶ 

᾿ Νῦν χόσμος ἡδὺς, σχῆμά σοι θεῖον μέγα" 

νῦν οὖν βάδιζε πρὸς θεὸν στεφηφόρος. - 

θ40. ἀλλο. 

Ἐνθο Ἡρὸς χατέχει χλυτὸν οὔνομα, παῖδα Τυφῶνα 

δ' θρέψεν Τροφιμᾶς πολυώδυνος ἔλπισι λειφθείς" 
ἀστοὺς δ᾽ Εὐτυχία χατεχόψατο, οἷς ἔτρεφέν σε 

οίρ ας χαὶ φθιμένοις, [οἷς] ὀχταέτης ἐν[ε]πώλε[ι]ς. 

041. ΑΛΛΟ. 

θόδου, ἀσιατιχὲ, προστάτα, χαῖρε, 
ΐ : λλὰ μὲν ἐσθλὰ παθὼν φρεσὶ, πολλὰ δὲ [λογρά. 

042. ΑΛΛΟ. 

ολλαῖς ἐν ποϊλίεσσι τέχνην [ἤσκησα πρὸ πάντων 
Ψηφο[δ]έτας δώροις Παλλάδος [εὐρ]άμενος, 

λιπὼν βουλῆς σύνεδρον Πρόχλον ἰσότεχνόν μιοι, 
δ[ω]χοντούτης [τοῦδε τάφοιο λαχών. 

643. ΑΛλΛΟ. 

οηστοῦ Τεχνᾶνος νῆμα. τοῦ Φρυγὸς τόδε, 

γῦν ποθεινὸς γέγονε τοῖς ἐν τῇ πόλει. 

θ44. ΑΛΛΟ. 

ε χαλὴ, πασῶν προφερεστάτη εἵνεχε πάντων, 

Ἑτάτη συνόμευνε, χαλῶν ὑπόδειγμα φιλάν- 
ἰδρων, 

᾿Φλαούϊα, τῶν Χαρίτων τοὔνομα χτησαμένη. 
να σὴς ἀρετῆς παῖδας γαμέτῃ προλιποῦσα 

ΔΑΡΌΤ π᾿ ΒΡΙΟΠΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΝΑΙΔΑ. 1097 

ὨΘΩΙΟ 516 Πα [ν1{5 αἶγα, ν6] ρ]θηᾶ, βαίἰαία δϑβί : 
566 ΔΙΊ ΓΕΒ. 5 ΤῊ Εἰ τη ου θα πη αἰξα} γοηΐτὶβ Ρᾶροᾶ, 

Υἰβοθγᾶ {υ85 τηϊΠΐ ἑαπηοίδοϊ!, ίαιιο ϑιπδοθγανὶΐ γο]}]- 

ἴφυα, 
ἄσῃθο ΔΗ ΪΠΊΔΙῚ ταδί Ϊ5 ̓ιθἀ]οΟΥ Δ τη Δ ΠῚ15 5 βία] 6 6 

ο [80 οου 15. 
Ηφθο Ῥᾶϑβιιβ βιιπὶ οἰγᾶ ὈΡΘυθπὴ ἰθυτηϊπαπη νἱΐτ, 

πο ἀπ νὰ ένα ΜΝ δὴ Πο5ρ68, δἱ βϑι αὶ 
ἰαθθιη ΠΟΥΡΘη πὶ 1}}15 αυΐ τὴ σϑπαθγαηΐ, 

ἸΠΓΟ ΠΧ, το] οὐἱβ [{γ]Ρ 15] βου πη Δ Πἶβ ΠΟῚ ΘΟΙΌΠΔΙΪ5. 

038. ΑἸῦν. 
[Ρογβιί. 

Ἠοπιο Βοροδ οβί : 45 515 νἱάθ, οἱ χυϊᾶ 46 6 58- 
ΤπηδρΊΠθιη ΠδΠΟ ̓ηΒρ᾽οἴθη8, ἑὰατη ἤηθιη βυρραΐᾶ, 

οἱ νἱΐα αἰθγθ, πθᾷὰθ ἰδηααδιη ἴῃ βόθουϊα ΒΔ θΘη5 
[{υοα νῖνἃϑ, 

ΠΘ4ῈΘ ἰδηιιᾶπι ὈΓΘΥΪ5. ΘΥΪ Γαΐαγιι5, πΠ6 ἰῃ βθηθοίπἑθ 
Παρ ]]Θηΐ νϑΡ 15, ραυρογίαϊο δα Ποίαπι. [{6 τα 

039. ΑἸαῦῃ. 
[ΘπΟΡοΓΘ αἰ νΠῈ8 : 

Ναπο 68 ΟΥ̓ΠαΙηβηΐιπὶ ογδίμυτη, ὨΔΌϊ 5. 0101 τηᾶ- 
πὰηο ἸρΊίαν ναὰθ δὰ Πθυτη ΘΟΓΟΠΔΠΠ- ΘΌΓΘΠΒ. 

Ἵ θά0. ΑἸτῦν. 
ἱρβοπᾶ 

Ηΐο Ἰοοι! Παθϑὺ 100] απ ΠοΙη6η, ρυρτατη Τγ- 
ααθηη 8] ἱ{ ΤΙΟΡ πη 5 τη} 15-ἀΟ]οΥ "α5- Π]οἴα5, 

[5Ρ6 ἀοδι αίΐυ5; 
πηΔΠΊΠ85 δα 6 ΠῚ Επίγομϊα ρϑγουβϑιί, αυΐθὰ8 8101} (6 
Ῥδγοὶβ δὲ ἀθίπηοιβ ᾿ηΐοΡ 4085 οοίο- ἃ πηϊ5- παΐμ8 

[γΘ Β Δ 85. 

θ41. Αἴαῦν. 

Μαΐου ἐμ τηϑἰ ΠΟ Ισοσιιπι, Αβἰαίϊοθ, ργῶβδβ, βᾶϊνθ, 
τηῦϊία φυϊάθιη ΒΟΠ8 Ρ855118 10 8ηΪπηΟ, τα] 8 ΠΟ ΚΙ 

[{Ἰ51ἃ. 
θά2. ΑἸῦν. 

ΜΒ ἴῃ ΤΙ 5 δγίθ ΠῚ ΘΧΘΓΟΙαΪ ρΓῶΘ ΟΠΠΠΪΡῚ5 
(6 556] ΐοῦ!β, ἀοη]5 8118 15 πδοΐαβ, 

το Ποΐο Π]Ϊο βθηδίιβ ΘΟΏΒΟββοΌῦΘ ῬΊΌΟΪο, 4αϊ 68Π|- 
[ἀθτὴ 4υδπ ΘΟῸ Θχθιοθί δΡίθ πη, 

οοἰοροπᾶγ5 ἤσποοθ ἐππηα!απὶ Βου 8. 

θά3. ΑἸἴαῦν. 

Βοηῃὶ Τομηδη15 τηοηυτηθηΐυτη ῬΉΡΥ ΡΒ ΠΟΟΟΘ, 
4υἱ παπο ἀθβιἀθγίυβ ἰδοίαβ ϑϑί 1115. σαὶ Τὴ μα βιμηέ 

[οἰν!αΐο, 
θάά. ΑἸτῦνΡ. 

Θαῖνθ ρυϊογα, οὐπηΐαμη Ορ πη, οδσδα οἰπηΐαμη (ἰώ 
[688 ΟὉ ΟἸΏΠ65 Οϑι1588), 

τη ΧἰΠΊ6 - Πουϑη ἃ ΘΟΠἾῸΧ, ΠΟΠΘβίδυα τη ΘΧΘΙΏΡ ΔΓ 
(τι ΠΠΘ Γι Π)- τη 1 1-ιηδη τη, 

ΕἸανὶα, ἀταίᾶυατη ποιηθη δαορί. 
ΤηδρΊη6 {πῶ νἱγία 15. ΠΡ ΓΒ τηυϊο ΓΘ] οί 5, 



ἘΣ ρε μὰ 
ὅ οὐχ ἔφθης μίγα τοῖς πατράν φίιος τε σύναιμος, 

ἀντιόχειαν ἰδεῖν, γενέτην θ᾽ ἅ 

θ48. ΑΛΛΟ. 

Νοῖραι χαὶ Λήθη ὑεὲ κατήγαγον εἰς ἀίδαο, 
οὔπω νυμφείου θαλάμου χαὶ παστάδος ὥρης 
γευσαμένην " ἀθιγὴς δ᾽ ἔλιπον φάος ἠελίοιο. 

040. ΑΛΛΟ. 

α. Κύματα πορθμεύσας χεϊμαινέχυς ἔνθα Σεχουνδίων, 

γῇ πατρίδι χρυφθεὶς, συνομαίμοσι δάχρυ προλείψας. 

[Τ]ρὶς δέκ᾽ ἀναπλήσας ἐτέων τὸ πᾶν, ὕστατ᾽ ἔδαι- 

λύπην μέντοι ἔδων σύμπασι βροτοῖς ἐλεοῦσιν νον" 

5 δίχα μάχης ζήσας" ἐν συσσίτοις δὲ π[ρ]όπασιν 

πολλοὺς ἐχφιλέων ἐχτήμην ἄνδρας] ἑταίρους. 

Οὔτε πόσεις ἔλαθον, ἔζησα[ δ᾽] ἐν εὐσεόίῃσιν. 
Δαίμιον᾽ ἀπητήθην τὰ τέλη ἃ ἔδει ποτὲ λῦσαι" 
ἔλ]λαδον ὠρχωχὼς συνομαίμονας, οὕς προλέλοιπα. 

40 Μητέρ᾽ ἐν εὐσεδίῃ πολλῇ διασώσαθ᾽, ἱχνοῦμαι, 
τς εἰδότες ἀνθρώπων γενεὴ ταχέως ὅτι λήγει. 

Σώματα γαρ χατέλυσε Δίχη, ψυ[χὴ] δὲ πρόπασα 
ἀθάνατος πωτωμένη ὑψοῦ πάντ᾽ ἐπαχούει. 

647. ΑΛΛΟ. 

β. Εὐδαίμων ὁ Σεχουνδίων Θεσσαλονιχεὺς ἐνθάδε 

μήτε δίχην εἴπας, [κήτε γυναῖχα λαθών "[χεῖμαι, 
ἀλλ᾽ ἔθανον τριαχοντ[α]έτης βιότου μέτρ᾽ ἀμείψας " 

“αὶ φωνῆς ἐπάχουε φίλης" Χαίροις, παροδῖτα. 

648. ΑΛλΛΟ. 

ὁ φθονερὸς ζωῆς με τὸν ἄθλιον ἔφθασε δαίμων 
᾿ ἀρτιθαλεῖς χίλάσ]σας ἐλπίδας ἡλιχίης. 

Καὶ [νῦν τύμ]δος ἔχει τὸ ἐμὸν δέμας ε. , . 

049. ΑΛΛΟ. 

Σπεῖσον ἐμοὶ δαχρύων ὀλίγον, ξένε, χαὶ ιν ἐλέησον, 
γηπίαχον χούρην ἐν χθονὶ χρυπτομένην ἐ 

τέτρατόν ἐστι δ᾽ ἐμοὶ ζωῆς ἔτος" ἥ μι ἀνέθρεψεν 

θάψεν Ἐπίχτησιν τοὔνομα ἐλυνομνην. 

θῦ0. ΑΛλο. 

ἐνθάδε τήνδ᾽ ἀνέθηχα γραφὴν σημζάν]τορα τύμδου 
υἱὸς εὐσεθδίης, μητέρα τὴν ἰδίην " 
ἧς ζητεῖς εὑρεῖν τοὔνομα, χαὶ τὸ τέχνον 

εἴρῃ ; [ἄν]θηχεν Μελ[ίτην, χλαῦ[σὲν τε Κιανός. 

ΠΑΝΤΗΟΓΘΟΙΑΣ ἀπατολὶ ΔΡΡΈΧΡΙΟΙΒΟ Ἢ ̓ 

ἅμα τόν σε ποθοῦντα. 
ΠΟἢ Ροιυϊδιϊ αὐτὴ 115 ἀληος μι ἡ αἰδοίη , 
ΠΑΠΠΟΟΠΪδΠὴ νἱάογο, ΒΘΒΙΟΓ θη 6. 5[π|0] 

θ1δ. ΑἸΙαῦ. 

Ῥαγοῦ οἱ [οἴῃ πὶ ἀοάυχοτιηΐ 84 Ογὸ Ι 
ποηάπτη πιρίϊ]6 πὶ {πᾶ ]ϑτηαπὶ δὲ θα ]ο 
ΘΧρϑρίδιηηῃ : ἰπἰδοίδ, διυιΐθηῃ Ἰ401 ἸΟΘΠη 5. 

040. ΑἸαῦ!. 

Ουἱ Παοίαβ τα] θοὶ, 600. δοθὸ τηορίπια5. 1] 
(θγΡ ρϑίγἃ ἜΑΙΘΑῚ ΘΟὨΒΔΏΡΪηΘἷ5 ἸΔΟΡῚΙ 

: [οδυδἃ 
ΤΘΡ ἀθοθῖὴ ΔΒΏΌΡΙΙΠΙ ΠΡ] 68, ΞΙ1ΠΊΠ18., ΡΟΒΕΡΘΥ 
Ἰαοίατη χυϊάθτη αρα] τηορ(} 1015 οιπο 15. τη] 
51η6 Π1Π|6 οὐτὴ νΊ ΧΘΥη,, ᾿ηΐθι' Β06Δ|68 ΟἸΙΏΠ6Β5 

πη]105 8ιἀΔΠΊΔΠ8 8ΟΠ 5] ΘΓ Δ ΠῚ ΥἿΡΟΒ Β0ΟΟ5 

Νϑᾳιια ἀοπηϊηδ5 οορὶ; υἱχὶ δαΐθμη ἴῃ Ῥίο ιαῖδ. 
Ἑαΐο 7555-8 τὴ νϑοί!ρ}18., (188 ΟΡῸ 

᾿Ν 

ΟΡ ΓΙ ΧΟΡ ΠῚ }πγᾶΐο 5 ΘοΠΒα Πρ ἶΠΘΟ8, 4005. 

Μαίγθμῃ ρἰθίαί τηυ]ΐᾶ βθρναίθ, ῬΡΘΘΟΙ", ᾿ 
ΒοἸθϑηΐθ5. ΠΟΙ Π ΠῚ ἐθ ἃ δι 66] ΘΡ ΓΘ. Ο 

ΟοΡροτὰ θηϊπὶ 50] ν 1: Παβι 11 (ἡ. 6. 16χ᾿ 
[61 8}, ΔΗ ΪΠΉ115 δυΐ: 

ἸπητηΟὙ 1815 ἃν ΙΔ Π5. 1η ἃ] ἐπ ομῃηϊἃ Θχδυάῖε. 

θά7. Ατιῦν. 

ΒΘΙΙχ ϑθουπαϊο ΤΗΘββα!οηἰ οθπβῖβ ΗΘ ἦδοθο, 
4] ποάὰθ8 785 αἰχὶ, πθ4ὰ8 ἀχόγθῖὶ ἀπχὶ: 

564. τηογίαιι85 501 υβ᾽ηἰἃ-Δηηο8- "αι, γί. 
ἢ [ΠΏΪΠΟΒ ἐ 

δίψαο νοθθπι ἤδη 8:ηϊοπι 8.6] : 868] 
ΝωΝ, 

θ48. Ατὐθρι Ὁ 

Τηνϊ ἀυ5 τὴθ Ὁ Υἱ δπη τη βθυιπι ΟΟΟα ΡΥ, (6 
Γροθηβ-οῦία5 α4υἰ-ἰγορὶς 5ρ65 ἐἰαί 5. 

Εἰ ἤσηο ἰυπια]ιι5. Παθοΐ πηθυτὴ ΘΟΡΡῸΒ. -- 

ἘΣ 

[λθ0ὰ ταϊπὶ ἸΔου πιδριπὶ Δ] αυδηΐαπ, ΠΟΒΡΘ8,. 
Ρδγνυὶᾶπη ρα ΘΠ]ᾶπα 1η ἰθΡ Γᾶ ΘΟΠαἸΔΤΩ : 

ζαδγίαδ δαΐθηι οϑί τηϊῃὶ νἹΐθ ΔΠΠῈ8 : : υῶ 
Β6ρ6 110 ΕΡΙοὐθβπ. Πουηῖηθ γοθδίδπη. 

θ49. Αχῦν. 

6080. Αἴτῦϑ. 

Ηἴο πᾶποοθ ροβυΐ᾽ ̓βουρίυγδπι Ἰηδίῤοια ταπιυ]ῖ 
ΠΙϊὰ5 Ρἰοίδι5 οατιϑα, τηδίγΘΙη ῬΤΟΡΡΙΔΠῚ : 
οὐ͵ὰ5 4αθου 5. ἸηνΘηἾ556 ΠΟΙΏΘη, οἵ ΒΟΒΟΙΟ5 

χιιῷ 51: τοραβ7 ροβυϊ ΝΠ δτῃ Πενίας ι 
ς 

θ48. αταὺν. ᾿ 
Με ἴογα Ῥδγοδ τηθὶβ οὐδ] ἴδηι γηϊβὶῦ δα Ογοῦηι : 

ποπάστῃ δχρουία ἰοτοβ, Βοπάπτῃ βοοί δ, Τὴ 
ΘΥΊρίου νἱΐθθ, Βοϊθσηαὰθ ἰηἰδοία ΡοἸπαῦο. ἋΣ 



δι. Δλλο. 

᾿ΙΒραὶς ἐνθάδε χεῖμαι ἐτῶν, ξένε, πεντάχις ἑπτά " 
᾿χαὶ σοὶ παραινῶ συν . . .. «ὁδι]τά, με 
μὴ χλαῖε: Μοιρῶν γὰρ μίτος πάντας χαλεῖ, 

Ε 

θ82. ΑΛΛΟ. 

"αἴά μ᾽ ἔτιχτεν ἄφωνον ἐν οὔρεσι παρθένον ἁγνὴν, 

ἡσύχιον τὸ πάροιθεν, νῦν αὐ[δήεσ]σαν ἅπασιν. 
"Σμιλιγλύφοις τέχνῃσιν χῆρ᾽ εἰποῦσα θανόντος" 
ὑνθάδε Μάξιμον γραμματικῆς ἐπιΐστορα τέχ[νη]ς, 
νέρα σεμνὸν γῆ μήτηρ ἐχάλυψε θανόντα 
πο όῖο.υ ὁ 

θὃ8. ΑΛΛΟ. 

ι δζιος ὃν Μοῖραι παναειχέες ἐϊχπερόωντα 

; η]δύος ἀθρήσωσι γαληναίῃσιϊν ὀπωπαῖς " 
ὡς] χαὶ ἐγὼ Ππάνταρχος ἀγαυοτίάτων ἀπὸ πατρῶν 

)λα]στήσας χῦδος μὲν ἐπὶ στρατῷ ἄσπετον εἷλον " 

Ϊ σῶμ» ἀποδυσάμενος δ᾽ ἔλαχον [περικαλλέα τύμιδον 

λγ[χινόοις πραπίδεσσι φιλοστόρ[γοιο γυναικός" 

ἥ] μοι χαὶ παῖδας θυυτηδέας, οὗς [τέχεν αὐτὴ, 
σχ[ύμνους αὐχήεντος ὅπως σ[υνέθρεψε λέοντος, 

αἱ με θεο[ἴσ]ιν ἔθηχεν ὁμοίϊον ἀθανάτοισιν" 
ν- ἀτρεχέως Πάνταρχος ἐγὼ νῦν [υ αὐτὸς ἔθηχα 

ζηλ]ωτ[ὸ]ν παίδεσσιν ἐμοῖς, οὺς δίτα γυναικῶν 

τίχ]τε χαὶ ἠέξησεν ἐνὶ μεγάροις [πολυόλύοις, 

Πα[ντάρχ[ω]ν χαρίεντα καὶ ἱμερό[εντα γένεθλα. 

ὁΐν μὲν γὰρ στρατιῆς [ἐϊναρίθμιοϊν ἡρώεσσιν 
τῇ σφ[ετέρῃ τιμῇ περιλαμπέα, τὸν δὲ ποθεινῆς 

θρε[ψαμένη πάτρης τηλέχλυτοίν ἐλπίδ᾽ ἔθηκεν" 
γόσ]φι δ᾽ ἐμοὶ θεμένη σῆμα κλυτὸν οἴῳ ἀπ᾽ ἄλλων 
θε]σπεσίης ἀρετῆς πάσης χλέοΪς εὐρὺ ἀνῆχεν, 
μ]ήεις ὡς ἔσχον ἐν ἀνδράσι χα[ὶ μακάριστος, 

; ἷ αχ]ροῖς αἰώνεσσιν, ἕως μένει [οὐρανὸς εὐρὺς, 

; λ]άμπει δ᾽ ἠέλιος φαέθων τροχο[ειδέϊ φέγγει. 

θ84. ΑΛλΛΟ. 

Ἀγ... ἐγὼ λεγόμην υἱὸς βρμογένους τε χαὶ Ὁρμῆς, 

᾿ ἀγθήσας δὲ χαλῶς, ἔτεσιν δυσὶν οὐχ ὁλοχλήροις, 
᾿ δου τὸς ἀφαρπασθεὶς, πρόμοιρον βρέφος ἐνθάδε χεῖ- 

χοὖχ οἶδ᾽ εἴτε χαλῶς εἴτε χαχῶς ἔθανον. [μαι, 

; Ἀπλήρωτ᾽ ἀϊδα, τί με νήπιον ἥρπασας οὕτως 

ύσας τοῦ ζῆν με στερέσαι; 
οὐ σοὶ πάντες ὀφειλόμεθα : 

θ85. ΑΛΛΟ. 

Ἴ ποτε χυδιόωσα ξανθαῖς ἐπὶ χρατὸς ἐθείραις, 

᾿ χαὶ χαριτοὔλεφάροις ὄμμασι λαμπομένη, 
᾿ χιονέοις τε πρέπουσα προσώποις ἠδὲ παρειαῖς, 

χαὶ γλυχεροῦ στόματος ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσα ᾿ 

πξτον σττ ΔΑΡΌΤ κι. ΒΡΙΟΠΑΝΝΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΠΑΙΔΑ. 199 

θ51. ΑΌὉ. 

Ηογαΐβ Πῖο ᾶσθο, Δ ηΪ8, ΠΟΒΡ65, Πα] Ζα165 Βθρίθτα 
οὐ 0ὶ βυαδᾶθο. . . υἱδίου, ΠΊ6 [παία : 
Ὧ6 θα 5 : Ῥγοδτ απ Θηΐτη ἢ] πὶ ΟἸΏΠη65 γοοδί. 

052. ΑΙῦῇς 

Τουτᾶ τὴθ Ῥϑρουϊ ἰηΐδηΐθμηι ἴῃ τηοη 115 ΥἱΡΡῚΠΘΠῚ 
ἐγδη Ὰ Π] τὴ ὈΓΪ5, ΠΟ γΟΘΔ]Θ ΠῚ ΟἸΠΠΙθ5.αΒίΆΤΩ, 
ΘΟΔΙρΡΓΟ-ΟἸΔη ΠΡ 5 ΔΥΕΠ ι15 βουίθπηι ἀἰσθηβ τηουίαϊ : 
Ηἴο Μαχίγηυμη ρΡδιηπηδίϊος ρου τὴ ἃ (15, 
ψίγαπη ΠὨοπθϑίμυτη ἰθυγὰ τηϑίρι ἰδχὶΐ του αυτη 

083. ΑἸαῦν. 

Βοδίιι5. {ιθπι Ῥδγοδθ ΟἸΠΠΏΪΠΟ-Ἰ ] 0] οΟ 5 ΘΧΘΟη ΘΠῚ 
αἴθτο νἱἀθγϊηΐ ρ]δοῖ 15. οου} 15 : 
αἱ οἱ Θορὸ Ῥϑηΐδγοῆιιβ ὈΓΘΘΟΙΔΓῚ5. Θ ῬΑΓΘΗ 015 
οὔἵαβ Ἰδιιάθτη ἀ6 τη 1018, ἱτητηΘ βδτη 8ΟΘΘΡῚ; 
ΘΟΓΡΟΤΘΩαΘ Θχυΐαβ βου ἀ{π5 βυτη ῬΘΥΡΟΪΟΡΌΙΩ ὑπιπη- 

Ρτοιηρία πηθηΐθ ΔΙΊ ΔΗ {155]1Πη20 ὈΧΟΡΪΒ : [Πὰπἢ 

{υῷ ταϊῃὶ οἱ ΠΠ1ο5. δηϊτηο- οτδΐο, 4105 ρΘρΘΡΙΕ 1ρ88, 
αἱ οδία]05 ΒΌΡΘΓΌΙ παίγ νη ἸΘΟΠΪ5, 
οἱ τὴϑ ἀ115 ἴθοὶϊζ β᾽ ΠΏ] 6 Πὴ Ἰπητη ον (ΠΡ 5 : 
γογ6 Ῥηΐδιο 8 ΘΡῸ ΠΌΠῸ Π16 ἴρ568 ἴθοὶ 
φιηυ]δηάσχῃ ἢ}115 πηοὶβ, {π05 αἰνίηα ἰπΐθυ ΤῊᾺ]Π]ΘΓῸΒ5 
Ῥϑροϑυὶϊ οἱ δἀποδνῖ ἴῃ Θαϊθι5 Ορα θη 15, 
Ῥδηΐδγοπονυτῃ ἰθρί ἄϑιη δὲ διη δ Ὀ1]6 πὶ ῬΓΌΪΘΤΩ. 
ΤΠπυτὰ 5ϑάθηϊπι ΟὉ τα 18 π| ΔηπυπηδΡίπ πη ΠΘΤΟΪ 15 
58, ἀϊρηϊξαίο οὔ] πΐθιη, αἰΐθυαπι ἀἸ]θοί 
παΐγιζατη ραίγι να} 46- 1 πο} }Πᾶπ| 5ρθπὴ ἴθοϊί : 

ΒΘΟΥΒΌΠΙ 816 ΤΩ οὐ ΡΟ ἶδβθί, ΤΩ ΟΠ ΤΠ ΘΗ ΌΓΩ 

[᾿πο] Πξατη 5011 ἃ 8115 

ἀϊνίπῷ νἱγία 5 οτη 5 ἰδ 6 πη τη ρηδΠι ΘΙη 51, 

Βοπογδίιβ αὐ ΘΡᾶπη ᾿πΐθυ ΠΟΙΉΪΏ65 510 οἱ θθδ1551- 

Ἰοπρ 5 5600}15, ἄοῃθο τηδηθί οαπὶ ναβίαμη τη 

ρθη οίψαθ 50] []ρ᾽ἀα5 τοίη Ἰυμη]η6. 

θ54. ΑἸαῦϑ. 

ΕἸΟ5 6ρῸ ἀϊοοθαν, Π]ὰ5 Ἡθνιπορθηΐβ οἱ ἨΟΥΠΉΘΒ, 

«αυΐ Ποταϊ ρυ]ογθ ἃπηἷ5 ἀποραβ πο ἰηΐΘΘΥΊΒ, 

Ιχ66 δογθρίαβ, ρυθϑπηδίαγο- αΐο ΡῈ6}15 Ποὺ 8060, 

ΠΘ4116 5010 Ῥ6Π68 8ἢ τη8}8 ΠΟΥ 115-58 1Π|. 

Τη58 180 1}15 Οὐοθ, οαν τὴθ ἰπἰδηΐθιη ταρι δι} 1(8 

ΡΓΟΡΘΙΔΗ5 ΠΙΘ νἱΐα οΥ̓ΡᾶΓο 
ΝΟΠΠΘ ὉΡῚ ΟἸΊη65 ἀοθοτη ἢ 

θ0. ΔΙΌ}. 

Οὐῶ οἰΐμι φἱονϊαθαίαν ἤδν!β ᾽π οαρὶ 6 ΟΥἸΠΙ ΠΡ, 

οὐ οου} 15 φυϊρυ5-Ἰποραί βτα 8 [υ]σοραΐ, 

πἰγθοσαθ οοηβρίουϑ, Γαΐ νυ]ία, δία ηϊυθὶς ΘΘΗΪ5, 

οἱ ἀυ]οὶ οἦθ γοθθπὶ ρϑυϊη46-8-Π]υτα- ῬαΡδτη Θτηὶ!- 
[6Ὀαἱ 



Ὡθθη τ 

ὅ χείλεσι πορφυρέοις ἐλεφαντινέων δι᾽ ὀδόντων, 

παντοίην τ᾽ ἀρετὴν περιχαλλέϊ σώματι θεῖσα, 
ἣν τέχεν Εὐτυχίδῃ σθεναρῷ Κιλικία χαριτῶπις, 

εἰχοσιπενταέτης Τρυφέρα τῇδ᾽ ἐν χθονὶ χεῖται. ᾿ 
Ἑρμέρως δὲ ἀριστομάχοιο πατρὸς χαὶ υἱητέ[ρος... 

10 μνῆμ᾽ ἀλόχῳ φιλίῃ θήχατο χουριδίῃ, 

0860. ΑΛΛΟ. 

βουφίνης ἐμέθεν Πρόχλος πόσις ἐνθάδε χεῖται 

Μοιράων βουλῇσι λιπὼν βίον ἠδ᾽ ἐμὲ χήρην. 

Τεῦξα δέ τοι μέγα σῆμα περισχέπτῳ ἐνὶ χώρῳ 
θηητὸν πάντεσσι, θύρας δ᾽ ἐπέθηχα φαεινὰς, 

5 εἴδωλόν τ᾽ ἐθέμην πανόμοιον, σχῆμά τ᾽ ἔθηχα, 
οἷον ἔχων ῥητῆρσι μετέπρεπες Αὐσονίοισι, 

ἔν τ᾽ αὐτοῖς ὑπάτοις χλέος ἔλλαδες ἔξοχον ἄλλων. 

ἀλλ᾽ οὔτοι γόσφιν γε σέθεν ποτιχείσομαι αὐτὴ, 
ὡς πρὶν δ᾽ ἐν ζωοῖσιν ὁμὸς δόμος ἄμιμι τέτυχτο, 

10 ὡς χαὶ τεθνειῶτας ὁμιὴ σορὸς ἀμφιχαλύψει, 

δ ὦ» θ057. ΑΛΛΟ. 

Τὴν στήλην, παροδῖται, [ἀποφθιμένοιο ἰδόντες] 
- εὐφήμῳ γλώσσῃ χαῖρε προςείπατέ με, 
αἱἰῶν᾽ ἐχ]προλιπόντα, ποθητὸν ἀεὶ γον[έεσσιν.. 
Εἰ δὲ μαθὼν τὸν ἐμὸν μόρον, ὦ ξένε, ῥᾷστά με 

[χλαύσεις, 

ὃ στέρ]ξω" χαὶ θνήσχων γὰρ ἔχω νόον οὔ τινα. βαιόν, 
Πι Κουρέα τὴν τέχνην ἑζορᾷς ἐμὲ τὸν παρὰ μοῖραν 

ἈΦ πλήγματι δυστήνῳ πνεῦμ; ἀϊδα θέμενον. 
᾿ ἐξόπιθεν χεὶρ γάρ μ᾽ ἔδαλεν δύστηνον ἐς ἀΐδην, 

χἤλυθον ἐχ ζωῆς ἐν δυσὶν ἑόδομάσιν. 

10 Τὸν βίοτ]ον δ᾽ οὐ πᾶσι τύχη δαίμων τ᾽ ἀλόγιστος, 
δῶχ᾽ ἀνύσαι: πρὸ γάμων ἀρτιφυὴς ἔθανον. 

- Πολλὰ δὲ καὶ μάτηρ μ᾽ ὠδύρετο ὃν χατὰ οἶχον 
δειλ]αίη χ[ατ᾽ ἐμοῦ χεῖρα βαλ]οῦ[ σα] ῥέθους, 

χαὶ οἰχτροῖσιν] ἐμὰς θρήνοις φρένας [οἴσατε] παιδὸς 

10. σὺν πατρὶ δυστήνῳ βαλλόμενοι ὀλέτην 
δαίμοσιν: ὦ Μοίρης πιχρὰ λογιζομένης" 

οὺς γὰρ ἔδει ζῶντας τέχνου ὕπο [πρεσ]δεύεσθαι. 

οὗτοι νῦν αὐτοὶ σῆμ’ ἐπέθ[ηχαν ἐμοί, 

θ88. ΑΛΛΟ. 

Τὸν θρασὺν ἐν σταδίοις ἐσορᾷς με νέχυν, [παροδῖτα], 

(ἔξ) Χρυσεόμαλλον ῥητιάριον, τὸν πρὶν δὲ χυνηγὸν, 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑ. ΘΗ ΖῸ 
"Δ Υ5 ῬυτραΓοῖβ οἰ δρμϑηίϊποβ (ἴ. 6. 6Ὁ 

παρε ἀν Ὑ ΣΎ Κα Παρ ν ἈΠ Ὶς Ἐν ΤῊΝ 
Ἐν ἈΑΥ Στ τ τ, ΠΟΥ Ὁ 

ἀν τὰ 

Ἀ ἈΡΡΕΝΌΙΟΒ. 6. ὙΦ υρόνχα 

ΟΠΊΠἰ ΡΘΩΔΙΊΠΙΙΘ Ψ]Γ αἴθ ΡΘΡΡΌΪΟΓΟ ΘΟΥΡΟΥΣ 

αυδπι ρΘρουῖζ Ἐπίγο 6 γα]140 ΟΠ] οἷα ὁ 
θα νἱρὶπιϊ-οἰ-αυϊηααθ-Δηηο5-παία ΤΙΎΡΗ 

[πῃ 
ἨΘΓΙΊΘΓΟ5 5 θηϊπὶ οἷ ΑΤΙβίοτηϑ οΠ5 ρᾶ 

[ογ΄ 
ΤΩΟΠΕΠΊ ΘΗ 11 ἸΧΟΥῚ αΠ!Θοἴξ οἱ Ἰθρ ὑπ 

θῦθ, ΑἸαῦν. 

Ἠυβηδ τηθὰβ ῬΥΌΟΪ 5 ΘΟΠ]χ ἴα δοδί «αὶ 
ῬΑΙΡΟΔΡαΠῚ γοϊαηίδίθ ᾿ἰχαϊί νἱΐδτη αἴ 16 τη 
Βίγαχὶ δυΐθπη ΤΠΔΡΉΠΠΙ ΤΠΟΠΌΠΙΘΗἑ ΠῚ ΘΧΟι 

ΟἸΏΠΠΙ 15. ὉΟΠΒΡΙ ΘΟ π|, [ὈΓΘΒααΘ δ ἀ]α] 50] 
Ἰπ8 Ρ᾽ ΠΘΠΊ( 16 Ῥοδιιΐ ΟΠΙηΪΠΟ- 5, ΤΆ ]6τη, ἢ δ 

4816 πὶ ΠΔΌΘΗ5 ἱπίοι Τῃθίοταβ ἱπβί σηΐβιθγὰ5 

Ἰηΐθ 16 ΘΟΏ51165 Ἰαυάθπι δἀθρίι5. 65. 58 
564 ΠΟῚ ΒΘΟΓΒΌΠΙ ἃ [6 ΔΆ 600 ἷρϑἃ, [ἃ 
αἱ ἃπίθδ ἰπίθι νῖνοβ θδ ἀθπὶ ἀοπηι5 ΠΟΌΪ5 ἴδοία ἢ 
ἴΐα οὐ τηουΐιοβ βδ 4θπὶ ἃγοᾶ οἰ γουμηΐθροί, Ὁ 

θῦ7. ΑἸΌ}. 

5.[6]8Π| ἢδπηο, νἱδίογϑβ, [ππουίυἱ ν᾽ ἀθηΐθ5 
Ρἷδ ᾿πριια νᾶ]6 αἰοϊΐα τηϊῃὶ, 

4] Θναπὶ ΓΟ] χαΐ ΒΘ ρον ἀθβιἀθγδίαβ ραγοπῖ 
51 Ροβίχυδηι ΠΟΥΘΥΪ5. τηθιιπὶ [δία π, Ὁ ΠΟΒΡ65,. 

[ὈΘη 55:16 τη ἔἔι 

81η8 00, Π81 ᾿ϊοθί, τηοῦίαι15 δηΪτη τη ΠῸΠ ἨΔ 

ΤΟΠΒΟΙΘΠῚ ἃ. 6 ν᾽ 65 τη6, αὶ ἰηἰ πᾶ δογίο [ 
Ἰοΐα τα βθυδη 0 Βρ᾽ Ἰατη ΟΥοΟ ἀθαθυη.. 

Ουὐΐἱρρθ ἃ ἰθΓρῸ ΤηΔΠ15 πη6 (6]6ο1: τη ΒΓ 

δίχα θρυθββιβ5- 5 ν]ΐᾶ ἀαδ 115 ἴῃ ἢ 6} 

Ὑίνθηα! βρϑίϊιιπη 58Π6 ΠῸΠ ΟἸΠΠΪ 5 Τουίππᾶ, 6 
[48 Τα]οη6-08, 

ἀθα 1 Θοηῇοθγθ : δηΐθ Ὠμρ 85 Γθοθη5-ἢδίι5 
τη δ α6 οὐ τηδίθν τὴ ἀθίθυ, 58. Ἰῃ ἀΟΙΏΟ. 

᾿ ΤηΪβδΡᾶ, τη60 ἰη]θοίδ, Τὰ ΠῈ ΘΟΓΡΟΤΪ, 
οἱ πηοϑ5{15 τηθϑηῃ ἰδΙη θη 15 τηθπίθπη ἰογοίθ 

οὰπὶ ρδίγΘ τηϊβθῖο, ῬΥΟ] οἰ Θηΐ65 ἰηΐονθοί 
ἀφιηοηθι5 : Ο ΡΑΙΟΘ ΔΟΘΙΌΔΒ Βαρραΐαί 

4105 δηΐπὶ Ορογίοθδί γἱνθηΐθβ ἃ ἢ]10 ΒΟΠΟ 
ἰδ} παηο ᾿ρδὶ τη ΟΠ ΤΠ Θ ἢ ΠῚ ἱπΠ ΡΟΒΙΙΘΙΘ ἢ 

688. ΑΙΔΌΡ. 

Ουἱ διιάαχ ογδπι ἴῃ 5.8.}}}15 συ] 865 τὴ ΠῚ 

(θα ἢ) ΟΒΥ βθοιαδ!] απ Γο αν υτη,Θ᾽ 8 ΥΘΠ 



τ Φτν" ἵν Π ν" ΤΊ 
᾿Ξ ἘΣ ἘΜ}, ψν Ὁ. Ὁ: πεν ΗΝ 

ἘΚ ΘΥΙΝ νὰ, ἧς 
ΑΨ Ἐν ᾿ ἸπΑ᾿ ολὲ ἀμ τυ τν Ἠ γι 

τς ον πον παλάμῃ τέχνης ἀρίδηλον. 

νεν δέ με ἰχθὺς, ὃν οὐχ ἴσχυσα πλανῆναι". 
ραν δ᾽ οὐχ ἔφυγον" ἐπεὶ ἦν μίτος οὗτος ὁ Μοιρῶν. 

θὅ. ΑΑλΛο. 

Ἰὸν θρασὺν ἐν σταδίοις ἐςορᾷς με νέχυν, παροδῖτα, 
ἄγματι δητιάριν θ᾽ ἕτερον τε πάλῳ Μελάνιππον. 
ὑ ὃν χαλχελάτου φωνὴν σάλπιγγος ἀχούω, 

ν᾿ ἀνίσων αὐλῶν, χέλαδον τ᾽ ἀνδρῶν ἀνεγείρω. 

σὶν δ᾽ ἥραχλέα δύο χαὶ δέχα ἄθλα τελέσσαι" 
δ᾽ ἐγὼ τελέσας τριςχαιδέχατον τέλος ἔσχον. 

060. ΔΑΛλο. 

εστῖνος πινυτός με ἐδείματο τῷδ᾽ ἐνὶ χώρῳ. 

τὶ ᾧ χαὶ τεχέεσσι φίλῃ τ᾽ ἀλόχῳ ἐποίησεν 
Ὶ ηὸν Πλουτῆι καὶ ἐπαινῇ Φερσεφονείῃ 

θλῆς ἐχ στρατιῆς. Νῦν δ᾽ οὐδενός εἶμι τάφος πω" 

ὕτω χαὶ μείναιμι πολὺν χρόνον" εἰ δ᾽ ἄρα καὶ δεῖ, 
Ὶ βτίμην γηράσχοντας, εὐδαίμονας, τεχνώσαντας. 

6061. ΑΛΛΟ. 

ἐνθάδε τὴν ἱερὴν χεφαλὴν χατὰ γαῖα χαλύπτει 
ἱνδρὸς θείου Πουύλίου ἀττείου Καπίτωνος, 

ς πρὶ μὲν νόον ἔσχε βροτῶν, περὶ: δ᾽ ρα θεοῖσιν 

αγάτοισι δέδωχε τοι οὐρανὸν εὐρὺν ἐχοῦσιν. 
[εὔξε δὲ τόνδε τάφον ἑξὸς θρεπτὸς Νώνιος ἀρτμών. 

0602. ΑΛΛΟ. 

οὐδαίμων ἐμὲ Μάλχος ὁ Ναίορος εἴσατο τύμόον 

᾿ τῆς ἰδιοχτήτου μνῆμα πανευτυχίης" 
ἡμιτελὲς δὲ λιπὼν ἔλαχεν μόρον" αὐτίκα δ᾽ υἱὸς 

᾿ς Μαίωρ χρηπῖδίας τάσδ᾽ ἐπέθηχε τάφῳ. 

668. ἀλλο. 
[γραμμαι" 

νθα βλέπεις] τύμόον κεν[όν]" ἄταφος ὧδ[ε γέ]- 
ἐϊλ]θὼν ἐν πεδ[ί(ῳ] λῃστῶν ὑπὸ [χερ]σὶ τέτρωμαι " 
᾿οὔ]νομά μοι Διζόνυ]σις, δὸς Ζωσίμου [χ(αὶ)] Λεαί- 
᾿ ἣ: Ἢ [νη ς. 

Τὸν τἰρια]χονταέτη κλα[ίο]ις μόρον, ὅστις [ἀ]νέγνως. 

ΡΣ ΣΝ ΠΘΑΡΌΤ ΤΠ ΒΡΙΟΒΑΝΜΑΤᾺ ΒΒΡΟΠΟΠΑΙΔΑ. φυι 
γΘηΔΙΪΟΉἾθι15 ἰπ ΘΕ ΠΟ 5. ΔΥ 15 ῬΘΓ (18. ῬΥΘΟἸ ΡΠ. 
Οοοἰαϊξ τη Το γ5 χύθτη ουϊίαγθ ποη γϑ]αὶ : 
5ουίθτη ΠΟη ΘΠ ΠΡῚ, ΠαΡΡΘ οἱ ΘΡαΐ ΠΙατῃ ἰδία Ῥαν- 

ΟΔΓΌΤΙΏ. 

θ89. Αἴαὐὸὸ. [ 

Ουἱ δι δχ ΘΓΔΠῚ ἴῃ 5ίδ 115 ν᾽ 65 Π|6 που πιπη, γίαίον, 
ΟΡΪΠΘ τϑύϊδνίαπι, ΔΙ θΓιπη 16 ον ἱἴοπ Μοἰδηΐρ- 

[Ρυπῃ. 
Νοη Ἰᾶτη Θχ-γο- αποίο- οίτθ ἰὰ θ γοθθπι δυαΐο, 
ΠΘαιιΘ ἱπιρδυίαπη Εἰ θ᾽ ρα πη, ΠΘαι6 γἱγορατα βίσορί- 

[(υπὰ Θχοϊίο, 
ἨΙοαηΐ δυΐθπι Ἡθγου]θηὶ ἄτι οἱ ἀθοθπι ἸΔΒΟΓ65 ροτ- 

[[8οῖ556 : 
ἰοΐ 650 ρϑυθοίβ, ἐθγίλπτη- ἀθοϊπηατη ρτὸ ἤπο Βδθυΐ. 

0600. ΑἸαῦν. 

( θϑίϊπιιβ ργ 65 τὴ ϑαϊβοαν! Ποοοδ ἴῃ Ἰοοο. 
Τρϑ8ὶ (5101) οἱ Πρ 6γὶβ αἰ]θοίθαιθ οοπ)]ὰρὶ ἴθοῖί 
ἰθπηρΙατα Ρ]αἰοηΐ δὲ τηθί θη ῬΡοβορρὶ πο 
ῬΙΌΡδπη ροϑί, τη] 181. ΝΟ. δυΐθπὶ π}} 15 50 πὶ 

[άπ ΒΘΡΌΪΟΓΙΙΠΙ. 
5ῖο οὖ [αὐϊη8 1] Τηϑπθϑτη ἸΟΠΡΊΩ ἰθιηρι5 : 5[η 8ι- 

[θὰ δἱ οροτίοί, 
ΔΟΟΙρ τὰ 5Θηθβοθηΐθ5, ἴθ ]1065, ΠΡ 6.85 ῬΤΟΟΓΘΔ 5. 

6001. ΑἸασ Ὁ. 

Ηΐο 5δοῦαπι οἂραν ἰοῦγα οοηἱθρὶ 
γὶγὶ αἰνίπὶ ῬΆΒΙΠ Αἰἰθι1 (δρ᾿ οη]5, [οτὰ α115 
4] τηθηΐθ ργϑβίαθαί τηογί8]65, οἱ Θχοθὶ ]θηΐο 988- 
᾿τητηοῦίδ! 5 ἀδα!ΐ, οΘΙαπη νϑβίστη ΠΟΙ δη 105. 

Εϑοὶϊξ δυΐθιη ἤοοοθ ΒΘρΌ]ΟΡῸ ΠῚ 6}115 Δα] η}5 ΝΌΠΪΙ5 
[Δτίμηοη. 

002. ΑἸ. 
[1ππ᾿, 

Βοδίις τὴ ΜΙ] οΠτι5 ΜΔ] ου5 ἢ ὔιι5 Θχβίγαχι ἰὰπηα- 
6718 4αϑτη 510 1-|ρ56-Δοαυ ᾽ν} οἸηηἸη0- ΟΠ ἴοτ- 

[πη τηοηυτηθηΐ τη : 

ϑϑιῃϊ δοίαπι δυΐθια ᾿ἰπΠ 4 Ὸ 65 ἡδοίΐαβ δϑί ἰαίαπι : βία- 
[πῆχὰθ Π]ὰ5 

Μαΐου Γυπἀδιηθηΐδ, πο 8 αἰ α1 βθρυ]οτο. 

θ03. ΑἸαῦϑ. [ὰ : 

Ηϊο ν᾽ 465 ἑυταυϊατι ᾿πᾶΠΘη : ᾿ΠΒΘΡΟΪ 5 1{8 ΒουΙρία5 
16 ΤΔοῖθηβ ἴῃ ΟΡ Ὸ ἰδίγΓοη πε τηϑη 05 ΡΘΙΪ : 
ποιηθῃ τηϊῃϊ ΠΙΟΠΥ 515, ἢ] 15. ΖΟΒΙΓΪ δίααθ Τ᾿ ηθ. 
Τιϊρὶπἰα-8ηη]5-αὐὲ ἀοἴ1685 Γαΐαπη, αα]ο 16 160 618. 

6061. Αταῦὺν. 

δορί οχϊπιϊὰ ποία ρμ]οἰαίο ἤάθαπθ 

1ππι8. Αὐϊοῖαβ Οδρίϊο ἐθ!] το 5Θρα (85, 

400 πϑαὰθ τηθηίθ υἱσαπι Γαθραύ Ῥγϑοβίδ ἢ 101" 8116}, 

πο 5δορᾷ οα Ἰοοϊάτη ἰὰοουϑί ααἱ ἀἰρη 5 ΔΙΪΒ: 
ΔΙτουὶ τὰταα!ατα οαἱ Νοηΐ5. Αὐίθυμο ἔθοϊί, Η. 6, 



004. ΑλΛλο. 

ἀέναον τόδε σὴ μα πατὴρ ἵδρυσε θυγατρὶ, 
ἀθανάτην τιμὴν, νη μόσυνον δαχρύων. 

Μήτηρ δ᾽ ἡ βαρυπενθὴς ἐπὶ τέχνου ταχυυνοίρου 
ἐνθ᾽ αὐτὴν ζῶσαν συγχατέθηχα τάφῳ, 

ὅ εἰνὶ χόνει στοῤγῆῇς δάχρυσι υὐρουένα, 

Χαίροις, ἐσθλὲ ὁδῖτα " σοφῶς σοι μάνυε τιμὰν 

Πλούτωνος βασιλῆος ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, 

᾿ ᾧ, χωρὶς μαχάρων, πάντες ὀφεϊλόμεθα, 

᾿στι χαὶ ἐν φθιμένοις Νέμεσις μέγα, ἔστ᾽ ἐπὶ τύυ.- 

10. [Μὴ νοέων] τύμδον ἄλλ᾽ ἢ ἐμοῦ πάριθι. [ύοις. 

θ0ὃ. ΙΟΜΗΔΟΥ͂Σ. 

Εἰ χλύες Ε[ὑσεδ]ίης [τε χαὶ ἐν π]ροτέροι[σι Φιλίππου, 

«τῶν ἀπὸ Κε[ρτ]έννου (2), τῶν ποτ᾽ ἐγει[ο]α μένων 
μίλιον ἠδὲ Τύχης ἱερὸν ἀνάθημ᾽ ἅμα θέντων, 

χείνων ἡ σόρος ἥδ᾽, ἣν θέσαν ἐνναέται 
ὃ ἀντ᾽ εὐεργεσίης Ναμαρήσιοι ἄγχι πυλάων " 

ἀλλά Ἰὼ ἐχ γαίης πολλὸν ἀπεχρέμασεν, 

λείψανα τ᾽ ἄλλοθεν ἄλλα πάλαι φθι"κένων συναγεί-. 
πενυριων θείων θῆχε παρὰ προγόνους 

οἴχου ὑπὲρ νεάτοιο ὑφ᾽ ἁψίδα τὴνδ᾽ ἰομήδης, 
Αὐσονίων μούσης ὑψινόου πρύτανις. 

ἴρας 

10 

666. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Τὸν χλυτὸν ἐν ζωοῖσι, τὸν ἔξοχον ἐν μερόπεσσι, 

τὸν πρώτιστον βουλῆς ἠδὲ πόληος ὅλης, 
τὸν πτωχοὺς φιλέ[ζονθ᾽, εἵνεχε» εὐσεδίης, 

Εὐστοχίου φίλον υἷα, τὸν ἀθάνατοι φιλέεσχον " 
ὃ τοὔνεχα χαὶ π[ηγαῖς] λοῦσαν] ἐν ἀθανάτοις 

χαὶ μαχάρων νήσους] βάλλον [ἐς] ἀθανάτων 
Δόμνον ζήσαντα. [πέντ᾽] ἐτέων δεχάδας, 

067. ΑΛΛΟ. 

ῥητορικῆς πόνος οὗτος ὃν ἤνυσε πολλὰ μογήσας 

Γαυδέντιος πινυτὸς ἄχρον ἔχων σοφίης" 

ἐνθάδε πατρὸς ἑοῦ χαὶ μνητέρος ὁστέα θῆχεν 
τῷ μὲν θρέπτρα διδοὺς, τῇ δὲ τόχου χάριτας" 

δ. ὅσος οἷος μνημεῖον ἐτέλεσεν 

᾿ αὐτῷ χαὶ γενέταις χτῆμα συνηγορίης. 

608. 

Τέχνα τέχνων ἐσιδὼν βρμῆς “σπέρου ἐτῶν ξ' 

ἡροϊχῷ θανάτῳ τῷδε τέτευχε τάφῳ. 

ΑΛλο. 
! 

0609. ΑΛΛΟ. 

-“ ᾿ 4 

λΙνῆυά με ὁρ 

ΑΝΤΗΟΙΘαΙμΣ δηκαα ἈΡΡΈΝΡΙΟΙΒΟ, 

ᾶς περικαλλὲς, ἀοίδ μον αἷὲν δδῖταις" 

ΣΝ 3 τς .Ὡ Ἴ Ἶ ὟΣ ἕν 
τ “ΠῚ 

θθέ. Αἰαῦρ.. 

ΖΕ ουπυτη μοθο6 ΒΘρΡΌΪ]ΟΓΤῚ Ῥαΐθι" δγοχὶξ 
᾿πητη "816 4605, ΠΟΘ ᾿ΔΟΡΊΤΗΙ 

Μδίθι δυύΐθιῃ ἀο]ου- ογτᾶναϊα Ἰυχία ρΡΓΟ] θα. 

τενσοι ΟΝ 
Πΐο ᾿ρβᾶπῃ τὴ6 γ᾽ νθηίθιη ΘΟπροϑι {πη 

᾿Ἴη ΟἾΠΘΓΘ ὈΓδ ΔΠΊΟΓΘ ἰΔΟΥῚΠῚΪ5. ρΘΥ α88. 
ἀδυάθα5, ΒοΠ6 νἱδίον ; Βᾶ ρ᾽ ϑηΐθι (8 το ηθ ΠΟΙ 

ΡΙυΐοπί8, Τρ ἷβ ὑθυγθβίγι πὶ ΠΟμηΪπιη; 
ουΐϊ, ΘΧοΘρ 5 6.15 (4115), οἴη ποθ 5 ἀθ θη 

Ἐδβί γϑὶ δρυὰ τηογίυοβ ΝΘ ΠΊ6515 πιλβτνμις 

ΝΘ οορ᾽δηβ ἃ}1ἃ ψύδηη ΒΘΡΟ ΠΟΤῚ μεόμαν ιν 

θ0ὅ. ΙΟΜΈΘΙΞ. 

51 δυαίβεϊ ἀ6 Ἐσβθθῖα δίααθ ἴῃ ῥγιορθι5 

4υϊ ἃ (ἀδγίθῃπο οὐ απάϊ, οἱ πὰ ΘΓ χθυιη δ 
τῊ Παντὶ ἀίψαθ ΕὈΓ απ: 5ϑοριπι ἀΘἸΘΥΘΡΕΙ 

ἸΠΟΡαπὶ ἃγοα Πβοο6 Θβί, αυᾶπι ῬΟΒΌΘΙΘ ἱπὸ 
ΡΙῸ θεποῆοθηίίδ, 6077), ΝΑΠΙΔΡΊΘΠ565 ἐαχιει 

564 Θ8Πι 6 ἰθγγᾶ τ] π1ΠΔ ΒΌΒΡΘΠαΙΪ , 
ΤΙ 5406 ΔΙ π 668 8115 ΟἹ] πη ἀοίαποίογαχη. 

Δ ὉΠΟΙΠ]ΠΟΤΊΠῚ (ᾺΪ ΘΈ47)} ϑἰαοταις ρο ΒΝ, 
ἀοηηυπὴ ΒΡ Γᾶ ΠΟνΔΠῚ 5.1 [οΓ ποθ ΠΟΘΟΘ 1 

ΑἸἸΒΟΠΙΟΓΈΠῚ Τηϊιβδ ἃ᾿[8-τηθηΐ6- 7 δ 88 

006. ΑΝΟΝΥΜΌΜ.. 

Τπο]]!ξαπι Ἰηΐθι νῖνοβ, θρυθρίατη ᾿ηΐθν ΠΟΙΩΪΠ, 
Ρυοίραυπι ἴπ βθηδία δία οἰν [δι6 ἰοίᾶ, 
ῬδιρΟΓ65 δπηϑηΐθηη, ῥ᾽ ἰδ 15 οαυδᾶ, 

Ἐπβίοο μι! αἰδοίη Π]Ιαπα, φαθπὶ ἱτητηου δι 
ἀυδιηοΌτοιη οἱ Το η 5 Ἰγ Ραπΐ, ̓ πητηοῦ 
οἱ θϑδίογιτῃ ἴῃ [η5185 τη βθυαηΐ, ηπηοΥ ἐδ 
Βοιπησαι αὶ νἰχὶ!, φαΐπαιθ δηποΡαμη, κρῖ: 

007. Αἰαῦρ. 

ΒΠΘίουῖοθ5 ΙΔ ΠΟΥ ᾿ἰϑίθ φαθηι ρου ΐθοϊς παῖδ 
ἀδυάοηίβ ργυά6η5 Βυμηπηπὶ ὨΔΌΘΠΒ 58] 

Πῖο ραίεἰβ 50] οἱ πηδίγ!]8 οββᾶ ροβυῖΐ [ρᾶγύαδ. 
1Π| φυϊάθπι πα τυ 1 οηἾ5- ΡΥ ϑοπηΐδ Βοίνθη5, Πα 

4], 4..8}15 ἑαϊῦ, τηοπαπιθηΐατα ΘχθρΊί, 

5101 δὲ ρδγθηΐθιβ, οΧχ 115 αυῷ δοαυϊβι Ρ8 

. 068. ΑῦΡ. ἐμυβὸι 

Ροϑίαυδηι παίοτ απ παΐο8 νἱαϊΐ ΗΓ Τη65 ΗΘΒρθυϊ 
Βοιοϊοα τηουΐθ Βοθο6 ἡδοίμ8 οδὺ Ἐρβῆ τι 

069. Αἰαῦρ. 

Μοπυπηθηΐιπι τη6 Υἱά68. νδ]46- θυ ον, 
[χη ΒΘΙΏΡΘΙ Ὑἱϑΐ 



τ φΦ ἘΌΣΑΣ 41Υ. ν᾿ Ἂς γῶν ᾿ς ὯΥ λῶ 

ἐσ᾽ ΤῊΝ μου καθύπερθε πελλων δό ως αἱπύς" 

δουφῖνος δέ μ᾽ ἔτευξε, θεοῦ δ᾽ ἰότητι τέταγμαι 
Ἶ δι τος δέξασθαι, ἀτὰρ γέον οὔποτε πάμπαν᾽ 

δ᾽ ἀλυπότατος χλιντὴρ πάντεσσιν ἑτοῖμος, 

ι θ᾽ υἱωνοῖς τε πολὺ προτὶ γῆρας ἰοῦσιν. 

᾿ Σάδος Νεοπολίτης οἰχοδόμησεν εὐτυχῶς. 

070. ΑΛλο. 

Γ Τύμόος ὑπουδαίων μαχάρων ὅδε" τῷ ἔνι χεῖται 
υγχλήτου φίλον ὄμμα σαόφρων Μαιουρῖνος, 
οὗ δύσις ἀντολίη τε μεσημόρίη τε χαὶ ἄρχτοι 

τιστοτάτου βασιλεῦσιν ἀμωμήτοιό τ᾽ ἐπά]ρ[χ]ου 
᾿ οὐ τε χαὶ μάλα χαλὸν ἀεὶ χλέος ἀείδουσιν " 

τεῦξε δέ μιν ὥριστος ἐν ἡμερίοισι Φίλιππος, 
χασιγνήτης πινυτόφρονος ἔχγονος ἥρως, 

τὸς ἐὼν βασιλῆος ἀμύμονος ἐσλὸς ὀπάων, 
χαὶ χτίσε πύργον ὕπερθεν ἐὐπτερύγεσσι πελείαις, 
λαοτύπων παλάμῃσιν ἐς οὔρανον εὐρὺν ἀείρας. 

Ὥ : 671. ΑΛΛΟ. 

Π σορὸς ἡ μεσάτη λέχος ἀνέρος ἀντιόχοιο, 

ς ποτ᾽ ἐνὶ στρατιῇ χλέος εἵλετο᾽ τὰς δ᾽ ἑχάτερθε 

] ΤῊΝ εὐδαίμων καὶ Γαϊανὸς, δύο παῖδες, 

ἔχτισαν ἀντιόχοιο, χαὶ ἁψίδα τήνδ᾽ ἐπὶ πάσαις 

ὃ ἵστασαν ὄφρα πέλοιντο φίλῳ παρὰ πατρὶ θανόντες. 

072. ΑΛΛΟ. 

᾿ ἈἈγτί σε χυδαλίμας ἀρετᾶς, πολυήρατε χούρα, 

4 "ν εἰς Ἠλύσιον αὐτὸς ἄναξ Κρονίδης. 

Ῥ ΠΣ  λυγέτην με τοχῆες ἀνέτρεφον ἀλδήσχοντες, 

ῷ ᾿ ἀπτυρω, ἠϊθέων πάμπαν ἀρειοτέρην᾽ 

χλλά με Μοῖρ᾽ ἐδάμασσεν, ἐπεὶ τόδε μόρσιμον ἢεν, 
᾿τύμθον δ᾽ αἶψα γονεῖς τεῦξαν ὀδυρόμενοι, 

φῷ Ζηνωὶς μήτηρ τε πατήρ τέ μοι Νικόδημος, 

Ε ἄμφω θυμοδόρῳ πένθεϊ τειρόμενοι. 

Εν. χλεινὸν ἄγαλμα, χαὶ ἐν φθιυμένοισι φὰ- 

ὥσπερ ἐνὶ ζωοῖς͵ χῦδος ὀπασσαμένα. [νείης 

θ078. ΑΛλο. 

ρχεο τὰν ἀρίσαμον, ὁδοιπόρε, τὰν Φερενίκας 

εἰχόνα τὰς μελέας, ἂν τάφος οὗτος ἔχει" 

ἃ Σ τὸ πρὶν ἐν χαλύθαις, νῦν δ᾽ εἰς ἀχέροντα μολοῦσα, 

ἃ στερόμαν τῶν πρὶν νυμφιδίων θαλάμων 

οἱ γόους προλιποῦσα Φιλοξένῳ, ὃς τόδ᾽ ἔτευξεν 

εἴδωλον νύμφας μναμόσυνον θέμενος. 

674. ΑΛΛΟ. 

Νάρχος «τ᾽ ἀδελφὸς χαὶ Τρόφιμος σὸς εὐνέτης 

ΠΑΡῸ π. τποιοαμευ τὰ ΞΕΡΌΠΟΠΑΙΔΑ. 203 

Θοϑί, δ 6 5 ΡΤ ἃ Π16 ΘΟΙ ΕΠ ΡΠ ἀἰομηι15 αἰία : 
Ἠυῇηι5 δ θη Τὴ6 ϑάϊδαν ἀρίαιθ νοϊαπίαίθ 1.5- 

[βυτηῃ [αὶ 

5665. 8ΟΟΙρΡΘΙΓΘ, 564 ᾿Π ΘΠ6ΠῚ ΟἸΏΠἾΠηΟ ὨΠΠ4 ΔΙῚ : 
ΒΠῚ δι ΐθ τη (0]0}}5- ΔΘ. ΠΠ55ΙΠΉ118 ἸΘΟἴτι5. ΟἹΠἢΪ 15 Ρᾶ- 

[Γαΐι8, 
Β]ΠἸβααθ πορού θαβαιο Ἰοηρᾶπι δα βοηθοί θη θιιη- 
Θ΄ 5. ΝΘΟΡΟΙ (65 αἰ βοᾶν Γ6]]1οἴοσ, [{Ρυ5. 

6710. ΑἸ}. : 
, [1Δορὲ 
Τυχηυ 5. ΒΡ ΘΥΡΔΠΘΟυ τη Ὀθδίονιιπι ὨΐοοΘ : ἴῃ 400 
56 η8 {118 δΔΙηδί115 ΟΟἾΪ 15, Ρ θη 5 ΜΔ]ΟΡΙΠ 5, 
ΟΕ] 5 ΟΟΟδΒ118, ΟΥΘΏΒΟΙΘ πηΘΡ]ἀἸ654116 οἵ ἀγϑῶ 
Πα ΘΠ 5ϑίτηϊ τορῖθι5 Ἰπου]ρδίϊιι6 ργΐθοι [παπηΐ: 
γαβίδιηιθ οὐ νϑ]ὰθ ρα ]ΟΓ ΠῚ ΒΘΙΊΡΘΙ ρ]ουϊατη οᾶ- 
ἴοι! δαΐθιη θὰ πι ΟΡ ΪΠη115 ᾿πΐ6 1 τη τ ΐ8165 ῬΏΠΡΡιι5 
ΒΟΙΟΙ5- ΘῬ ὙΠ Δ ηδ0 ΡΓΠ ΘΗ 15 ἢ]15 ΠΘΓΟΒ, 
αυϊ-οὐ-ἰρ56 ἴα τΘρῚ5 ᾿ποὰ] ρα 0] ΒΟΠῚ15 τ] βίθι, 
οἱ βίγυ χη ΒΌΡΓᾶ, ἱαΓΡΙ πὶ Ὀ6Π6- 8015 ΘΟἸ ΠΏ 15, 
Ἰαρ᾽ οἰ ἀτυπη πηδ}θ115 ἴῃ οζ ατὰ γαβίυχη θαἀποίδιη. 

611. ΑΙ1ῦ Ὁ. 

Ατοᾶ ΠΟ τηθα 8 Ἰθοίτ5 68 Υἱρὶ ΑΠ ΟΘΗΙ, 
40] οἸττη ἴῃ ΤΠ {18, Ρ]ογΙδ τη δα θρίι5 οϑί : ἀυ δὰ- 

[6 αὐλίηααθ βαπί, 
Ναχίπηι5 16] 1χ οὐ ἀδίδηιϊϑβ, ἀπο 1061], [ΟΠΠἼΠ65 
οομαϊ ἀθΡηΐ θα 5 ΑΠΙΙΟΟΗΪ, οἱ ἰΟγηϊοθηὶ ἢ Π066 506} 

ῬΟΒΆΘΓΡΘ, αἱ, β᾽ηΐ αἸδούππα ῬΓΡΟΡΘ Ῥδίγθη τποῦΐα!. 

679. ΑἸῚΌΡ. 

α. ῬΙῸ β]ονῖοβὰ υἱγία 8 (8 Ῥϑυ]υουηα8, Ρ.6}1ὰ, 
ἀυχῆΐ Ἰη ΕἸ γβίαπι ΤῸΧ 1056 βίαν Ἶ 5. 

ὃ. ϑ6γο-δίϑῃη) Τη6 ῬΓθηΐθ5 δἀποανογαηΐ ΘΟ] η 65, 
Δρίγυϊη, δ] Θβοθη 115 ΟἸΩΏΪηΟ ΤΘ]ΟΓΘΙῺῚ : 

564 τη Ῥᾶγοδ, ἀοτηυϊΐ, φαοπίδηη 1ἃ [αΐα]6 ογαΐ, 

τατη] 4116 5. πὶ ΡΥ θη 65 ΒΓ ΧΘΓΟ ΠΟ ΓΟἢ 68, 

Ζϑηοῖβ τηδίθυαθ ρδίθγαμθ τηϊηϊ ΝΙΘΟαΘΠΉ.5, 
δῖ 0 δηϊπηυτη-οχϑαθηΐθ ᾿ποία δἰ 1. 

ὁ. Ἀρίγεῖ, ΠΟΡῚ]6 ἀθουβ, ν6] Ἰπίθν ἀθίμιποίοβ νυ] θυ] 
βίο πίοι γι νῸ5 ρΊορίϑιη οοηδθουίᾶ. [Ρο5518 

673. ΑἸἉῦΌ Ὁ. 

ΥἹάΘ ν]46 Ἰηβιρηθηη, ναῖον, ῬΏΘΓΘΠΪΟΘ5 
᾿πη8 Ρ] Π6Πὴ ΤΩ] 56,8, απ8τη ΒΘΡΌΪΟΡΌτη ἤθΘΟΘ ἰθηθί : 

4 ῥυἱαβΊη οδβ15;:πῈηοη ΑσΠογοηΐδ ἀθρ  Θ558 δ), 
4 ογραΐα ἔμϊ ηιθὲβ ῬΥΪ 5 ΒρΡΟ ΒΔ ἴθ 115 {Π 8] ΔηΪ5, 

Ῥαίνϊ βϑιι 115 ΓΟ] ]οἱ15 ΡΒΊ]ΟΧΘΠΟ, 4ἱ ΠΟΘΟΘ ΡΑΡΑν 
ΒΓ] Π]ΔΟΓΙΠῚ ΒΡΟΠΒ88 ἴῃ ΤὨΘΙΠΊΟΡ8 1 ΡΟΒἰ ἔπτη. 

θ7ά. ΑἸαῦῦ. 

Μαγουβααθ ἔγαίθν οἱ ΤΥΟΡ Εἰ μηὰ8 ΘΟΠΪῸΧ (0118 



πε ἃ ΚΎΣ Στ τ ἡ ΜΕ ἐς ὩΡΡ ὉΣ ΟῚ κ ΠΕ ΤᾺΝ 

9204 

σοὶ τόνδε τύμύον, ὦ χαλὴ Κορινθία, 
λάϊνον ἔτευξαν ὠχυ μόρῳ μνήμης χάριν. 

: -- Μόνους ἰδοῦσαν εἴχοσ᾽ ἐνιαυτῶν χύχλους 

ὅ Αἴδης χέχευθε τὴν χαλὴν Κορινθίαν. 

6718. ΑΛΛΟ. 

Γνῶθι μετ᾽ εὐσεδέεσσι σαόφρονα Δωρίδα χεῖσθαι, 
ἀντ᾽ ἀρετῆς ἱερὸν χῶρον ἀνευρομένην. [ἐσθλῶν, 

Οὐ γὰρ ἅπασιν ὁμῶς θάνατος βαρύς’ ἀλλ᾽ ὅτις 

οὗτος χαὶ θανάτου χοῦφον ἀπέσχε τέλος. 

670. ΑΑΛΟ. 

Πατρὶς μέν μοί ἐστι Λύχων πόλις, εἰμὶ δ᾽ ἀπόλλ[ων, 
ἐν Φαρίῃ γαίῃ θυμὸν ἀποφθίμενος, 

νήπιος " ἡρπάσθην δ᾽ ἐχχαιδεχάτου ἐνιαυτοῦ 
ἕχτον ἀωροσύνης μῆνα παρερχόμενος. 

ὅ Νῦν δ᾽ ἀθδυδηναίου τὸν ὑσίριδος ἀυφιπολεύω 

θῶχον χαὶ φθιμένων οὐκ ἐπάτησα δόμους" 
᾿ ἀθανάτων χαὶ τέχνα μεμορμένον οἶτον ἐπισπεῖν], 

ἀλλ᾽ οἰχεῖ μακάρων Ἠλύσιον πεδίον. 
ἔνθ᾽ ἅμα παισὶ θεῶν με φέρων Κυλλήνιος ἕρμῆς 

1 ἵδρυσε, χαὶ Λήθης οὐχ ἔπιον λιδάδα. 

077. ΑΛΛΟ. 

Πατρὶς μέν μοί ἐστι Λύχων πόλις, εἰμὶ δ᾽ ἐλή μων 

εἴκοσι χαὶ ἑνὶ χῆρα κατασθεσθεὶς ἐνιαυτῷ ᾿" 

Φοίδου χαὶ Μουσῶν ὁ θέραψ παντώνυμος ἤμην. 

078. ΑΛΛΟ. 

ὁ τύμόος οὐχ ἄσαμος" ἅδε τοι πέτρος ᾿ 

τὸν χατθανόντα σαμανεῖ, τίς χαὶ τίνος 

εἰς ἀΐδαν βέδαχεν ἀλλά μοι σχάσας 

τὸ νεχραγωγὸν, ὦ φίλ᾽, ἐν πεδίῳ γόνυ, 
χολαπτὸν ἄθρει γράμμα διπτύχοις χόραις, 

Πατὴρ μὲν Εἰρηναῖος, ἅ δέ τοι πατρὶς 
Μέμφις" τὸ δ᾽ οὔνομ᾽ ἀγορεύετ᾽ ἐχ βρέφους 

υ τ ὦ-- [τυ φαῦλον οὐ συνείπετο, 
 πΊυ -- | τὰν Νοῖραν ὡς ἐπέδραμε. 

019. Α4ΛλΛΟ. 

ἐνθάδε τὴν ἀρετῆς πινυτὴν χατὰ γαῖα χαλύπτει, 

Πρέμνου τὴν ἄλοχον, σεμνὸν θάλος, ἔξοχον ἄλλων 
Ἰουλιανὴν, τὴν μοῖρα φέρει Κρήτης ἀπὸ γαίης, 
εἴκοσι πέντε ἔτη ζήσασαν, ἴσον χρόνον ὡς ἐτέταχτο. 

ὃ Λοιπὸν νῦν, παροδῖτα, φίλον γενέτην ἀεὶ ἐλέαιοε, 
ὡς εἰδὼς ὅτι πᾶσι βροτοῖς τὸ θανεῖν ἀπόχειται, 

080. ΑΛλΟ. 

Πεντήχοντα τριῶν ἐτέων χύχλον ἠδ᾽ ἀνύσαντα 

᾿ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΕ ΘΗΜΕΟΜΒ ΑΡΡΕΝΡΙΟΒ. 

ΣΝ Εν 

μαποοδ 0] ἑατηυίατα, ο ραϊογα ον! ἶα, 
Ἰαρίάθαπι ἴδον ταρὶ 4ο-ἰαΐο δγορίῷ, 1 
-- Ταηΐυμη χα νἱαϊέ νἱρίηδ ΔΠΠΟΓΠα ὁ 
Οτοιβ Δα] ρυϊογαπη ΟοΥη ΐδη.. 

θ7ῦ. Αἰαῦϑ. 

Θοἷδβ Ἰηΐ6 Υ ῬΪΟ5 οαβίδιη ΠΟΓΪΏ ἸᾶοΘΓΘ, 
40 Ῥτὸ νἱγίαϊθ βδογᾶπη βϑάθιι Ἰηγθηϊ,.. 

Νὴ ΘηΪπὶ ΟΠ] ὨΪ 15 ῬΔΡΙ ΘΙ ΠΟΥ ΟΊ ΑΥΪΒ: 568 
[υἱ5 Βοποραπη. 

1116. δὲ τοῦ 5 Ἰονθῖι ΒΔΡαΪ ἰθυ πη] η τη. Ὁ 

6070. ΑἸαῦϑ. 

Ῥαίγια χυϊάθπι τὶ ῃὶ ΤΠ ΥΘΟΡΟΪ 5, βυσηααθ ἈΡῸ 
ἴῃ Ρδτῖα ἰθγγᾶ ΔηΪπΊ0 δχϑίϊποίαβ, 

Ἰηΐδη5 : τὰρίιβ 5π| δυΐθπι βοχίο -ἱ -ἀθοῖΠΊ0 8 
βοχίαπι ἱτητηδί αν (015 τηθη56Πὶ Ὀγδί ΘΓ ΘΤΘί 

Νυπο Αργάθηϊ Οβίγαἰβ ἴα υ]υ5- 0 060 
1Ὠγοηαπη, δὲ ἀθίπποίογατη ΠῸΠ ΟΔΙΟΑΥΪ ΔΟΥ 

Ἰπηπηου Δ] 1 πὰ νοὶ ΒΟΌΟΙΪ ἰαίαπη οί τη θη ἃ 
566 Πρ] δηΐ Ὀθαίογυτη ΕἸγβίυγη οδτηραπι 

πιο οὐπὶ ΡΌΘΓΡΙ5 ἀθοΓΠη Τη8 ἴδγθηβ ΟΥ]]ΘΏῖι 

Ῥοβαϊί, οἱ 1,θί 65 πο ὈΪΌῚ Ἰαί]οθπη. 

6077. ΑἸαῦϑ. 

Υἱοθβίπιο δἰ ὯΠῸ βουΐθ θχϑίϊποίιβ ἃηηῸ; [1ΘΌΡαύΙ 

ῬΒΟΡῚ οὐ Μυϑδγυπι τηἸηἸβίθι' θγᾶτη ἃ - ΟΠ] 018 66 
᾿" 
ε΄. 

618. ΑἸαὔΡ.. 

Τυμαυϊυ5 Εἷο πο βἰρῃο-οᾶγοί; ΠΟΘΩ6 58Π6 5 
τηογύαυπι 5 ΡὨἸΒοδὈΪΐ, συΐβ οὐ αὰο φθηϊξιδ. 
ΡΙυΐοποπι δάϊθυῖ, : 56 τηϊῃΐ ἀθηιῖδο 
χυοά τηοτίποβ ἀυοὶί, ἀπηῖοθ, ἴῃ 50] πὶ β'Θηὰ, 
Ἰηβου]ρίαπ Ἰηΐαθ 6 {ἰυ] τη βΘΓΩΪΠ15. ΟΟῸ 15. 
Ῥαΐδι ζμ Ἰγθηϑαβ, δίᾳαθ ραίία ΩΣ 
ΜοΙΩΡἢΪ5 ; Ποιηθη δαΐθηῃ ἀἸοΘ αἰ αΓ ἃ 6 
" νὐνον Ὑ116 ἢοΠ ΘΟΠΒΘαΙΘΌδίαΓ 
ἘΠ τον ἀπο . Ῥαγοῶ υὐ που. 

6019. ΑἸαῦϑ. 

Ηΐο νἱγία 5. ρου τη ἰθυγὰ οοηίθρ! 
ῬΓΘΙΊηΪ ὈΧΟΓΘΠῚ, γΘΠΘΡΔΠαδ πη 50 ὈΟΪΘΠη, ΘΧΟΘ 
Ζυ]Πδηδηη, 4αϑτῃ ἰαίαπι ὑυ}} ΟΓθίϑ 6Χ ὑθγγᾶ, 

γἱρίπιϊ φυΐπαιθ δηπῸ5 οἰπὶ ΥἱΧὶΐ, ῬΔ ἴθιηρ 
[1558 

Ουοά-βυροτγοβί πὰπο, νἱαίον, αἰδοΐαπι σϑηῖ 
: [56ΠῈΡ 6} ταὶ 

αὖ ΘΏΔΓΙΙΒ ΟἸΠΠΪ 5. τη Υ ΠΡ 118 τηογίθιη 8. 
! [(. 6. ᾿πηπηΐη 

980. Αἴχῦῃ. ᾿ [ΡΘ 

Ουἰϊηᾳυδρίηία οἱ ἰτίαταη δηπογατα ΟΥ̓ΌΘτα. Οἱ 



ΠΔΑΡΟΤῚ π. ἘΡΙΘΙΑΜΜΑΤΑ ΘΕΡΌΠΟΠΑΙΙΑ. φῃῦ 

"θὼν οὐνίλοι οἷον δέμας ἀμφικαλύπτεις 

᾿Αὔδα.. οὐ ψυχῆς τοῦ μαχαριστοτάτου. 

ΟἸΚΗΝ ἐθνικῇ ἐστέφετ᾽ ἐν σοφία. 
- Δισσῶν γάρ τε τόπων πολιταρχῶν αὐτὸς ἐτιμῶ 

᾿ τὴν διμερῇ δαπάνην ἐξανύσας χάρισιν. 
α δέ σοι, ἐπέοιχ᾽ ὅσα τοι, ψυχὴ, πρὶν ἐχρύδης, 

ὩΝἷἪἝ τέχνων ἀγαθῶν αὐ[ξάνου] ἐν γενεῇ. 
λλλὰ σὺ, ὦ παροδῖτα, ἰδὼν ἀγαθοῦ τάφον ἀνδρὸς, 
᾿ τόνδε χατευφημῶν, τοῖα φράσας ἄπιθι" 
Ε Εν ἔχοις ἐλαφρὰν ἐς τὸν ἅπαντα χρόνον. » 

᾿ 081. ΑΛΛοΟ. 

γι ἶ οὶ δέμας γαίῃ προλιπὼν θεοείχελος ἀνὴρ, 

τάτρης ἐν ζαθέοις ὄρεσιν, πυχτῷ ὑπὸ τύμόῳ, 
ἘΠ ὑοον γῆρας προφυγὼν μεσάτῃ ἐνὶ ἥδῃ, 

οἷας ἀψῖδος ἔδη μαχάρων μεθ᾽ ὅμιλον, 

ά Ῥὴν χυδήνας γέρασιν στεφάνοισί τε πολλοῖς, 
ὃς ἀναδησάμενος πρῶτος παρέδωχε τέχεσσι, 

ς ὅδ᾽ ἀνήρ; φήσει τις ὁδιτάων παριόντων" 

ἴς μάχαρ οὕτως ἐστὶ, τίς ὄλόιος ὅν τε σὺ χεύθεις: 

ὄνδε ἐγὼ σιγῇ τε χαὶ οὐ λαλλοῦσα διδάξω " 
ὀριγένους ἔρνος γλυχερὸν, Κάδιος μυροπώλης. 

Εὐτύχει. 

082. ΑΛΛΟ. 

μμώνιον θεὸν] ἐν χρηστῷ με μέλη: μένον εἶδον. 
λ λαθι, χρηστὲ πάτερ, χρύσεον γένος ἀνθυποφήνας. 

088. ΑΛλο.. 

ὃν σοφὸν ἔλλό[γιμον] καὶ παιδεύσαντα ἐφήθους, 
θρέζψαν)τα βροτοὺς χαὶ ἐν στέρνοισι δικαίοις 

᾿ παρθενιχᾶς τελέσαντ᾽ ἄ[ξ]ια νυμφιδίζου, 

χαὶ ζήσαντα καλῶς ἑδδομήχοντα ἔτη" 
Κατάγραφος ἐνθάδε χεῖται. 

θ84. ΑΛΛλΟ. 

οιδίους θαλάμου[ς] Γράπτη λύσασα πρ[ο]λείπω 
αγουάριν τὸν [ἐμ]ὸν χρηστότατον γαμέταν " 
θεὰ Κ[ύΪπρι, μοι φιλέοις σὺν τῷ πατρὶ [Κ]α([χ]α, 

"γα. δέ μοι χαὐτὸν σώζοιτε, [Θεοὶ], ἱκετεύω" [τῶν, 
ους γὰρ. προλιποῦσ᾽ ὑπά[γ]ω πάντων ὑπὲρ αὖ- 

θ8ὅ. ΑΛΛΟ. 

Τὴν Ιν συνετὴν ἄλοχον Διογύσιαν ἐνθάδε χεῖσθαι 
" ΐ τύμθῳ τῷδ᾽ ὑπ᾽ ἐμοὶ, ὃν πόσις ἠγλάϊσεν 
ὅππως τοῖς παριοῦσι πέλοι μνημήϊα ταῦτα, 

ας σεμναῖς ἀλόχοϊις μαρτυῤία προφέρει: 

)χ ἀγέραστος ἔφυ γὰρ ἀνὰ πτόλιν, ἀλλὰ καὶ ἀρχῇ 

ἴρ86. φυὶ οπιηϊδ- ἀοπηδί θη ταρυΐί αα Οτοιη. 
Ο ἴδεν Υθη- 51 Π|1118, αι }6 ΘΟΡΡΙΙ5 οἰ οι πη 6 5 

ἱηυοϊμογληι, ἃΪτη ΑΡδηὶ [6155] πιὶ, 
Νοηὶ ΘηΪπὶ ἱπποπογδίιβ ἕαϊί οἰν! αἴθ, 564 οἱ ᾿τπηρουῖο 

ΡΌΒΙΙΟΟ ΟΡ ρθη 1- ΘΟ. ΔΘ οὐ πδίτ5 οϑϑί, βαρίθη- 
-- Ῥυοθι Θηΐπὶ ΙΟοΙ5 ργϑίθοίαϑ ἴ056 ΘΟ] ΘΔ ΓΘ [{18πη. 

ὈΙρΡδνεἰατη βυμηρίαπι οατη- ΘΟ ΟΠ ]6ο͵5565 ρτα 8... 
Οππηΐδ, ἃυ θ πὶ {Π}01 {ι46)"6 (188, ἀπίτη, 6558 ρᾶΡ-ἴαϊε 

δηΐθααδπι ἰθοίαι5 [ΘΓῚΒ {μηλο. 
οὗ πᾶίογ ΠῚ] ῬΟΠΟΓΠ διιοίι5 65 ἴῃ ῬΥΟρΘηΐθ. 

Βα ἴα, ὁ νἱαίον, υἶδὸ ῬγΟὶ νἱρὶ ὑστηυϊο, 

οἱ θοηᾶ νϑυῦθὰ ἀΐοθηβ, δ ]ΐο, (8118. Ἰοοιΐα5: 

« [θυ Γἂπη ΠΔ ΘΔ ᾿Θ ΘΠ ἴῃ ΟΠΊΠΘ θη ρι5} » 

081. ΑἸῦϑ. 

Μαΐρὶ ὑθυγῶ ΘΟΓΡΟΓΘ Γο]Ιοΐο 115- 51}}}}}5. νἹΓ, 
Ῥδίνο ἴῃ αἰ νη15. τη 118, ΘΟἸα ρ]Ἰοαΐο 50} ἑαπηα]ο, 
Ρϑγηϊοϊοβᾶ βθπθοίίθ νἱζαΐα, τηθάϊα ἴῃ Ἰανοπίαΐο, 
οἰ Πουϊατη ἰουπίοθῖη ροίϊ, θθδίογαμη ἴῃ οοἴαμη, 
Ροβίψυδιη ῥδίγιδμι 1] δἰ γαγθγδί ῬΥ ΘΙ Π 115. ΘΟΓΟΠΙ5- 

[46 τυ {185, 
αυϊθαβ οὐτὴ οἰποί5-65δϑύ ῬΥΪτη 5, ἰγδα α1} ΠΟΥ Ἶ5. 
Οὐ Ὠΐοοθ νἱτ Ὁ αἀἰοθί Δ] 15 ν]αίου πὶ ργοίθγθαη- 

[στὰ 
Ου 5 Βϑαίυϑ [8 οβί, αυ]β Του πηδίαβ, (6 πὰ ἔπ οΘ]δ 5 
σπο ΘΡῸ ἰδοϊίθααο οἱ ποθὴ Ἰοοαΐα ἄοοθθο : 

᾿ ΘΙ ΘΠ15 500 0185 ἀυ]οἷ5, (5115 ὈΠρΊΙΘη ΔΓ 115. 
ἘΘΙΧ οϑίο. 

6082. ΑἸαῦν. 

Αττηοηϊαπὶ ἀθαπι ἴῃ ὈΟΠΟ γϑρϑδίμγῃ υἱἹαϊ, 
(οηΐοηΐιβ βίο, θοηΘ Ῥϑίθι, Ζὰ] ϑαγ ΘΠ ΘΘΏΙΙ5 

[ργο-16- 6] 6γ15. 
083. ΑἸΤΌ. 

Θαριθηΐθπη ΠΟΙ Θτα οἱ χὰ] ἀοουϊ ΟΡ Θ 005 
οὗ 81υἱΐύ τηουί]65 οὗ ἴῃ ρϑοίογβ βίο 

ψὶΓρΊη6 ρογθρὶ, ἀϊρηδ, Βροηβᾶ 
οὐ νἱχῖ ρα!ονθ βορίυδριηΐα 8ηΠ08, 

Οδίδρταρῃυβ ἢῖο Ἰδοθί. 

θ84. ΑΙχῦ. 

Το ρ τηῖ5. ἐμ] ατηὶβ 501115 αγαρίθ ὁ60 ΓΘ Πα ι0 
Ταηυδυίατμῃ τηθυτῃ ΟΡ ϊπηατη τυ] τη : 

(θη ἰὰ, Πθἃ ΟΥρεὶ, τα! ἅπη65 οὐπῃ ραΐγ (Θοᾶ, 

ΠΙθΘγοβαι8 τη ϑὲ θὰπὶ βευναίθ, (11, ΡΥΘΘΟΓ. 

ΗΙ5 δηΐτῃ στο ϊοί 5, 8060 οτμηϊ πὶ ΘΟΡΌΓΏ οτδίϊδ. 

085. ΑἸτῦρ. 

Ῥεγαάοπίθμι ἀχόγοι ΠΙοηγβίδηη ἢἶο 8668 

Βοοοδ 5016 ἑαπιι]ο τι6, 4 θτὰ ΟΠ ῸΧ ΟΥ̓ΠΑΥΪΕ 

αὖ ρτίθγθαηθθι5 5᾽ηΐ τηοηαπιθηΐα, ἢξθΟ, 

γοπουδ 415 ὈΧΟΡΙθ 5 ἰθβιπηοηπτα Ῥτοΐοσί. 



φ08 

ς 686. ΑΛΛλΟ. 

Μικρὸν ἐν ἡσ]υχίῃ ζή [σαφ[χρόνον εὔτροπον[ἄλλω]ς 
Ζωϑλος ὧδε τέθαπται, ἀλεξάνδρου φίλος υἱός. 

087. ΑΛΛΟ. 

εὐ Θάρσει, τέθνηχας γὰρ ἀπενθήτοις ἐπὶ τέχνοις, 
ζώουσαν προλιπὼν ἣν ἐπόθεις ἄλοχον. 

088. ΑΛΛΟ. 

Μιναχὼ Λίόνος χρηστή. 

Εἴ τις ὅλως γέγονεν χρηστὴ γυνὴ, ἥδ᾽ ἐγώ εἶμι 
πρός τε διχαιοσύνην χαὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν " 

οὖσα δὲ τοιαύτη χάριν οὐ δικαίαν χεχόνισμαι 
οὔτε παρ᾽ ὧν ᾧμην οὔτ᾽ ἀπὸ δαιμονίου. 

Οὐδ᾽ ἀπό]τιμος ἀπὸ μητρὸς ἐμῆς χαὶ πατρὸς ἄπειμι, 
οὐδ᾽ ἀντιρρίπτω οἵας χάριτάς μοι ἀπέδωχαν, 
χἄστι θέμις τοχέας π]αρὰ παίδων χομίσασθαι. 

089. ΑΛΛΟ. 

Δὶς δέχα χαὶ δισσοὺς πλήσας ζωῆς λυχάδαντας 

χαὶ ποθέσας ἀρετὴν στεογομένην ὀλίγοις 
ἤλυθες εἰς ἀΐδην ζητούμενος οἷς ἀπέλειπες" 

πᾶσι γὰρ ἀλγηδὼν ἐσθλὸς ἀποιχόμενος. [νόντων, 

ἢ ὸὶ δέ τις ἐν φθιμένοις χρίσις, ὡς λόγος, ἀμφὶ θα- 

'Σώγενες, οἰχήσεις εἰς δόμον εὐσεδέων. 

0690. ΑΛΛΟ. 

Ἢν ὅτε μοῦνον ἵγεινον ἀδελφεὸν οἵ με τεχόντες 
πένθεον, ἡνίκ᾽ ἐγὼ πενταετιζομένη 

παρθένος ἐν γονέεσσιν ἐθήλεον - ἡ δ᾽ ἀγαπητὴ 
ἤλυθα τὴν φριχτὴν εἰς ἀΐδαο πόλιν. 

5 1 δέ με γειναμένη μιήτηρ πενθεῖ, Χαρίτωνος 

πολλάχι βοωμένου " Χαῖρε, Πρύχλα θύγατερ. 

091. ΑΛΛΟ. 

Ἤμην στολάρχης Ποντιχῶν νεῶν ἐγὼ 
ἑξηρέτμοις πτέρυξιν ἠγλαϊσμένων, 

ἀνὰ στρατὸν Κρισπῖνος εὐχλεὴς ἀνήρ" 

Ῥάθεννα δ᾽ ἦν μοι πατρὶς, ἀρχαία πόλις. 
δ ἴύγνως τίς ἤμην, καὶ τῖνος γένους χυρῶ. 

Λοιπὸν φυλάσσου, μή τιν᾽ ἐνθήσῃς τάφῳ 
δίκην θ᾽ ὑφέξῃς ταρανύμες τύμδωῤόχον," 

φίσχῳ τὲ δώσῃς τ τ β χαὶ τῇ πόλει τ" α. 

0992. ΑΛΛΟ. 

ἐπ’ ὠκχυμοίρῳ οἶχον ἀσκληπιοδότῳ 
πατὴρ Νόητος χῶσεν εὐερχῆ τάφον, 

χαὶ ξεστὸν οἰχτροῦ παιδὸς ἄνω σήματι 
ἔθηχε βωμὸν, πενταέτους τ᾽ εἰχὼ τέχνου 

ὃ χένην ὄνησιν ὀμμάτων χαράξατο, 
τὴν πᾶσαν εἰς γῆν ἐλπίδων χρύψας χαράν “. 

ΑΝΤΗΟΙΠΘΟΘΙΑΣ αῃ ἀπο ὶ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ, 

086. ΑἴαῦρΡ, 

Εχίραμπι ἴῃ οἱϊο φαΐ νἱχὶῖ ἜΣ ΒΕ Ῥτοθα 8 
ΖοΙ 5 Πῖο βδβρυϊίιβ οβί, Αἰθχαπασγὶ ἀπ] θοία 

087. ΑἸ. Ἢ 

Μδοίο δηΐπιο, ἀξροίθ {αὶ τηογίαιβ 68 ποθὴ ὁ 
οἱ γίνα τϑ]]οίδ, 4υδπῃ ἀ1110:8})85, ΘοΠ 

088, ΑἸαῦρ. , 
Μίπδοο 10 γ8 οοηζι; 5. Αἰία Βομᾶ. Ἢ 

51 σὰδ οἸηπίηο ἔαϊΐ θοπᾶ Τη0}181, ἃ ΘΡῸ 5 
αυοδα υδβ{{18τη οἱ ἴῃ οθίθυῖβ οπμηἰ θυ5 1 

(08}15 ΟἾΤῚ ΘΒ5561η, ὈΓΘΘΙΏΪΟ ΠΟῚ ᾿πδίο ρυΐν 
ὩΘ6Ὲ6 ἃ αΪθι15 ΒΡΘΥΑ Δ ΠῚ ΠΘ6Ὲ8 ἃ 460. 

Νοπ ἱῃΠοηογύδ ΡΓΟΟΙΪ ἃ ΠηδίΓ6 πηθᾶ οἱ ραΐτ8 
ὨΘ6Ὲ16 γ]ΟἸ 55: πη -τη {10 Τα 8165 οταί ἰδ 5 τη]ηϊ « 
θί δβί Ἰυβύππι ρϑγθηίθβ ἃ ΠΠὈ6Υ 5 ΘΓ. 

089. ΑἸΌΡ. 

Βἰ5. ἀθϑθῃὶ δἱ ἀπο ροβίαιιδπι ἱπηρ] ον 5ὲ] υἱτω 
δίαιβ διηδυβί! νἱγίαΐθπι αἸθοίδπη Ῥαιοῖβ,. 

ν᾽ δι] ἴπ Ογουπη ἀθβι ἀθγδίαβ 1}}15 4105 τ] ἴῃ 
οὐηηἶθυ5 Θηΐτη ἀο]οΥὶ 686 ΒΟΠὰΒ ΔΊ Θη8.. 

51 αὐυοα δρυὰ ἀοἰαποίοβ ἠυἀϊοίαπη ὁ8έ, υἱ΄ 
Ξορθη65, ΒδΟϊ αίυτη- 1 }5 ἴῃ βϑάθιῃ ῬΙΟΓ ΤΙ 

690. ΑἸαῦν. 

Ετδϑί χυδηάοπηυμῃ Ηρ μυτη ἔγαίγθτη (αἱ πη 9 
Ἰυρορδηΐ, οὐπη ΘΡῸ αυϊΠα ΘΠ η15- Ὡδίιι 

Ρ16}16 ἰηΐον ραγθηΐθβ Πογθρϑτῃ : ἀἰ]θοίδ, ἃὶ 
ἀθνθηΐ Πουγοπάδη ἴῃ Ογοὶ οἰν! ύθηη. ὦ 

Εὖ δᾶ ιυξ τη8 ρϑρϑῦὶξ τηδίο Ἰυροί, (μαυῖίο 
506 οἰδιηδηΐθ : 4:6, Ῥτοοΐδ ἢ]18. ᾿ 

691. ΑΙτῦΡ. 

ΕΤδπι οἰδββίυϊα5- ἀαχ ῬΟΠ ΟΔΓ τ ΠΑΥ ΠῚ ΘῈ 
ΒΘΧ-ΤΘΙΠΟΤΊΠΩ 815 σδ θη ἢ, 
ἴῃ οχϑγοῖζα ΟΥΙβρὶ ππ15 ἸΠΟ] 15 Ὑἱρ 
Βανθηηᾶ δυΐοπι ογαΐ τη ῃἱ ρϑίνϊα, δηῖϊα 

Νοβίὶ αυΐβ Θββθῖη, οἱ δ} 5 ΘΠ 5 5[τη. 
(δίθγαμπι οᾶνθ Π6 4Π 61 ἰπΐθγᾶ5 ἢ κεν 
ΡΩΠΔΠΊαι16 5068 8 ΘΟΡαπι ἀαΐ οοηΐΓ8-]6ρ; 

τος [Ρυϊογὰ θοῇ 
βΒβοοαὰθ 465 ἀθηαγίογιην ἀπο τα 18. 6 

ΤΗΝ 
(692. Αἰάσοι τ τνς 

Ουἱ Ὀγον β-θνϊ ἰυἱ Αβοϊθριοάοίο ἀοτηὰ 
ρϑίθι Νοβίυβ δρρθβϑὶὺ Ὀθη6-βθρίυτη 568 
δὲ ρο]απι ταΐβθυ8 0}}15 Π]1 Βαρο ιν τηοηιῖ 
Ῥοβυϊί ἀγᾶπι, ζυϊη αθ πη βάαθ᾽ ἐτηᾶ ρΡΊΠΘτα 
ἴη8Π6 5 5] ἀἴαπη ΟΟ1}15 ΘΧΒΟΟΪρβΙ}, τ 

. ΟΓΏΠ8 ἴῃ ἰθγγᾶ βρθὶ δι Ταὶϊ 8616]: ρδ 



τ ἐν ἸΥ̓ ἴ } ἡ ἐδ ον «ὙΠ ΛΑ ἈΝ, "ἂἦν ἡ 
ἣν ἐπ ραν εα εν ον δι τα τα Ὺ Ἴ- ΑΝ: Ἔ ἴς 

ἡ βήτην δ᾽ ἐν δ ΉΡΑΙ ἃ τάλαιν᾽ ὀδύρεται 

γιχῶσα θρήνοις πενθίμην ἀηδόνα. 

098. ΑΛΛΟ. 

Ἰδ[ρα] πολύχλαυτον χοινὸς [μὲν] ἀνείλατο δαίμων, 
χλλείψαντ᾽ ἄλοχον Δη μήτριαν πολύδαχρυν 
ῦ δὲ χαταφθιμένου σχῆνος μέλεος χάδε τύμθος, 

) νῦν δὴ τλληξημ περίφρων Στρατόνιχος, 
νωτῶν εἷς ἀ[φ]είο[υ] σὴν ἀδελφῷ ἀδελφιδέῳ τε. 

ἰδοῖαι δ᾽ ἀγαπηταὶ ἀνιάζουσι φίλον χῆρ 
υγατέρες χάσιος τε μόρον πατρός τε... ΦΙνΦ 4, Ὁ 

694. Αλλο. 

ΕΝ Κέλερος ἐξ ἀριστίνης τ᾽ ἔφυν, 

ωὡὴ δὲ πλείων μητρὸς ἐν σπλάγχνοις ἐμὴ, 
; ὠδῖνα λύπης δ᾽ ἡ τεχοῦσ᾽ ἠλλάξατο" 
Γ. [ “πρώτην ὁδὸν δὲ στέλλομαι πρὸς λίδαν, 

᾿ς χλῆρον δὲ μητρὸς τῷδε χληρουχῷ τάφῳ 
στήλῃ δὲ φωνῶ ἀνταγωνίας βίου. 

098. ΑΛΛΟ. 

Ἧ ̓ ὅν μοιράων τριπλοῦς ίτος ἐξεκενώθζη 
αἱ λοιπὸν θανάτῳ μετὰ τοῦτο τὸ φῶς. μετέδαιζνο )) 

υυχὴ μὲν πρὸς ὄλυμπον ἀνήλλατο, σῶμα δὲ πρ[ς 
χλλυθὲν ἐξεπόθη χαὶ οὐδὲν ἔχω πλέον ὀστῶν. [γῆν 
)ς οὖν χαιρὸν ἔχεις, λοῦσαι, μύρισαι, σπατάλησυν 

χαὶ χάρισαι, δαπάνησον, ἅπερ δύνασαι" τίνιτηρεῖ; 

696. ΑΔλλο. 

᾿Στέμματ᾽, ἀφ᾽ ὧν πτοίη, καὶ πρήξιες αἱ χενεαυχεῖς, 
ἤλλων σήματ᾽ ἔχοιτε, δικασπολίας τ᾽ ἐνέποιτε, 

ἡχεδόγας βιοτῆς καὶ δουλείην ἐρίτιμον. 
οὔνον δ᾽ ἡμέτερον βαίη [λίθος] οὔνομα φωνοῖ. 

Δ} ἱλέξανδρος ὅδ᾽ ἐστὶ, Βαλεντίνηῃ δὲ συνεύδει 
εἰν ὐπὸ λιμένεσσι μέγ᾽ αἰνητῇ παραχοίτει. 

Ἄ ος δ᾽ ἄμφω χάριεν τέλος ἔλλαχεν " οῦς χτερέϊξε 

χε δαὶ ὙΠῸ θυγάτηρ γλυχερὴ Παυλῖνα τοχῆας, 
δὴ οἱ θαλέθοντα τόχον χατὰ δῶμα λιπόντας, 

ιττύος ἐξ αὐτῆς, οἵ μευ μελάθρων μεδέοιεν. 
Νηλὴς ὦ θάνατος, πολὺ δή μοι ἀχαίριος ἥχεις. 

' ἱρῆν γὰρ ἐπ᾽ ὠδίνεσσιν ἔχειν χέοα χαὶ τότ᾽ ὀλέσσαι" 

᾿ δὶ μετὰ πτολέμους χρυερῶν τε λαφύγματα 
[νούσων 

υγαλέους τε φόδους χαὶ θυμοθόρους μελεδῶνας 
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πηδίθγαιθ ἴῃ αἰ θ 5 τηϊβονα Προ 
ὙΪΠΟΘῺΒ ἰδτηθη 15 Παοἰοβδπι [ιϑο: ἰδ. 

6093. ΑἸΙΌΡ. 

Ὑίρυπη τη] ατη- ἀο ἤθη τι ΘΟΙΏΠΠηΪ5. βαβέα! ἃ, 5018, 

Ῥο]οΐα Θοη͵ προ Πδπιθίνδ, τη] πη- δου τηοϑβᾶ : 
ἀοἰαποίϊθ ΘΟΡΡΙΙ5 Τηΐβον οθρὶΐ ἑαπηυ] 8, 
4υθτη πη ΟΥηΔΥΪ, ρυἀθη5 Βίγαίοηϊοιιδ, 
ΟΟΏΒΔΠ ΡΒ ΠΘΟΓΊΤῚ η15 ἈΡὨΪΪ οὐτὴ ἔναΐγο οἱ ἐγαίγαθίο. 
Ὑϑηθγδηάφαιμθ αἰ]θοίς ἀο]ον6- δα Ποϊππί, βαιιπὶ οΟΥ 
δ], ἐγαίγβααθ [αίατη ρα γβαιθ. 

694, Αἴαῦν. 

Βυῆπϑ (ο] ον ἴα οχ Αὐἰβίϊηδ παίδ ἰυὶ 
γ] 0 ΤΩΔ]ΟΓ ῬΔΙΒ ΠΉΪ ΠῚ [αἷΐ ᾿ῃ νου θ5 τηαίἷ5 1 
568 ῥδΡίαΙΘη 15 ἀοΙογθη Ἰποίιι τηυξανὶΐ, ΡΘΗ : 
ῬΗΙΩΔΙΠα 16 νἱδηὶ ἱΠΡΊ ΘΟ δα ΟΥΟυΓΏ, 
ΒΟΥ ΙΠΙΟΠΘΙΏΓΙΙΘ τηδί 15 ἤοο66 σαοα τὴθ βορ ϊαπὶ 
Οἰρροσαθ οἴδιηο δανθγβιίδίθβ γἱΐθ. [δ βθρυ!οτο 

6095. Αἴτῦτῦ. 

564 00] ρδΙΟΔΓΌΠ. ἰγ]ρ] τη βίδιηθη Θχϊ πδηϊαπι οϑί 

οἱ ροβίγθιῃο δα τηογίθῃη ροβί ἤδηο Ἰυσθτῃ ἰγδη511, 
δηΐταα αὐϊάθιῃ δὰ ΟἸ πραγ ΘΧβι!ἱΐ, ΘΟΓΡ5 δαΐθπι 

[{θγΓᾶ- 
αἰδϑοιαΐαπι ΘΧἨϑιιβίμπι οδί, οὐ 181} 860 Ῥίον 

[οϑ588. 

Ῥύυχῃ ἸρΊίαν ἰθπηραβ ἢ8065, ὈΔΙΠ615, ὑῃριιθηῖ15, ἀ6- 

[110115. αἴθγθ, 
οἱ [6 αἰπαὈ:θΙΏ-ῬΓΘΘΌ6, ΒΡΙ6πά]α6 -Ὑἶνθ, αυοδά ρο- 

[65 : Οὐ] ηδΠὴ ΒΘΓΥΔΒ 

ἀλγῶ πώκοίμα [5 ρογὈΪ8- 818, 
Θἰοιητηδίδ, ΘΧχ 415 Βίαρου δ8έ, οἱ ἴδοίηογδ Ἰηδη1- 
Δ᾽ ΟΥαπι τηοηυτηθηΐδ, ΠΔΘδ.15, 1 ]οίδααθ αἰοϊίθ, 
γὶΐο Δ Όθτα οἱ βουυαΐθπη ργθίοβᾶμῃ. 
ΘΟΪυτα δαΐθτη ΠΟΒίΓΌΠ. ΟΆΥΥΊΙΒ 18 015. ὨΟΤΏΘῺ ΟἰδΙηθί. 
ΑἸοχϑπάθν Ὠΐοοθ δβί, οὐτησαδ Ὑ]θηξπᾶ ἀοντηϊΐ, 
οἰΐατα ἴῃ τηογίαογατη ρΘυ αρ115 να] 46 ἰδ 81} οοη- 

Πρ. 

ααϊθὰβ ι5ἃ- 

[βοϊνιυ. 

τηδηΐ 5 διηϊοὶβ Β]18, ἀυ]ο15 Ῥδυϊηδ ῬᾶΡΘμ 105, 
«υὶ δα οἱ Πογθηΐθμι ΒΟ Ο τη ἴῃ ἀοπηο ΓΘ αθΡαηΐ, 
ἰθγη 9 η6 ΘΧ ἴ080, 4] Τη688 8665 ΘυΓδΡΘηΐ. 
ἸτηΤ ΒΘ ΊΟΟΥΒ Ο ΤΠΟΥ5, 586 ΤΠΠϊ ᾿ππρουηἃ γΘηΪΒι1. 
Οροτγίοθαι δῃΐμὰ ἴπ ἀο]ουῖθ15. τηϑηθπη ΠΔθΘΓΘ οἱ 

[ὰπὸ ρϑγαϊῖ586 : 
πὰηο ϑυΐθιη ροβύ θ6|18, αἰρογαπιααθ Πδαβίαβ τηοῦ- 

[Βογμη, 
ΘΧὶ Ποβοϑααθ τηρθίπβ, οἱ δηϊμηυτη-Θχθ θηΐθβ οι ΓΞ, 

Ηΐβ5 Ἀπ οΌυ5 φγϑίιβ ΟὈΓρῚ ΠηΪ5 : 
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15 δῶν ἐπέ ἀμρφιλόγους, δῥικνὸν καὶ χώδιον ἄξεις, 

λυπρὴν δαῖτα Χάρωνι" νέων δ᾽ ἔμπης πεφίδησο. 

θ97. ΑΛΛΟ. 

Θ. κ. 

Σῶμα μὲν ἥδε κόνις χεύθει θεομνήστορος ἀνδρὸς, 
Ναρκισσίωνος πινυτοῦ, ψυχὴ δὲ σύνεδρος 
ἀθανάτων" βωμὸν γὰρ ἐδωμιήσαντο ταλάφρων 
μήτηρ Σαλθία Ματρώνα Σώτας τε ἀδελφός. 

δ᾽ Ἀπ ετν ᾧ ὧν ἃ 

698. Αλλο. 
Εἰ δὲ τολμήσει τις τούτῳ συνθαπτέμεν ἄλλον, 

θήσει τῷ φίσχῳ τρὶς δύο χιλιάδας" 

τόσσας χαὶ Πόρτῳ χαταθήσεται" ἀλλὰ χαὶ αὐτῆς 
τίσει ἀττον λίης ἀρδνλδε το χόλασιν. 

699. ΑΛλΟ. 

Γάϊος Οὐε[ν]οῦσίτος. 

Παῖδά με πενταέτη ὀλίγη ἐχρύψατο χρωσσὸς 
ἀἸλλίστου ταχέως ἀντιάσαντ᾽ ἀϊδεω:" 

οὔ]νομα δ᾽ [εἰ]δίζησαι, ἐνὶ πρώτοισι Μένης [ἦν. 

100. ΑΛΛΟ. 

᾿Σατορνῖνος ἐγὼ χικλήσχομαι, ἔς δέ με παιοὸς 
εἰς Διονύσου ἄγαλμ᾽ ἔθεσαν μήτηρ τε πατήρ τε. 

101. ΑΛλο. 

Σωτηρί[χαν [μ]ε [τ]ύμ[6ος] ἐνθάδε, ξεῖνε, 
οὗτος καλύπτει" ὡς γὰρ ἤθελεν δαίμων, 

τρὶς δέχα παρασχὼν ἔτεά μοι μόνον ζῆσαι. 

102. ΑΛΛΟ. 

Σῆμα τόδ᾽ εἰσοράας ἐπιτύμθιον, ὦ παροδῖτα " 

εἱἸμαρτὸν πᾶσιν, οὐχὶ δ᾽ ἐμοὶ δὲ μόνον. [τρώσας, 

Εἰ δ᾽ ἐθέλεις σὺ μαθεῖν, [ὦ ξεῖν᾽, ὅτις ἐστί μ᾽ ὁ 

δισσῶν σου ταρσῶν στήσας ἴχνος σὺ μάθε. 

ὃ Οὐχ ἔφυγον δ᾽ ἀτρεχῶς Μοιρῶν μίτον, ὅς μοι ἐπε- 

χλώσθη 
γαύτης γὰρ προλιπὼν φοδερὸν θύμωμα τὸ πόντου 

εἰς ἐμὲ τὴν ὀργὴν τοῦ πελάγους ἔθετο, 

108. ΑΛΛΟ. 

Τρωΐλε, χαῖρε. Καμὼν πολλὴν ἄτροπον χθόν᾽ ἀν᾽ 
[ἀνδρῶν 

καὶ πόντου σπεύσας συνεχὴ συχνὰ χύματα πλεῦ- 

[σαι, 
᾿ ὡς ἵνα σοί τι τύχη δῴη χαλὸν ἐξαπίνης που, 
οὖχ ἔλαθες χάριν ἐχ καμάτων, οὐδέ σε γαῖα 

ὅ σὴ κατέχει Σπάρτη πολὺ φίλτατον, ἀλλὰ Κορώνη 

ΑΝΤΗΟΙΘαΙΔΣ ΠΥ ΛΡΡΕΝΡΙΟΙΒ, ἘΠ ον ἐς 

Οοτρα αυϊάθπι Βΐοοθ ραν 15 ἱθρὶὶ ἀθου Πη τ 

697. ΑἸτῦν. 

ψ, Μ. 

ΝΑ ΓΟΙ55ΊΟἢἾ5. ῬΓ θη 15, ΔηΪπηὰ Δα ΘΠ ΘΟ Π8 
᾿πέθι ᾿πητηοΓ 8165 : ΔΡΒΤῚ Θηἷπὶ αἰ ΠοδΡαπί Ὁ 

[Δηῖπηο. 
τηϑίθι ϑ8 ᾽να, Μαίγοπδ ϑοίδβαιθ ἔγαΐθ, 

098. ΑἸτῦϑ. 

ΘΙ φαυΐβ δυάοθϊ} Ποο ἴῃ ἰαπιυϊο οὐρων ον 
βοῖνϑί ἤβοο 6 ἄπο τα ]]}1ἃ : 

ἰοίίοτα οἱ Ῥογίυπι ἀοἴογοί; 568 οἱ ἱρβίαβ. 
8 Θη{185 ΒΘΡΟΪοΛ 1 ἀθη{15 ἀδ 0]: ΡοΠᾶ8. 

699. ΑῦνΡ.. 

αδῖυβ νοπαβίαβ. 

Ῥαθγαπι τη6 υϊΠ46- 8 Π ΠΟΙ ΠῚ ΡΥ, ὑρὴ᾿ 
ἱποχονθδίϊφις: ΘΘΙΘΥ ΟΣ 4] 861] Οτοῦπῃ.. 

Φαῆι 8065 ΘαϊοΥγ8 56ΠΡΘΥ ἐοηιηι εἰ ηιιι8 ογῖϑ 
, 

100. ΑΙχῦνῦ. 

ϑδίαγηϊ Πι15 ΘΡῸ γΟΘΟΥ, ἃ ΡΌΘΙ 18, ΠῚΘ ΩΣ 

ἴῃ ΒΔΟΟΠΙ ΠΟΠΟΓΘα ἀἰοαγθυιηΐ Τηϑίθ 6 Ρ 

101. ΑἸΌὉ. 

ΘοίουἸομδπὴ πὴ ἑυπιυ 8 Πΐο, ΠΟ5ΡΘΒ5, 
ἰβίθ ἰδρὶ : [ἃ Θηΐτη νο]υϊί ἀθα8, ᾿ 
οαπῃ (6 ἀθοθπὶ 466: τα ΐ ἃπη05 πιοάο ΥἹΨ 

102. ΑἸχῦνϑ. τῆλε 

Νοηυχηθηΐατη ἤοοΟΘ υἱάθ5 Βθρυ ογα]θ, ὃ Ἔτι 
[αϊο-ἀοπ πίστη οππηΐθι8, ποπ ταϊῃὶ 50 

5] γἱβ οὐ ἴχᾳ ἀΐβοθιθ, [9 Π05065], 415 50. 

ἀσοτγιτη ροάππι [ΠΟΤΊΙΤ 5ἰ5ί θη 8 γί ἼΠΠη. 
Νοη οαρὶ φυΐϊάθπι γθγθ Ῥαγοᾶγαπι Β]ὰπὶ 

[πλ 18] ηΘ 

πϑαΐδ οηΐπι, το ]οίο τηϑίαθπαο [ΓΟΓΘ Ῥοηί, 
ἴῃ Τὴη6 ΤηΔ 115 ᾿Γ8 ΠῚ πηροϑυῖί. 

ΠΟΥ Σ, 

ΤΙΟΙΙΘ, βᾶϊνθ. Ῥοβίχαυδιῃ ἰδ θογαϑίϊ τη! ίδπη πὶ 
[|6πὶ Ῥ6. ἔθυγϑηη ΒΟΙΗΙ 

οὕ ροῃΐϊ ργορθγαβί! σοί ϊηο8. ΟΡΘΌΓΡΟ ἢπιο 

αὐ {1}0] Τοτίαπα ἀατοί ρυϊοραπι 6Χ- ΠΠΡΤΟΥΪΒ0 
ΠΟΙ 8ΟΟΘρ [1 ρταίϊδιη 6Χ ἸΔΌΟΥθα5, ΠΘαΙΙΘ 
ἰυδ ἰοηθὶ ϑρατίδ, γ1468 δηη 1 οἰββίτηστη, βθα 



ἕ; πρατοΐ τύμθοις τὸ πεπρωμένον οὗ προφυγόντα 
σσαράχοντα μόνους ζήσαντα χρόνους ἐνιαυτῶν. 

104. ΑΛΛΟ. 

ταχίης γαίης ἀντώνιος ἐνθάδε χεῖμαι" 
Ε τὴν εχρόπων, ὡς ἔχφερον ἐνθάδε Νοῖραι, 

; σωθεὶς ἐχ πελάγους τοῦτον ἔχω λιμένα. 

: Κεντρίαις ἐ ἐν σίγνῳ οἰνοχαρής τε φίλοις. 

3 οὐ εἰς πατρίδα πᾶς ὁ πλοϊζόμενος. 
" 

ἶ Τ0ὃ. ΑΛΛΟ. 

λεύτερον εἷς ἔτος ἄρτι παριρχό μενόν με χραταιὴ 

ἴλλαδιν Εἰχονίου νοῦσος ἔπαυσε βίου, 

Ε΄ 106. Ἄλλο. 
ἷ Θ. κ. 

ἣν σευνῶς ζήσασαν, ἀμώμητόν τε σύνευνον, 
Παυλῖναν φθιμένην ἐννέα καὶ δέχ᾽ ἐτῶν 
Ἵ νδρόνιχος Ῥητρὸς ἀνὴρ, μνήμην ἁγιάζων, 

᾿ τήνδε τε τν στήσατο μαρτυ[ρίην. 

107. ΑΛΛΟ. 

ἣν πολλοῖς δήμοισι πάρος πολλαῖς τε πόλεσσ.. 

όξαν φωνάεσσαν ἐνὶ σχηναῖσι λαδούσῃ 

χ οίης ἀρετῆς ἐν μίμοις, εἶτα χοροῖσι 

ολλάχις ἐν θυμέλαις, ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω δὲ θανούσι, 
ἢ δεχάτῃ Μούσῃ τὸ λαλεῖν σοφὸς Πραχλείδης 

άδι Βασσίλλῃ στήλην θέτο βιολόγος φώς" 
δὴ χαὶ νέχυς οὖσα ἴσην βῶν ἔλλαχε τιμὴν, 
βουσιχὸν εἰς δάπεδον σῶ ν᾽ ἀναπαυσαμένη. 

108. ΑΔΛΟ. 

φρονα Κρησχέντειναν ἔχων τάφος ἐνθάδε χεύθω, 

ΔΝ πάσης ἀρετῆς χῦδος ἐνεγχαμένην " 
τις ἐνὶ ζωοῖσι ὅχως ἀνέτελλεν ᾿ἰξῶος, 
νῦν δύνει δ᾽ ὑπὸ γῆν ἕσπερος ὁ ἐν φθιμένοις, 

; Ε 109. ἀλλο. 

᾿νθ ἀδε χεῖμαι ἄναυδον, ἄπνουν, ξένον, ἐνθάδε 
χιδίον ἐχπρολιπὼν γλυχερὸν φάος ἀελίοιο, [χεῖμαι 

ἶ ἧσας μὲν λυχάθαντας ἐγὼ. δύο χαὶ δύο μῆνας, 

των δισσὰς, μόνον ὥρας ἤματος ἔσχον" 

ἐχπρολιπὼν πάτραν Σινώπην τῷδε πρόχειμαι 
τύμόῳ - ἐπὶ στήλης χεχαραγμένον οὔνομα τοὐμὸν 

τ΄ ΘΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΟΒΑΝΝΑΤᾺ ΒΕΡΌΠΟΝΑΙΔΑ. 209. 
ἰθυτὰ ἐθ ροβϑιἀϑὲ {πτηιῖο, αα] Ταΐατη πο ρον 5, 
ααΐχιθ χφιδαταρίηία ἰδηίαπι Υἱχουὶβ ἰοπιροτὰ 8η- 

᾿ [ΠΟΡΌῚ. 
ἴ0ά. ΑἸαῦρ. 

Αβίδοϊα ἰθγγᾷ οὐὔϊαπάπ5 Απίοηΐαβ ἢΐο ἴᾶοοο : 
ἴῃ {6 ]] τ θογορι ἀδγιτη, αὐ τὴ ἀθίμ!θυο πο Ῥαγοῶ, 

βθΡγδίι15 ἃ ῬΘΙΔΡῸ ἢιπὸ θη60 ρογίμπ,. 
(θηζνϊοἷυ5 βίρηο δὲ ἈΠ]ΑΡ 5: ροίου ἃρια ἀιηΐοοϑ. 
ΘΟΥΨΘίῸΡ ἴῃ ρδίΡγῖ8πι αἰμοέτι5 αιυιϊδαιιῖ8 πανίραί. 

0. ΑΙαῦν. 
{ἰθμ 8 

ΠΈΠΚΗΝΝ ἃΠΗΙΠῚ ΟἸΠῚ τη Ο10 ὈΓο οἰ εἸ θᾶ τη, τὴ γἱ0- 
ἨθΙ]δά απ Ιοοηλι ἢ] πὶ την 5 ἀθρα  νἱίἃ. 

100. ΑἸΙαῦ. 

Ὁ. ΜΝ. 

Ουῶ Βοηθβίθ υἱχίί,, τηδου]:-ΘΧ ρου θη ΘΟΠ] ΠΡΌ, 
δι] ηδπηι οχϑυϊποΐδιη ὨΟυθτη οἱ ἀθοθπὶ 8Πη15 8έα- 

[μἀξ 
ΑΠαΓΟΠΪΟυ5 ΤΠ] ΘἸοι15 Ὑ]; ΤὨΘΙΠΟΡ 8 ΠῚ ΘΟΠΒΘΟΓΔΠΒ, 

Βοο εἰϊπτηστη ροβαϊί ἰθϑυϊπηοηϊαμη. 

107. ΑἸ. 

Μαυμ5 ἴῃ ρορυ 5 δηΐθα τι] |5 46 ἴῃ ἀρ ]115 
ϑουίδτη οὔ - σοοθπη ἰῃ 806 η15 ἃ5βθοιιίξ 
ομηΐσθηϑ 46 δΡΐθ ἴῃ τη] Π15, ἀπ 6. ΠΟΙ 5 

"Βῦ906 ἴῃ Ρυ]ρ 115, 566. Ποη ἴΐα αὶ 6Π ΤΟΥ ἔτιδ 
ἀθοίτηϑ πη1585 ἸΟ α6η61] ροΥζ5 ΗΘΥΔ ΟΠ ἀ65 
ΤηΪπηδθ Β8.5511189. ΟἸρραπι ροϑβιι, ὈΙΟΙΟρι5 ΥἹν : 
αι 88Π6, πηι ἀδίιποίδ, νἱΐοϑ Ῥᾶγθμι πδοίδ θϑί 

ΟἸΠῚ ΤΠΊΙΒ10Ο ἴῃ 5010 ΘΟΡΡῈΒ ΓΘΙααϊδβθί. [ΠΟ ΠΟ ΘΠ] 

108. ΑΙΤΌ Ὁ. 

Μοάαβίδιη (Ρβοθη 8 Π| (ΘΠ ΘῺ5 ΒΘΡ.ΪΟΓατη ἢϊο ἱθρῸ, 
4 ΟΠ 5 ψὶγ 15 Ρ]ΟΥΊδ τὴ Θχίι : 

ζαθοψιιθ πίθον γῖνο5 βίοαΐ βυγρθθαΐ ΑὉΡΟΓΡ, 
πὰηο δαΐθιι ΟὐΟΙ αἰ 5 ἴθυγᾶ ΗΘΒρΘΡ 5. ἰηΐθι 

[ἀοἰαποίοϑ, 
109. ΑΙΤῦν. 

Ηἰΐο 7δοθο [ηΐαη5, ΒΡ - ΘΔ Θη5, ΠΟΒΡΘΒ; Πῖο ᾶοος 
ῬαθυαΪα5, τϑ]ϊοΐο ἀα]οἱ ᾿απη]η 6 5018, 
Ῥοβίαιδιηῃ νἰχὶ δΏΠ05 Θ6Ὸ 105 6ἱ ἀἴι05 ΤΠΘΏΒ68, 
ΒΘΡαοιηδάδβ ἀπ : τηοᾶο. ΠΟΙΡᾺ5 αἰθὶ ΠΔΡαὶ : 
το οί, ραΐγϊα ϑΙηορθ, ῃυϊοθο8 ργ͵δοθο 
ὑσχπυϊο ; ἴῃ οἷρρο ᾿πβου!ρίαμη ὨΟΙΠΘΠ ΤηΘΌ Τὴ 

" 109. Αταῦν. 

ὶς ορῆρ Θχδ ἰτηῖ5, ΒῖΠ6 γοο6, Εἷς, μοι! 8660, ΠΟ5068, 
ἃ, 501}15 Ῥ ΘΒ Π]οἷ5 166, ΡᾺ6]11|8. 

5. ΘΧΘΡῚ Υἱγθη5 ἄπο, δάμαο ἄπο Τ6η868, 

ἃ τ ἵ δι... Ὀΐηδ8, 814 138 ΥἹΣ ᾿ΠΒΌΡΘΡ ΠΟΡΆΒ. 

; ἈΝΤΗΟΠΟΘῚΑ ΠῚ, 

Θοβουιὶ ϑίποροα ρδίγίδυη, ρΡοΟ ] θοῦ ἴῃ Ἰβίμμα 

5ατα ὑπτ α] ατη, ἴῃ ῬΆΡΥΟ ΠΟΟ ζηβοα]ρίο ΠοΙμῖπ6 οἶρρο 
Θογπαίαβ, ᾿ποίὰ 15 αἱ Τὴ 6 ΘΘΠΏΘΡΘ ΤΘ]Ἰοίο, 

ἰηΐδη ϊβ δου τηῖβ Αομορομίϊα βίαρηδ ΤΘΡΙοΥΐ. 

8. ΜΑΕΣ 
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Κορνουτίων χατάχειμαι λιπὼν, πένθος γονεοῖσι-" 

τἀμὰ δὲνηπιάχου δάχρυα πλησ᾽ ἀχεροντίδα λίμνην. 

710. ΑΛΛΟ. 

α. Τὸν πᾶσιν ἡλίκεσσι μειλιχώτατον, 
τὸν τοῖς χαλοῖσι χρηστὸν, δυσμενῆ χαχοῖς, 
δόξαις δ᾽ ἐν ἄστει μυρίαις αὐ[ξ]ούμενον, 
ἀστοῖσι χαὶ ξένοισιν οἷσιν εὔνο[ μον, 

ὃ μάρψασα Μοῖρα, σῶμα τήνδ᾽ ὑπὸ χθόνα 
δέϊδωχ[ε]ν, ἦτορ δ᾽ οἰ ὐ]ρανῷ μ{ετ]ά[ρσ]ιον" 
τοιοῦτον ἴ[σθι] π[άντ]α Νικοχράτους βίον. 

“11. ΑΛΛΟ, 

2, Εἰκοσιὲξ ἀνύσαντα δυσωνύμους ἐνιαυτοὺς 
σφῆλ᾽ ἄτροπος Κλωθὼ Νιχοχράτην βιότου, 

Νιχοχράτην χλυτόμητιν, ἀφ᾽ αἵματος ἀρχιερήων, 

"πάππου Νικοχράτους, υἱέα Καλλιτύχου. 

119.. ΑΛΛΟ. 

Ἴ- ̓Ν υϑ βαλε θϑο  φεν υ ὑπὸ χθονίαισι χέχρυπται 

σῶμα, χέαρ δ᾽ ἀνόρουσε πρὸς αἰθέρα δῖαν ἀερθέν. 

᾿ Σοὶ δὲ χάρις, Πλουτεῦ, ἀχάχῃ θεῷ, εἵνεχα μοίρης. 

Πρηὺν [χ]αὶ γλυχ[ύθ]υμον ἀγαλλόμενον μάλα πᾶσιν 
δ υἱὸν Καλλιτύχοιο μένει δῖον φάος ἄλλο. 

Πρὶν στυγερῆς ὑπὸ [γῆς ἴμεν ἀθανάτοισιν ἐσώθη. 

118. ΑΛΛΟ. 

Ῥουφίνου τάφος οὗτος, ὃν ἀστέριόν ποτ ᾽ἔχλῃηζον, 

ὃς Ἐρθλιπὼν Ῥώμης δάπεδον, Νείλου πόλιν ἐχθῶν, 

χαὶ “προχοπαῖς λάμψας, πολλοῖσι δὲ πολλὰ παρασ- 

ἰχὼν, 

μηδένα λυπήσας, ἀλλ᾽ εἰς τὸ δίκαιον ἀθρήσας, 
3 Μοιρῶν οὖχ ἔφυγεν τρισσῶν μίτον, ἀλλὰ γεχρωβεὶς 

τὴν Ψυχὴν ἀπέδωχεν ἐς ἀέρα; σῶμα δὲ πρὸς γῆν. 

ἀλλὰ χαὶ εὐσεδίης ἐ ἔσχεν χρίσιν ἐν Ὀϑυκένρισι; 
καὶ πάλιν εἶδε τὸ φῶς νεχρὸς ὧν, χαὶ πόντον 

[ἔπλευσε, 

χαὶ χώρης ἰδίης ἐπέδη" σὺν παισὶ δὲ χεῖται, 

10 ὧν οὐχ εἶδε τέλος θανάτου, πρῶτος γὰρ ἔθνησχε. 

Ἢ δὲ τέχνων δισσῶν ψμήτηρ σέμν᾽ ἠδὲ φίλανδρος 
χαὶ πέλαγος διέπλευσε, χαὶ ἤγαγε σῶμα βυθοῖσι, 

καὶ χαμάτους ὑπέμεινε, χαὶ ἐν θρήνοις διέμεινε, 

καὶ τύμδῳ χατέθηχε, καὶ αἰῶσιν παρέδωχε. 
Κὅ Δαμοστρατείας ταῦτα τῆς φιλανδρίας. 

ΑΝΤΗΘΙΘΟΙΑΣ απ παι ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ. 

᾿(ογπυΐϊο, Ἶαοθο, 4ἱ ΡΣ Ἰγρίδι, Ραγθηΐ 

ἢ 

οὗ ταθϑθ Ἰηἴδη{15 ἰΔΟΥΙΤ.85 ἹΠΊΡ] θυ Γθ ΑΘἢ 

110. ΑἸΤΌῃ. 

ὦ. ΟἸηἸΡ 5 ΘΟ αΔ] 1015 ΒΥ ΒΒΙΤΩΌΤΗ, 
Βοηθβίβ θΟΠαΤΩ, πη] Οἱ ΠῚ ΤΩΔ}15, 

ἸϑαἸ 5 ἴῃ ἀγ6 Ῥ]υΓΊΠ15 δαοίαχῃ, 
οἰγίθυβ. οὗ Ποβρι θ5 585 Ἰαβίυτη,. 
Ῥοβίᾳφυδῃηι οΘρὶΐ Ῥᾶγοᾶ, ΘΟΓρὰβ υϊο ἔθ υΡ 
ΒΌΒΑΙαΙ δ, δηϊπηατὴ δΐθμη οΌὉ]0 Βα ]δίμτη. 
[8161 βοϊΐο ψιῖ886 ἰοίδηι ΝΊΘΟΟΡ 5. ν] πη, 

111. ΑἸτὐῦ. 

ὃ. ϑ6χ-ϑί- υἱρίηδὶ ρϑυϊαποίυτη ἰηἴααδι 5 
ἐγαυάανὶί πθβοϊα- θοῦ ΟἸοί ΠΟ ΝιΙοοογαΐοπι 

ΝΙοοογαΐθπι ἱπο! ἐὰπη-Ῥγαἀθηϊία, 46 βδηρ; 
ΠΟΙ Π-88 

ἅγο ΝΙοοοΡαίθ, ΒΙίαπι (ΔΙ Π γΟΗὶ, 

112. ΑἸασ. 

ὁ. ΝΙοοοΥ 15 υἱοῦ θ5 50 ΘΓ ΓΘη15 οδίθο 
ΘΟΥΡῸΒ, δηΐΠη115 ϑαΐθηη ΘΧΒΙ αἱ, δ φίμον 

ΤΙΡῚ ορρὸ σταίϊα, ΡΙαΐο, ἱπποχῖο 460, ΟὉ Ποὺ 
Βοπυτη οὗ τη1{]- “ἀπίπιο- ργϑάϊζυτα, ἀδοογαίαι 

[8 ὁχηι 
ΒΠῖαπα ΟΠ γοΐ πιαηϑί, ἀἰμπη Ἰυτηθη αἰϊαα.. 
ῬγΙ 5 αδπὶ {γϊβύθιη “δ ἰθυγᾶτη ἰρθί, Ἰηΐου ἐγ 

[[4165 οογίθ οο]]οοᾶ 

118. ΑἸαῦῃ. ἽΝ οἰ 
ΒυΠηὶ βθρυϊογυτῃ ἰδία, {61 Αβίδυϊαπι ι 
4υΐ, το] Ἰοίο Βομηθ 5010, ΝΊ]ΟΡοΙΐἢ ροβίααδτηῃ 
Θἱ ῬΡΤΟΡΤΘΒΒΙΒῈΒ οἰαγιβ5- δοί5- 6 Γαΐ, τη 156] 

ΠΟΙ. ΠΘ ΠῚ ΠΟ] 5.18-θοοταΐ, 56α δὰ 115 

Ῥαγοᾶγιχη 0 Θἴασ!ς ὑρίυτη Πα πη, 584 τη0] 
δηϊπηᾶγη γα! αἰ Ἰῃ 86 Γᾶ, ΘΟ ΡαΒααθ δα. 
γοΡυπι οἱ ρῥἰϑίδιϊβ μαθυϊε ἴαιπᾶτπη ἀραὰ 46 
οὗ ΓΓΒ5 γἱ 1 ΙᾳσΘπη, οἶβὶ τηοσίαβ Γαΐ, 

ἘΠῚ 

οἱ ΤΘρΊΟΠΘΠῚ ὈΓΟΡΤΪΔΠ ἸΠΡΤΘΒΒ.15 ΘΒΐ,: ΘΠ 

ἀαοταπη Π0η. ΨΙΔΪΕ τηουίδ!θηὶ Πηθηη,, ὈΥῖτηι 
[πιου 

Ῥυοχαχα δυΐθιη ΠΙΡΘΡΟΡΌΤη τηϑίθι' ὙΘΏΘΙδΙ 

οὐ Ῥθ]δρὶ5 {γδ]θοϊΐ, δ οοῦρὺβ ἀυχὶ 
οὖ ἸΔΌΟΤ65 βιιβύϊηυϊξ, οἱ ἴῃ Ἰδιηθη 15 Ἠ6 
δὲ ἰὴ ἑυμηιήιπη ἀδβροϑαϊί, δὲ δἰθγηἰία 

Ποηηοβίτδίθοθ ΔΊΟΥ ]5-1η-τηΡΊ ὑαπη ἃ 9 



"φῆ : ΤΟΎ ΓΜ. ἅντα 
ΩΝ ἌΕΨ οτος - Ν φ 

νι πο ὰ Ξ 
᾿ 

δι. ἈἑΑ͂ΛΟ. 

ίμοσιν εὐσεθέσιν Γαΐου ἰουλίου Καρακχουττίου. 
Ἰοίησεν Κάσια τῷ τιμίῳ καὶ ἀξίῳ ἀνδρί, 
ἄσι φίλος θνητοῖς, εἴς τ᾽ ἀθανάτους δεισιδαίμων 

ιμᾶται Καραχούττις ἔχων μνήμην διαπαντὸς, 
ας σύγχλητον, ματρώνας χαὶ βασιλῆας, 

ρανθεὶς ἐφ᾽ ὅσον Μοῖραι χρόνον ὥρισαν αὐτῷ, 
ὑσεύίης ἕνεχεν δοξασθεὶς χαὶ μετὰ Λήθην. 

11. ΑΛΛΟ. 

Τὸν Χαρίτων μετέχοντ᾽ ἐσορᾶς χλεινὸν Χαρίτωνα, 
μοῖραν ἀναπλήσαντ᾽ Αὐσονίῃ ἐνὶ γῇ. 

Τίχτε δὲ Σαρδονίη με περίρρυτος " ἐν δ᾽ ἄρα Ταρσῷ 

᾿ πίστιν ἔχον ταὐθούλης χρήματος Αὐσονίου. 

Αλλ᾽ ἄρ᾽ ἐσαθρήσας φωτὸς δέχα τρὶς λυχάδαντας 

᾿, πρὸς πέντε, φθίμενος τήνδ᾽ ἐπίχειμαι χόνιν. 

τὐῇ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

ἘΠΙΓΡΑΝΜΜΑΤΑ 
τ τ' 

1106. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ἰενθάδ᾽ ἐν εἰρήνῃ χεῖται Ῥουφίνος ἀμύμων, 

Ἰειοσεδὴς, ἁγίων τε νόμων σοφίης τε συνίστωο, 
ρον. 

111. ἈΛλΛΟ. 

α Φῶς πατριχὸν ποθέουσα, σύναιμιε, σύνευνε σοφή 

Ξ ἢ [μου, 
ούτροις χρισαμένη Χριστοῦ υύρον ἄφθιτον, ἁγνὸν, 

λἰώνων ἔσπευσας ἀθρῆσαι θεῖα πρόσωπα, 

δουλῆς τῆς μεγάλης μέγαν ἄγγελον, υἱὸν ἀχηθῆ, 
εἰ : γυμφῶνα μολοῦσα χαὶ εἰς χόλπους ἀνορούσας 

Ετυνῶν πα τρικοὺς χαὶ. . .. ... .. -. 

ὩΠΗΝ 
β. Οὐχ ἔσχεν χοινὸν βιότου τέλος ἥδε θανοῦσα " 

χάτθανε χαὶ ζώει χαὶ ὁρᾷ φάος ἄφθιτον ὄντως" 
ζώει μὲν ζωοῖσι, θάνεν δὲ θανοῦσιν ἀληθῶς. 

᾿ Γαῖα, τί θαυμάζεις νέχυος γένος; ἦ πεφόθησαι: 

͵ ΄ 

τ ΘΑΡΌΤ Π. ΒΡΙΑΒΑΝΝΑΤᾺ ΒΒΡΤΌΠΟΘΒΑΙΛΑ. 211 
Ἴ1ά. ΑἸἰαῦτ. 

ῬΠ5 Μδηΐρθιβ (11 1}}1 (ΔΡδοιμ1}:. 
Ἐθοῖν ἑὠζβία ποπονᾶΐο δὲ ἀϊρηο τηδρϊίο. 
(ποῦ 15. ΘΔΓῈΒ ΤΠΟΡ Δ] Π0 5, [ἢ ἸΤΏΤΊΟΥ (8165 ΓΘ]] ΡΊΟΒΙΙ5, 
το αυΐϊοβοὶΐ ἐδὲ (δνδου 5 ΟὈ ΓΙ ΠΘΠ5 τηθτηο τη ρ6Γ- 

[οὐληθ- ΘΙ ρΡα8, 
αὶ αν! βθηδίυτη, τηδίγοηδβ οἱ ΓΘρ 68, 
Ἰίαίαβ ἴῃ φυδηΐατη Ῥᾶγος ἐθιηρα5 βίαἰαονιηΐ 1], 
Ῥἰθίαιβ οατιβἃ τηρΪ- ϑίτηδία5 οἰϊδιη ροϑί [μϑί ἤθη. 

11. ΑΙῦῦ. ᾿ 
[ντάἀ65, 

Ογαίϊαρη ποηλῖηθ ϑοοϊαπη ἱποϊ τη (ΠδΡϊίοπᾶ 
ααἱ Ταΐατη ᾿τηρ] ον", Αὐιβοηΐϊδ, ἴῃ ἰογΡᾶ. 

Ῥθρϑυῖδ τὴθ ϑδραϊηῖϊα πα ]5-οἰγουμηαία : οἱ Ταγβὶ 
ΤΩ] ΟΥ̓ αἰ 5υηΐ, (Δ θὰ} Ῥϑουηὶ Αὐβοπίδ. 

ρα ροβίαδηη νἹἀθυᾶτη 1015. ἀθοθιη ἴθι" ΔΠΠΟ5 
οὐ 4 η46, Θχβίϊποία5. Παϊ0 Βα ]ᾶ 60 ραΪνουΐ, 

ΟΠΕΙΘΤΙΑΝΟΕΌΝ 

ΒΡΙΔΒΑΜΜΑΤΑ 

110. ΑΝΟΝΥΜΌΝ. 

Ηϊδ ἴῃ ρᾷοθ Ἰδοϑί Βιαἤηι5 ᾿που!ραίαβ, [5ο]6η5. 
Ρία5. ἴῃ -Πθυτῃ, βδποίδυ 116 ἰΘριιπι 580] Θη 10 6 

111. ΑἸ. 

α. Τλιηθῃ Ῥδίθυ Πα ἀἰοϑι ἀθυδη8, ΘΟηβδηρ Ϊηθᾶ, 
[ΘΟΠἾῸΧ ΒΔ ΡΊΘΠ5 Τηθἃ, 

Ἰανδοῦὶβ ἀποία, (ὨΓΙδί1 ππριθηΐο ᾿ποουταρίο, ΡΌΓῸ, 
ΖΘ υΠΣ Ργορθυβιϊ γίβαγα αἸνίη05 συϊία8, 
ΘΟΉΒ51Π1 τηϑρηϊ Τρ Πι πυηΐλαπη, Π] τη ὙΘΙΊΠΗ, 
ἴῃ ΠΡ 1816- Οποῖανθ ᾿ηρ 6588, οἷ ἴῃ 51η115 ΔΒΟΘηἸβ{1 
ΟΠ ΤΩ ΘΒΕΘΥΒΟΒ᾽ ἴδιον. ρον ὁ οἷς 

ὃ. Νοη Παθυϊΐ σοτητη Πθ τὴ νυἱΐθ Πηθτη ἤξθοοθ τη πὰ; 

οὗ τηογίυδ οϑβί οἱ νἱνὶΐ οἱ να ϑί Ἰυπηθη τϑῖρϑᾶ ἴποου- 
[τυρίυτὰ ; 

γὶνις αυϊάθπι νἱν θη 5. τηουίαδ, δαΐθηη θδΐ τη 0ν- 
[15 γ6Γ6. 

Τοῦτα, (α]α τηῖγᾶγο ἀθίαπηοίε σ᾿ πι5 ΑΠ τηθίι 5 

ἰὰς ααὺν. 

Ρὶϊς ηιαπῖδιις Οαϊὶ Χμ1ὶ Οαγαοιξϊῖ. 

Οαβδῖα ἴδοὶϊζ Ββοπογδηᾶο ἀϊρηοααθ τηδυϊΐο. 
ἰθὰ5 δοοδρίαβ, τᾶρηο ΘΡρα πυτηΐπᾶ οα]ία, 

Ῥϑρρϑύπο ἀουτοῖ Οαγδοαίιβ ἴῃ ΠΟΟΟΘ ΒΘΡΌΪ]ΟΤΟ, 
Τ6ρ65 οΟὈ] θοίδῃβ, τηϑίσοηδβαι6 δίαιιθ βθηδίσχῃ, 

Ροβίᾳιδπι 1181" νἱχῖΐ, ἄστη ἰαΐδ ἀϊϊααθ βιπθθδηΐ, 

οὈὐϊηϑὺ οὉ ρἱθιδίθω ἰϊδτι ροϑύ ἔππηθγὰ ἰδά6β. 
8. ΜΛΕΣ, 



: ἌΧ ΣΝ 

215 ' ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΚΕ 
118. ἀλλο. 

ἰχθύος οὐρανίου ἅγ]ι:ον γένος, ἤτορι σεμνῷ 
χρῆσαι" λαθὼν πηγὴν ἄμδοοτον ἐν βροτέοις 

θεσπεσίων ὕδά[τω]ν τὴν σὴν, φίλε, θάλπεο ψυχὴν 
ὕδασιν ἀενάοις πλουτοδότου σοφίης" 

5 Σωτῆρος [δ] ἄγ᾽ ἰὼν μελιήδεα λάμόδανε βρῶσιν, 
᾿ ἔσθιε πεινζάω]ν, ἰχθὺν ἔχων παλάμαις" 

ἵλ[αθ]ι, ἰχθ[ύ: σὺ γ]ὰρ Γαλιλαίῳ, δέσποτα, σωτὴρ, 
: εὐόδῳ ἰητήρ᾽ σε λιτάζομαι φῶς τὸ θανόντων. 

ἐ ἀσχάνδιε πάτερ, τὠμῷ χ[εχαρ])ισμένε θυμῷ, 

λο ι0 σὺν μ[ητρὶ γλυχερῇ καὶ ἀδελφει]οῖσιν ἐμοῖσιν 
ΕΝ ἰ[χθύος ἐν δείπν]ῳ μνήσεο Πεχτορίου. 

119. ΑΛΛΟ. 

' ὁ Φωτίου παῖς Φώτιος τοῦ... .. ὁς 

ἐχ Ζωΐλου θυγατρὸς ἦν Δημοστράτης᾽ 
δ γῆ σῶμα χρύπτει τῇδέ γ᾽ " ἀλλ᾽ εἰς αἰθέρα 

π΄ Ψυχὴ διέπτη χαὶ σύνεστιν οἷς τὸ πρίν " 
τ ξ τὸ γὰρ γέρας τρόπου γε τοῦ χρηστοῦ λάχεν. 

720. λλλο. 

Σχῆνος μέν σου τῇδε, διοτρεφὲς Ζωσιμιανὲ, 

χρῦψε γυνὴ στονόεσσα μιητρὸς γαίης ἐνὶ χόλπ[οις, 

ἐχ στομάτων ἁπαλῶν φωνὴν πολύθρηνον ἱεῖ[σα " 
Χλλὰ αὐτάρ τοι ψυχὴ εἰς οὐρανὸν εὐ[θ]ὺς ἀνή[χε]: 
πος ρχλαίρουσ᾽, ἵν᾽ ἀγγείλειε θεῷ πατρὶ σὴν φιλότητα, 
᾽ς ὡς πάντας φ[ιλ]έεσχες, ποθεύμενος αὐτὸς ἅπασιν. 

124. Λλλο. 

᾿ς ἢ Τυτθὸν γευσαμένη βιότου φωτὸς ἐνθάδε χεῖμαι 
ι. καὶ σφετέρων τοχέων παῦσα παραιφασίην. 

ἀλλ᾽ ἔμπης, ψυχὴ, μέγα γήθεο" δίχτυα λυγρὰ 
χαὶ γοερὰς παγίδας προὔφυγον ἀμπλαχίης. 

122 ΑΛΛΟ. ͵ 

Μηχέτι σῶμα δέχου, σῆμα, μετὰ τούσδε χλιθέντας, 
οἵδε γὰρ ὥρχωσαν μερόπων μετόπισθε γενέθλην 

μ"ηχέτι τόνδε λᾶαν χινεῖν τινα μηδὲ σαλεύειν" 

μάρτυς ἐστὶ δὲ τῶνδ᾽ ἀτρεχὴς ὁ ἅγιος μάρτυς 

“Ὁ ὡς χαὶ ἐπὶ χάρατός γ᾽ ἐγράφη ἅτε ὄόδριμος ὅρχος. 

Μήποτε χερτομέων ἐπὶ φθιμένοισι γελάσσῃς 
“ἢ μηδ᾽ ἐχ θυμοῦ δολεροῦ ῥῆμά ποτ᾽ ἐξεμέσῃς 

μηδὲ χατ᾽ οὐχέτ᾽ ἐόντος ἔπος Ψευδήγορον εἴπῃς" 

ἡ σε λάθῃ πυρόεσσα χρίσις δεινήεσσα γεέννης 

ΟἸ ΠΌΔΕ ΑΡΡΕΝΡΙΒ 
Ἴ18. ΑΙαῦῃ.. 

ῬΙβοῖβ οϑ θβίϊβ βαποίαπι βΌΠι5, οομ6 οαθιΟ 
αΐθΓΘ : δοοθρίο ἴοπίβ ἱτηπηογίδ]} ᾿πΐθν τηοῦία 

αἰν! Πα τη ΔαΌΔΓΙΠῚ. ὑπ 1Πη, ϑιηΐ66, ἴΌγ6 ἃ 
δ υΪ5 ῬΟΓΘΏΪθῈ15 αἰν 8 5- αι ρροαϊδηιὶ 

ϑαΙνδίοΊΒ4 116, 8618, 68 Π]6]]Θιιπὶ οδ 06 οἰ απ 
ΟΟΙΏΘ46 ΘΒΌΓΊΘΠΒ, ὈΊΒοθῖῃ υΪ ΒΔ 685 ἴῃ 

ῬΙΟΡΙ 5 Θϑίο, ῥΙ5οῖ5:; ὑὰ ϑηΐτη (Δ }Π1|Θο, 
[5αἱν 

ΒΟΠΔΠῚ-] Δ Πη- ΒΘ ΠΘη11 τηθαΐοιβ; 8 ῬΥΘΘΟΣ 
ΑϑΟΠΔηα]8 Ῥΐθι, τη60 φσγᾶαΐθ δῃΐτηο, [1ηῸ 
ΟΠ τηδίτο ἀα]οὶ δὲ ἔγαΐγ θ5 τηϑὶθ Ὁ ᾿ 

Ρίβοῖ5 ἴῃ ΘΟΏνἾν]0 ΠΊΘΠηΟΥ -818. Ρϑοίου, ὦ 

119. ΑἸαῦϑ. 

ῬΒΟΙΙΙ Π]᾿α5. ῬΒοΙΐαΒ.. .νν νυν Ὁ 
6Χ ΖΟΙ] Π]1ὰ ἰαϊΐ Πομηοβίγαία : 
ἰθυτᾶ οΟΡΡα5 ἰθρὶί Πῖο φυϊάθῃ, 5θα ἴῃ. 
8ΔηΪΠ18, ῬΘΥ γον, οἱ αηδ-οβίτοαπῃ ΠΠ|5΄ 

᾿ ὁ ἀμ} 

ΤΠΘΓΟΘΑ ΘΠ) ΘΠΪΠ ΤΠΟΓΕΠῚ ΒΟΠΟΓΌΙΙ ΒΟ ΡΝ 

720. ΑΙ}. 

ΟοΓΡαΒ ἰσππὶ Πἴο, σ᾿ ΠΘΡΟΒ 58: π|6 Ζοβιτηϊδη 
ΘΟΠΑαΪΐ τη} ]161 σϑιηθ θα η 48. ἰθρτα τηδεν]β ἵπῚ 
6Χ ΟΥΒ ἰθῃηθῦῸ γοοθπι γα] 6- “πόρπη τηἰ [6 ἢ 5 
564 58η6 δηϊτηᾶ ἴπ- ὀπὶ ργοίϊημι5 ἀβοθηάι, 
δδιάθῃβ, υὉ] πυηίϊοί, 460 ραίγὶ ὑπατη ἃΠΠΟΓΘ 
ΧαΐρΡ6 ομηηθ5 8885, αἰ] θοίιι5 'ρ56 οτηηΐθι 

721. ΑἸΔΌΡ. 

ὦ Ῥδυϊυϊαπι δχρογία νἱΐο Ἰαθθτα Πῖο ἦδοθο 
Θὕ τηθουιπὶ Ρδγθηΐαπ Πηθπη-Ῥοδβιΐ τηοηΐί 

γοΡαπηΐδμηθη., δηΪΠηδ,., ΤΠΔΡΊΟΡΘΙΘ βϑιθ 
οὐ ΠΘ 1165 Ιδ,αθοβ οαρὶ ρθοοδίϊ. 

“22. ΑΜ}. 

ὮΪ Θηΐπὶ Ἰυ ΓΘ] τᾶ παο-δαθρθνιηΐ Ποιηΐηα 
- 

ὯΘ 415 ὈΠ4ΌΔΙ ἢ Π60Θ Ἰαρίάθμη τηονθαΐ 

ἀυΐρρ6 δὲ βαργᾶ οἂρυΐ ᾿ῃβοτίγιαβ δβί ἃ 
: [105 

ΝΘ ὑῃσυδπ οοην οἰδη5 ἀθίπποίοβ ἸΡΓΙαΕ 
ὭΘΥΘ ΘΧ ΔηΪΠΊΟ ἀΟ]050 γΟΟΘΙῚ ΠΠΟΙΙΔΙη Θ᾽ 
ΠΟΥ͂ ἴῃ ΠΠὺπὶ «υΐ Ἰᾶτη Ποη δϑὲ ὙΘΊΡῸΕ 

ἣ 4 

Ὧ6 ἰ6 οαρῖϑὲ ᾿ση] 08 Του! οϊοβυπι 96 



αὶ πρρἀροὺ ἐχ χρυεροῦ Ψψύχης πολυώδυνον ἄλγος. 
ΠΤ Ἄνθρωπε ἔτ᾽ ὕπερθεν ἐὼν, μὴ πάτει τοὺς ὑπένερθεν 

μηδέ μιν ἀμπαυόμενος ἐφίζανε τοῖς φθιμένοισιν. 
ΤῬοῖον ἡὰρ χαί σε βῆμα μένει ἥματι τελεσφόρῳ 

ὧν δ᾽ αὐτῶν χαὶ σὺ αἰπροθα ὧν αὐτὸς δρᾶν οὐχ 

' [ἐφυλάξω, 
οἷς ις δὲ τάδε Ὡξὰ Ὁ ἃ σε λάδῃ ἔννυχος ἠώς. 

ΞΩ Ταῦτα. 

128. ΑΛΛΟ. 

ΤῊΝ σεμνὴ, γλυχερὸν φάος οὗ κατέλειψας" 

ἔσχες γὰρ μετά σου. πᾶν ἀθάνατον χατὰ πάντα᾽ 

᾿ς εὐσεθία γὰρ σὴ πάντοτέ σε προάγει. 

794, ΑΛλο, 

νθάδ᾽ ἀχυλεινὸν χαὶ (τοῦδε) Τιμαίαν συνόμευνον 
γαῖα φίλη Χατέχεϊ, ψυχῆς ἀποπίτ]αμένης ᾿ 

, οὐρανόν" αἰνάρετον σῶφρον ἔχον ἤδε ποθεινὸν, 

Ε- ὑθρησχ[ε]ύοντες ἁγνῶς θεὸν ἑτέρᾳ θυ[σί]ηῃ. 

) ΕΥ ἔχον στοργὴν ἀε[ὶ] βίῳ χαὶ ὁμοίϊα ἔργα...... 

15. “Ἄλλο. 

ΕΝ ς ν᾿ μνημεῖον) δείματο Μαρχιανὴ 
υἱῶν παίδεσσιν ἀμύμωσίν τε θυγατέρων 

Γ αὐτῆς, κυδαλίμων ἔξοχ᾽ ἐν ἡμερίοις" 

τῶν τινα μὴ δέξαιτο νέον παῖδ᾽, ἀλλὰ γέροντα, 
πλήσαντα λιπαρῶς χύχλον ΠΡ ἑχατόν. 

120. ΑΛΛΟ. 

Ἐπιτύμόιον ἐπὶ Κωνσταντίνῳ. 

Ἵ Πλήρης χατέστην χαὶ χρόνων τε χαὶ πόνων 
᾿ περιτρέχων γῆν, τὴν ὕ ὑγρὰν περιπλέων, 
᾿ς Αἰθον δὲ τὸν τρίπηχὺυν οὐ παρατρέχω " 

Η͂  χεῖμαι δὲ μαχρῶν ἐκ χόπων πεπαὺυ μένος, 
ϑχην Ὑμκύδη προσμένων τὴν ἐσχάτην,. 

᾿ς σὸς ὧδε, Σῶτερ, οἰχέτης Κωνσταντῖνος, 

121. ΑΛΛΟ. 

ἃ. Βάσσος, ἕῆς πάτρης μεγαχυδέος ἀγλαὸν ὄμμα 
ᾧ ᾿νε τέρου χαμάτοιο γεωπονίης τέ μ᾽ ἔδειμεν, 

οἷ τ᾿ αὐτῷ παίδεσσί θ᾽ ὁμῶς χεδνῇ τε γυναιχὶ 

μνῆμ᾽ ἀγανόν. Βουλαῖσι δ᾽ ἀειζώοιο θεοῖο 
“ραλέους πάντας μάλα δέξομαι, εὖτ᾽ ἂν ἕκαστος 

τέρμα ποτὶ σφέτερον βιοτῆς πεπρωμένον ἔλθῃ, 

Εὐτύχει, Βάσσε. 

ε 

128. ΑΛΛλο. 

Γλυς χαὶ τεχέεσσι χαὶ ἦ πινυτῇ δὲ γυναιχὶ 
Π βέζων χτεάνων πολλὰ πονησάμενος 
ἄσσος τύμθον ἔτευξεν, ἐρισθενὲς ἕρμα πολῆος, 
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ἐν ΡΟ 116 ΘΧ ΠΟΡΡΘΠΟ ΔΗΪΠΊ85 ΦΟΡΕΙΠΠΊΠΟΒ115. (ΟΪΟΥ. 
Ηοχηλο 4] ΒῈΡΘΡΠΘ δά 65, Π6 οὔϊοα φαΐ 5υθίυβ 
ΠΘΥΘ 4υ]ΘΒΟΘη8 ἰη514ἃ5 ἀθίαποίΐ5. [5υπί:; 
ΤΆ]6 Θῃΐπὶ δὲ ἰθ τη παπι θη απὶ τηδηθί, ἰῃ αἴθ. φιυΐ- 

[Πποιη-δαϊοτί, 
Θὲ. ΘδΡΙΠΊ 6 ΠῚ ΤΘΡΌΤη (ὰ ῬΔΡ ΪΟΘρ5- 115. {188 ἶρδθ 

ι [Π0Π ΟΔΥΘΓΪ8, 
ἴθγθβαιθ ομηηΐδ μδδο 4υδηάο (6 σΘΡΘΥΙΐ ποοίαγπᾶ 

123. ΑἸΛΌΡ. ἐσ τΉ, 
Μαυἰπια γΘΠΘΡΔ 115, ἀυ]οθ Ἰαπίθῃ ΠΟΠ το ἰσαϊδιϊ : 
Βδθυϊδίϊ Θηΐπὶ ἰθοιπὶ ΟἸΠΠΘΠῚ ἱπη πη Δ] ἀΐοπι ἴῃ 

Ρ᾽οίαβ ΘῃΪμὴ ἰπιἃ 5ΘΙΏΡΟΡ ἰθ ῬΙΟΔαοΙΐ, [οχπηΐθα5; 

Ἴάς. ΑἸΑΌ}. 

Ηΐο Ααυλίπυτη οἱ 6]ιι5 Τί ππθᾶτη ΘΟΠ 6 ΠῚ 
ἰθυγὰ δηηϊοδ, ἰθηθί ; ΔηΪπηᾶ δυο ϊανὶΐ 

ἴπ-ο]ὰπῃ : δι ἀαθ ]οπα Ρυμαἀθη δτη Βαθιιθγο οἱ 46- 
ΘΟἸΘηΐ65 ΡῸΓ6 ἀθυπὶ ἃ]1ἃ Ποβίϊα, [5] θα ΒΊ]θ πη, 

ῬΑΡΘΠῚ ὨΔΌΌΘΙΘ ΔΙΊΟΓΘΠῚ 5ΘΙΏΡΘΙ ἴῃ γΥἱία οἱ βίπηῖϊα 
ἘΡΈΡ Α͂ρν [ορο"ἃ...... 
Ὁ. ΑΙΔΌ Ὁ. 

εν ν ΤΠΟΠυΙηθηΐυτη  α]Ποανγι Μαγοϊδηδ 
ΒΠογαπη ΠΠ ΙΔ πηατι6 ἱποι]ρ 15 ΠΡ ΘΥῚ5 

Ἰρβίαβ, β]ου οβὶβ ΘΧοθ  !θηΐθυ Ἰπΐδι πιογί8 165 : 
ἀαΟΡαΤα. ὯΘ ΘΠΟΘΙΏ ΌδΠ δοοΙρ᾽δί, ραγναϊυτη, 564 56- 

ἱπηρ]θίο ηἰ 46 οὐ θ6 οθηίυμη ΔΠΠΟΡΙμ.. [61], 

120. Αἴαῦ!. 

ἘΡΙ ΔΡρΒίαμι ἴῃ Οοηβίδηεπατη. 

ΡΊΘη 15 ΘΟ 5.11 δὲ ΔηΠΟΙ ΠῚ Θὲ ΟΡΘΙΙΠῚ 
ΟἸΡΟΙΤΩΘΌΡΓΘΗΒ ἰθΓΡΆΠῚ, οὗ ΘΘΩΌΟΥ ΟἰΓΟΙ ΠΥ] Ρ8η5. 
Τιδρίάθτῃ δυΐθιῃ ἐγτοιδιξιηλ θη. Ῥοβϑυμῃ ἰγᾶηβουγ- 
7ϑοθοαιιθ ἸοηρῚΒ. ἃ ἰΔΟΥΙθΙ15 Φαΐθβοθηβ, [1618 : 
ΒοΥΡΘΠ τη οχβϑρθοίδηβ Εἰ ταυτα [ἀἸοίμπη, 
ἰὰ5 Ὠϊῖο, ο 58 1π|15 διιοίου, [πη] 5 ΟΟηβίδη 1115. 

Ἴ27. ΑἸΛΌΡ. ᾿ 
[οου]8, 

α. ΒᾶΒβι15, 8 ρδίγϊ ν] 4 6- Ῥ] ουϊοβῶθ Βρ᾽β πα 5 
6Χ 5110 ἰΔΠΟΓΘ οἱ Δρυογυτη- οὐ] π16 Θα!Ποδν!, 
ΒΙΡΙσαΘ ἰρδὶ ΠΡ υΊβααθ ρα 6 θά! 6 ἀχουὶ 
τη ΟΠ Θηΐα τὰ ΡΓΟΌΔ0116. Ὑοϊαηΐαίθ δα ΐθιη ΘΙ ρ6}- 

[νἱγϑηΐ 5 Ποὶ 

56η685 ΟἸΠΟίοΒ ΤΟ ϑοοϊρίδτη, ἀοηθο Ζυϊαι16 
δα (οΥΤ Πα πὰ 858 νἱΐθ ἀδϑιϊηδίυτη νυ ϑηθυϊί. 

᾿ς Βοπδ-ἴουπδ-υΐθγ 6, Βᾶ558. 

128. Α1Ό}. 

ὃ. 5101-1ρ51 οἱ ΠΡ υῚβ δὲ Ῥγυ θην ΘΟ] ΡῚ 5.188 
ΘΧ ῬΓΙΟΡΙΙΒ ΟΡΙΡ 5 Ροβίχαϑηη του] Δ ογν βϑοί, 

Βαββιι5 ζυπηυ τη ἔθοϊΐ, ν]]Πἀπιπὶ 5. 5] ἀἸατη ὉΓΌΪ5, 
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ὃν βαθὺ γῆρας ἕλοι τέχνα τε γηθόμενον " 

αὐτὰρ ὕπερθεν ἐμεῖο πελιάσι καλὸν ἔδειμεν 

χόσμου τηλεφανῆ πύργον ἀριπρεπέος. 

129. ΑΛΛΟ. 

Υ- Βάσσος ἀθουρίοιο πονήσατο τοῖς ἀγαθοῖς μὲν 

χάρματα, τοῖς δὲ χαχοῖς τὐραισυος ὀδύνας" 

ἀλλά μιν παῖδάς τε ἑοὺς χαὶ αἰδοίην παράχονειν ᾿ 

ϑέχεῦ γηρέϑαντας ἐς ἅδου, πότνια νύμφη, ᾿ 

5 χαὶ ψυχὰς προὔπεμπε, ὅθι ξανθὸς Ῥαδάμανθυς. 

180. ΑΛΛΟ. 

ἀσχληπιοδότης ἱερὸν, φίλε, δέρχεο χάλλος 

ψυχῆς ἀθανάτης χαὶ σώματος ἀμφοτέροις γὰρ 

ἔν φύσις ὥπασε χάλλος ἀκήρατον ̓  εἰ δέ ἕ μοῖρα 

ἥρπασεν, οὐχ ἐδάμασσε" θανοῦσα γὰρ οὐ θάνε μούνη 
5 οὐδὲ πόσιν προλέλοιπε, χαὶ εἰ λίπε, νῦν δέτι μᾶλλον 
οὐρανόθεν μιν ὁρᾶ χαὶ τέρπεται ἠδὲ φυλάσσει. 

191. ΑΛΛΟ. 

δ ἀθηνοδώραν τὴν ἀγαθὴν τὴν ἀττικὴν 
τὴν Θαυμαδίοόυ γυναῖκα τὴν φιλένθεον ᾿ 
παιδία τεχοῦσαν χαὶ τρέφουσαν νήπια 

ἡ γῆ λαδοῦσα τὴν νέαν τὴν μητέρα 
5 κατέχει, γάλαχτος δεομένων τῶν παιδίων. 

: 1359: ΑλλΌό. 

ἅδ᾽ ἐγὼ ἡ τριτάλαινα, χαὶ ἀμφοτέρων βασιλήων 
Τιδερίου θυγάτηρ, Μαυρικίου δὲ δάμαρ, 

ἡ πολύπαις βασίλεια, καὶ ἡ δείξασα λοχείῃ, 

ὡς ἀγαθὸν τελέθει χαὶ πολυχοιρανίη, 
Ἂ εν ὉΡ σὺν τεχέεσσι χαὶ ἡμετέρῳ παραχοίτῃ, 

οὐ ἀτασθαλίῃ χαὶ μανίῃ διῤατιῆς, 

Τῆς ΕΥΥΝ ἔτλην πολὺ χείρονα, τῆς τ᾽ ἰοχάστης, 
αἰ αἰ τῆς Νιόδθης ἔμπνοός εἶμι γέχυς. 

Ναὶ ναὶ τὸν γενέτην, τί μάτην τὰ νεογνὰ ἔχτειναν, 

ἶ ΑΝΤΗΘΙΟΟΙΑΣ ΘΕ ΕΟΛΔΕ ΑΡΡΕΝΡΙΒΟ 

δίψιθ 5αρτὰ τὴ ΘΟἸ τη 15 Ῥυ]οΓ τη φαϊβοαν!) 

οΓηδΐα τηᾶρη 60 ὑσττῖτη Ἰοηρ6-ΔΡραγθηΐοπ. 

129. ΑἸΌ}. 

ὃ. Βαββιβ ΑΡυτὶϊ βζιι8 ἸΔθοτανῖέ ΒοηΪ5 ααὶ 
ὅϑυαϊδ, τη8|15 δυο πὶ ἸΠγ ΘΠ Θἢ5 ἀΟΙΟΓΟΒ ὅς 

5664 φαχτῃ ᾿ΠΘΓΌΒΑΙΘ 6]5 δὲ ρυάϊοδηη ΘΟΠ]αρ 
86οῖρ6 βθηβθ5-ἰδοίοβ. δὰ Ογοῦπι, νϑηογᾶπαδ ἢ 
οἱ δῃηϊπηᾶ5 ἀθάμποδβ, 00] Πάνυ 686 ΒΒδάδη 

130. ΑἸῦϑ. 

᾿Αβοϊθρίοἀοίῷ Β8ΟΓΔΠΊ, 81,166, ἀΒΡΙΟΘ Ρυϊουτυς 
δηΐταὶ ᾿πυτηογ 8115 δὲ ΘΟΓΡΟΥΪΒ : ΔΙΏΒΟΘ5 ΘηΪπη 
ὉηδΙὴ πδίιτα ἀ6α 1] ρυ]ορ μη πὶ 5 ΠΟΘΓΆΤΗ : 

ἴβαπι Ρ 
ταρυΐϊί, Ποη ἀοπηυϊέ :τηογίδ ΘὨΪΠῚ ΠΟῊ τη 8, 
ΠΘ6ΊῈ6 ταδὶ (πὶ ῬΥΐα5 ᾿ααϊί, οἱ 5ὶ Πα ῖ,, πὶ 
οΘ 5 ουχὴ νἱἀθί οἱ σαυαοϑί, δία «αι θα να ῃ 

131. Αἰαῦρ. 

Ἔ ΑΙΒομοάογϑιη, θοπᾶπι Αὐϊοᾶτη : 
ΤἼδυτηδ511 ὈΧΟΓΘΙΆ ΠυΠηΪΠ6- 8 Π 7]- ιηδηΐθτη 
Ῥαθγα]οβ 48 ροροεὶΐ οἱ πυϊν Ἰηΐδηΐθ5 
ἰογτᾶ Ζαδ5 οΘρὶΐ ᾿ανθπθῖη τηϑίτθπ Ὁ 
Βαθθί, Ἰδοΐθ θη 15 ῬΌΘΡΟΙΒ. 

132. ΑἸ. 

ΠῚ ΘΡρῸ ἰθΓ-]βοτᾶ, οἱ ἀσογιτη τοβαπ),, 
ΤΙΡΘΙΡῚΙ 8118, Μδυνιοϊα8 οομαχ, [ρᾶτία 

τα] 005-06 Γ05- Δ ΌΘΠ5 τοβίηᾶ, οἱ 4υιξ τποη5.1 
4υδπη ὈΟΠαΠη 510 γ6] ὈΓΙΠΟΙΡῈΠῚ πτὸς ᾿ 

Ἶδοθο οὐπὴ ΠΡΘΓΙ5 δὲ ΤΠη60 τηᾶῦ]ο, 
ΡΟΡΕΪ ἱπιρτο ϊαΐθ οἱ ΤΌΓΟΓΘ ταὶ 1 Ρθὶ 

Μυϊίο αυδτῃ ἤθουῦθα Ροήογα, Φυδιηααθ Ποοαβία { 
Β6α} Βϑὰ! ΝΊοθ βρίδηβ5 βιπὶ οαθανο. 

Νῶ, πῶ βϑηϊογθ πη, 584 «υϊα (θιηθγ6 θπθΡΆ ΤΩ. 

128. Αταὺῦ- 

118. ΘρΡῸ ϑ.πὴ ἰη 6] 1χ, γθρῦχη τηοᾶο ἀϊοίδ, ἀπογατα 

Μϑυχτ οοπαηχ, ἢ118. ΤΊΘΘΡΙ : 
αδ6 ἀοοαΐ οί Πα ΘΓΟΒῚ5 Ρυ αι θ5 ΔΙνῸ 

πῃ τ 1015 Δα πο ΤΘΡῚ 8 6586 ὈΟΠσΤΩ : 
Βῖο ὁὰπι ΡΓΟ]Θ τηθᾶ 8660, Οὑτα ΟΟΠ] 66. : οδιιδᾶ δϑὶ 

Ῥϑυβάϊα ἴῃ ῬΟρα]ο, ταλ] 1166 [ὈΓΡΟΥ. 
Νοη Ηρθουθο ἰδῆ βου ὑα}10 τη8]8, ποη Ιδοδϑβίθ, 

αὐ ΝΊΟΡδθ, νυἱνὶῦ ροβὺ τηθᾶ ἔδίδ, οἴῃ 5. 
6 ρδίγϑ ργδοίθυθο. ϑϑα σὰν ΤΟρῸ ΡΊσποῦδᾶ οεθαϊ 

διἀα18, ΔῸ Βυτηδηῖβ Πρ ρα βαρ 88 
Νόοη αἰέν (101, Βοτηᾶ, τη615 ἃ ἔγομα 5 Ὁ ὈΡὰ δϑῦ, 

ταάϊοοιῃ γϑυΐαβ ΤὨγδοῖιβ οχβϑουῦϊ. 

,᾿ Ἴ28. ἘΠΌΒΡΕΜ ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΊΤΙΒΕ. 

Ηϊον. ῬγοϊΠὲ υογδῖο (Αηἢι. ἰαΐ. ἐ. Π]. ». 

Ο 6ρῸ τη1}16 τηοαἱβ τϑϑῦχη τα βθυδηάδ, ἀπογαχγα, 
Μδαυν οομ απ, Β]18 ΤΙΒΘΡΙ! τ 

Εάοουὶ τορίηϑδ 5815, ἰθϑοσπάδαμθ τηδίθυ, 

ααδτῃ β᾽ πὸ τη] του οοτητηοάδ βοθρίγα ἀυοὶ 
ΜΈ15 Ἰηῆα] ͵δο6ο ρορυμαπθ [ΌΓΟΙΘ, 

δἰ χηϑοῦχσα ΟΟμἾπΣ ρΥΟρΘη 65616 Ἰδοθί. 
ΝδΘ Ὑαίβθυϑθ ΝΊΟΘΘ5. ΒΡῸ βιχη Ὑ1[818 οδάδνον,. 

ΡΙυγρδηθ Οἰββοὶβ, ρίανα δοοαβίδ (αι 

Εϑίο : "6 ρϑίϑιν, ἐὰν Ῥίρμοῦα ρᾶυνα πϑοδηίαῦ,, ; 



ἀ οΣ 

Ε 
"Ἄ 

 δοοῦ ἜΡοντ ; Ἱ 

Ξ ἀνθρώπων χαχίης μιηδὲν ἐπιστάμενα: 

ἡμετέροις πετάλοισι χατάσχιος οὐχέτι Ῥώμη, 
ο ῥίζα γὰρ ἐχλάσθη Θρηϊχίοις ἀνέμοις. 

ΒΥ! 138. ΑΛλο. 

᾿ς Ποιμένος ἀορίστου τῶν θεορρήτων λόγων 
ἦν, παροδῖτα, μνῆμα τῆς μνήυτης χάριν" 

 Μαξιμίων ἔτευξε τοῦτο τοῖς πόνοις. 
ἀλλ εἰς μείωσιν ἦλθε τῷ χρόνῳ ποτέ, 

Ἷ ᾿ ἥπερ συνυπάρχει τοῖς χρόνοις ὑπηρέτις. 

Εὖ δ᾽ Εὐνόμειος χκαινίσας τὴν σύστασιν 

ἣ ὡς σοφὸς ὑπάρχων ἰατρὸς χαὶ γεννάδας 

᾿ ἤγειρεν αὐτὸ προγονιχῆῇς φήμης χάριν, 

ἊἋ αὐτὸς προθύμως χληρονομήσας, ὡς πάλαι. 

134. Αλλο. 

᾿ς Ἐνταῦθα χεῖται ὁ στρατηγήσας χαλῶς, 

Ρώμην τε φυλάξας ἀδλαδῇ χαὶ τὴν Δύσιν 

᾿ τρὶς ἐξ ἐνιαυτοῖς τοῖς γαληνοῖς δεσπόταις 

 Ἰσαάχίος, τῶν ἐξούίρας ὁ σύμμαχος, 
"Ὁ ὁ τῆς ἁπάσης ρμενίας χόσμος μέγας" 

..- Δρμένιος ἦν γὰρ οὗτος ἐχ λαμπροῦ γένους. 

᾿ς Τούτου θανόντος εὐχλεῶς ἡ σύμόιος 
᾿ς Σώσαννα. σώφρων τρυγόνος σεμνῆς τρόπῳ 

πυχνῶς στενάζει ἀνδρὸς ἐστερημένη, 
ἀνδρὸς λαχόντος ἐχ χαμάτων εὐδοξίαν 

᾿ ἐν ταῖς ἀνατολαῖς ἡλίου χαὶ τῇ δύσει" 
στρατοῦ γὰρ ἦρξε τῆς Δύσεως καὶ τῆς ἥω. 

18. ΑΛΛΟ. 

[τάφῳ τὸ γὰρ μ]ὲν σῶμα χρύπτεται χάτω, 
᾿ς τἄνω δὲ πρ[ὸς τὸ θεῖον ἡ ψυχὴ μένει, 
τ ,ποθοῦσα φ]ῶς ἄφθαρτον, ὃ τρανῶς βλέπει 

 ἰτὸ πᾶν ῥύπ]ος φυγοῦσα τῆς ἁμαρτίας. 

᾿ς [Παῖς μὲν γὰρ] οὗτος ἦν ἐτῶν ὡς ἕνδεχα, 

᾿ ἰπάγχαλος, ἀπλοῦς, εὐγενὴς, γλυχὺς λίαν“ 

᾿ς ὃν Ἰσαάκιος, ὅστις ἔξαρχος μέγας 

᾿ ἔργοις ἐδείχθη τῶν ἰταλῶν στρατευμάτων, 
ἔχλαυσε πιχρῶς ἐχ βάθους τῆς χαρδίας, 

ὡς πρὸς πατρὸς μὲν θεῖος αὐτοῦ τυγχάνων, 

ἔχων δὲ πρὸς αὐτὸν σπλάγχνα πατρικοῦ πόθου. 
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ΒΟΙΆΪΠατη τη] ἰ({18 ΠΘ Πα δα πη βοϊθηΐθτη 
ΝΟΒ ΡΙ5 ΤΆτη5 ΟΡυτηθ ία πη τη Ἠομμᾶ 68 : 
γα ϊχ θηΐπὶ ἰγαοία οϑί ΤῊΓΔΟΙ 5. γθη(ἰ5. 

ΝΣ αἴαῦν. 

Ῥαβίου!β ορίϊμηϊ ἃ-ἀ6ο- ἀἰοίαγιιπη οὐ ἸΟΠιιπι 
ον ἃΐ, νἱδίου, τη οπυπ] Θ ἢ 11ΠῚ τηθτηουο ργαίϊα : 
Μαχίτηϊοη οχϑίγαυχοναί Ἰὰ ϑι]5. ΟΡ βο 
5:66 ἴῃ ἀργηϊ πα ἸΟηθ πὶ νϑ που δί Ρ6. (ΘΠ ριι5 ΟἸἸ ΠΏ, 

αυῷ Δα αἸίαν θη ρουθιι5 [ἀτηυ]ὰ. 
Αὐ ΕὰποΙηΐι5, Γθηοναίδ σοηβί οἰ 0η6, 

υἱροίο χυὶ 5 ρ΄ 65 510 τηϑαϊοιβ οἱ σΘηΘΓΟΒ5 
οὐχὶ 1Ἰὰ ἀν ίθ ἄτη ργαίϊα, 
1ρ56 110 6πίθ-Δηΐπηο Πγθαϊ αὐ θιη-ϑογ{π5, αἱ οἰ πη. 

ϑά, ΑἸΑΌ}. 

Ηϊο δοϑί χαϊ Θχθγοϊ5- ἀὐχὶν ρα ΓΘ, 
ἘἨοΙηδΙΊ(ι16 Βουναν!ΐ 1Π858π δὲ Οσοϊ ἀθηΐθιη 
θ᾽ 5615 8015 5ΘΓΘΏΪΒ. ἀΟΙΉΪΗΙ5 
Ιβδδοῖι5, Γθρατη 1η-06}}15- ΒΟ 5, 

1Πὰὰ ουποίς ΑΥτηθηΐθ ἀθοιβ ἰΠΡΘΗΒ : 
ΑΓΙΊΘΠΙΠ5 ΘηΪπὶ ογδί, ἢΪο 6 ΒρΙθ παῖ. ρΘΠΘΓ6. 
Εο τηουΐίαο β]ΟΡΙΟ56, ΦΟΠΒΟΙ5 
ΘΌΒΔηηδ, οί, ἰυγία 5. ρα ἀἸοῶ Ἰηβίδν, 
ΟΡΘΌΓα ρΈτηΪΐ νἱγο οτθδία, 
γῖγρο δάδρίο ἰδθου 5 ὈΟΠδτη- Δ Π]8 Πη 
ἴὴ οΥἸθηΐθ 50115 δ ἴῃ οοοᾶϑι: ᾿ 

ΤῊ] {165 Θηΐπὶ ρΓθ αἱΐ οἱ, ΟοοΙ ἀθη(15 οἱ ΑὐΓΟΓΘ, 

735. ΑΙ1ΌὉ. 

. . . Φ . . . . . . . . 

ΒΘΡΌΪΟΓΡΟ ΘΗΪΠῚ ΘΟΡΡῚΙΒ ἰθρΊυ" βαθέα, 
ΒαρΓα δυΐθιῃ ἃρυα ἀθυμη δΔηϊτη8, Ἰηδηθί, 
ΔΙΊ8 5 Ιᾳ66 1 ̓ ΠΟΟΡΓρίδΠ), υδτη δρογίθ ἰπθίαγ, 
οὐΠο 15 ΒΟΥ Ρι15 νἱαι 15 ρϑοοδίϊ. 
Ῥαον δηΐτῃ ἰδίθ δυϑί 8Πη}5 οἰγοὶ θυ ἀπάθοϊτη παΐιδ, 

ΡΘΡΡΟΪΟΠΘΙ, ΒΠΏΡΙΘΧ, ΘΘΗΘΙΌΒΙΒ, ἀ]015 γνῶ ]ὰ6 : 

4ύθτηῃ ᾿Ιβαδοῖιβ, αἱ ἀἸΧ ΤηᾶΡ 5 
βοβὶῖβ ἀθοϊαγαίιβ οϑί Π8]]οογα τ Θχθγοϊ απ, 
ἀοἴον! διηᾶγθ ὁχ ἰηἰϊτηο ρθοίοτο, 
αἱροΐθ ρδίγαιβ Ἰρβίαβ αα] ογαΐ, ᾿ 
Βαθδθαίααθ ἴῃ θαπὶ οοτάδ ραίθι πὶ ΔΙΊΟΥῚΒ Ῥί θη. 

Ὺ Βυχηδηΐ ΡΡΟΡΒῚ5 πϑϑβοῖὶδ ἰα ρα 40} 

Νὴ ἤδῖη, Ἀοτηᾶ, τηϑὶβ ΔΡΡ 65 ἃ ἔροπά!θι18 Ὁπηθνάμι, 
Ο οραΐα ΤῊ ΘΊΟΙΟ βιϊγρ5 δαῦ]]οηο Ἰδοθί. 

ϑά. Ατὐὐῦ. 

Πὶς δύ βθρα 5 χα ρουδίου ορύϊμλτιβ, 

 Βθουχα Ρ6Ρ απθῖὴ Βοιηᾶ ἰπίαδβαιο Οοοἰάθη8. 
ΠΑΠΠΟΒ ρΡ6} οοἷο ρ61" ἀδοθιηᾶτ Ιβᾶδοῖτβ 

ΤῆλΏϊΙ5 56’ 6 ἢἾ5 δ σϑρι ἀθβροι δ, 

Π]αβίσρο (οι υἰχὶς Αὐπηθηΐϊοο ἀθοὺβ : 
μϑτα ΘΘΠΘΡ6 ΟἶΔΡῸ πδίι8 Αὐτηθηΐαβ [αϊῦ. 

Ησμπο τηουίθ ἀαδιλαιδηιὶ Π0}}}}1 τδρύαμη, ὑδιηθῃ 

ϑαβᾶπηδ οομ͵αχ, ἰαρ α.]5 οδϑίθθ τη ο, 

ῬΘύθηπ6 ᾿προΐ, ΟΥ̓θα ὈΓοθβίδη 15 ΥἹ], 
γίνι, ΙΔ θογο οἱ τορουία οϑὺ β]ονΐδ, 

αυὰ ῬΆΟαΒ οὐἰίαν, ααοαπιθ 58 τηϑυρὶὺ ταδυΐ, 

πϑδιηααδ τοχὶὺ Οὐίαβ ἃρτηΐπα δία Ὑθ5Ρ6115. 
Ἡ. σΒοτιῦϑ. 



ὙΠ πο 
.713θ. Α4Δλλο. νι κ δὴ 

Εἰς τὸν Μαλεῖνον. ἷ 

Φύσις, Μιχαὴλ, ὧδε σὴ χαὶ σὸς βίος 
ἔριν δικαίαν εὗρον " ἄγγελον βίος, 

ἡ δ᾽ αὖ φύσις θνητόν σὲ χαὶ βροτὸν λέγει, 

συνήγορον λαδοῦσά τούτου τὸν τάφον. ᾿ 

751. ΑΛλϑ. 

Ἄλλλος ἔχει πλοῦτον, χἀγὼ τόδε σῆμ» ὃ γεραιὸς 

᾿ρμιανὸς χάρταρις ἔσω χοίλης χατὰ πέτρας, 

πάντιμον, πολύτευχτον, ὅπερ ποίησα προχρίνας 

μᾶλλον ἔχειν πλούτου, καὶ τεθνεὼς ἄγαμαι. 

7138. ΑΛλλο. 

Τὸν νέον ὄντα, φίλοι, ζητήσατε, χαὶ χαθιδόντες 
τύμθον ἐμὸν μ᾽ ἥρων ὀνομάζετε" ὦ φίλε, χαὶ σὺ 

ἐρχόμενος παρ᾽ ὁδῷ, σοὶ φίλον ὄντα νόει. 
Πᾶσι δὲ χαῖρε λέγω τοῖσι παρερχομένοις. 

1539. ΑΛΔΛΟ. 
Εἰς τὴν βασιλίδα Ἑλένην. 

Κρύπτει σελήνην, ἀλλὰ λαμπρὸς, φωσφόρος. 
Νῦν ἡλένην ἔχρυψεν ὃ στυγνὸς τάφος" 

ἀλλ᾽ εἰς τοσοῦτον μιὴ χατισχύσῃ Χάρων" 

ταφεῖσα δ᾽ αὔτη πρὸς νοητὸν φωσφόρον, 

ἄνω πρὸς αὐτὸν, ὡς σελήνη πρὸς πόλον, 
“τὸ φῶς ἀφῆχε" πρὸς δὲ τὴν χθόνα βρίθον 

“ νεύειν ἀνάγχη τὸ σχιῶδες σαρχίον. 

ἜΝ ΑΘ νον 

Ἄλλῃ υὲν ἄλλοι τῶν πάλαι βασιλέων 

πόπους προηυτρέπισαν εἰς ταφὴν ξένους " 

ἐγὼ δὲ Βασίλειος, πορφύρας γόνος, 

ἵστημι τύμθδὸν ἐν μέσῳ γῆς Βδόμου, 
χαὶ αἰὐδέληζω τοὺς ἀμετρήτους πόνους, 

οὕς ἐν μάχαις ἔστεγον, οὃς ἐχαρτέρουν. 

Οὐ γάρ τις εἶδεν ἠρεμοῦν ἐμὸν δόρυ, 
ἀφ' οὗ βασιλέα θεὸς χέχληχέ με, 

χαὶ μαρτυροῦσι τοῦτο Πέρσαι χαὶ Σχύθαι, 

σὺν οἷς ἄδασγος, ἰσμαὴλ, ἰδὴρ, ἄραψ. 

744. ΑΨΛλΟ, 

Εἰς τὸν ἑαυτοῦ διδάσχαλον Νιχηφόρον. 

Ἄμφω χαλύπτει πράγματα, Νιχηφόρε, 
λίθος τάφου σε᾿ ζῶντας, ἀγνοίας λίθος. 

7112. ΑΛΛλο. 
; : 

Ἰυνταῦθα πᾶς τις ὡς ἀεὶ στὰς εἰπάτω " 
κι Ν ξ -»“ »-» 
εὗρον γὰρ ὄντως Σισινεῖφον (9) εὐπλεχῆ 

πράξει, λόγῳ χαὶ χαρδίας εὐταξίᾳ" 

᾿ὃς εὐαρέστήσαντι τῷ παντεργάτῃ 

ΑΝΤΒΟΙΘΟΙ Δὲ ϑπαπολὶ ΠΑΡΡΈΝΡΙΟΙδς : ἼΥ τ 
736. αῦθ 
Τὴ Μαϊϊηπατα.. , 

Ναίυνα, ΜΙο 86], Πἴο ἰαὰ οἱ ἑθα᾿ νὰ 
Ἰαδίαπι οοη απ 0 Π6Π) ἰΠγΘΠΘΓΘ : ΔΘ πη γι 
Ὠδίυγδ, δΔυΐθτη τηουΐϑ] τη [6 οἱ, Ποιηΐποῖη αἸο 

οδιι5- ἀθἴθηβονθ βυτηρίο Πα Βθρυϊονρο.. 

1591. Αχῦῦ. 

ΑἸΐὰ5. Βαθοΐ ἀἰνι 5, οἵ ΘρῸ ἤοθ66 τποπαπη 
Ηδιηϊδῆιτι5. ΟΠ γ δ γῖι15 Ἰηΐπ|5 οᾶγϑ, 50 Ἰᾶρια 
θηιηίδον ΒΡΒΟΠΘΒΝΝ Ὀ6η6- Δ Υ]οδίαμ,,. ἰὩς 

ΠΣ 

γ38. Αἴῦν. 

Σανθηῖ5. αὶ διπι, η16 ἃτη]οὶ, ΡΤ οὐ σὰ 
(απηα]απι τηθαπη, τ6 ἢθΓοδ, γοοδίθ : ὁ ἃπηΐοθ,. 

ἴρῃβ ἴπ να, 1101 φαΐ βυπι ἃτηϊσαβ, 46. ΤῈΘ 
Οἰηηΐθυβ δὲ βᾶϊνθ αἴθ ργθίθρθαη! !θ5.. Ὁ 

“99. ΑἸχῦν. 

Ιηῃ τορίμδηη Ηθθηδηα.. : 

Οοουϊίαί Ἰαπδτη, 5θα []ρ 485, ᾿ποῖ ἴον. 
Ναης Ἡδίθπᾶπι οσουϊίαν! ἰηγίδιιπη ΒΘΡΌΪΟΓΙ 
5ϑα ἴῃ ἰδηΐατη π6 ργναὶθδῦ Ομᾶτοη ἢ 
Βθρυϊία.58Π6 'ρ58 δὰ ϑυτη φυϊ-τηθηΐο- Ρογοὶρ, ; 
Βα απ δ ἰρβαπη; αἱ Ιυηᾶ δὰ οι ]απι, [οἱ 
Ἰαπιθη ρϑυνθηϊί : δα ἰθργδηὶ δ θπὶ τᾶν 
ΨΘΓΘΌΓΘ ΠΘΟΘ556. 68 ὈΠΊΡΓΟΒΌΠΏ ΘΟΡΡυ8.. 

110. Αἰαῦῇ. “Π 

ΑἾΒΙ 81] γΘίθΓΌ ΤΩ ΤΟρῸΠ ΧΝ 
δος Ρυρδγανογιηΐ δὰ βϑρυϊίανάπι ἴηι αϑ]18 
ΘρῸ δαΐθμη ΒΆ511115, ῬΌΓΡΟΓΡδ Β000]65,.. 
βίδίαο ἑυταυϊαπι ἴῃ τηθαϊο ἰοτὸ ΗΘὈοπιΐ,. 
οἱ δουγῖοῦ: βοϑύ ᾿τηηθη505 ἰΔΒΟΓΘΒ,.. 

4005 ἴῃ ΡΓΩΙ 5 Βαβι πα, 4008 ἰο]θρᾶν].. 
Νοη 6ηΐπὴ συ ϊβααδτη ν] ἀϊ ΦυΐΘ ΒΟ ΓΘ τηθϑτη ἢς 
6Χ 40 Ταρθῖη ἀθι5 Δρρβι αν τη: 
οἱ ἰοβίδηΐαν μοο Ῥεῦβᾶ οἱ ϑογίμ, ὁ 
φυϊθυίδουχη ΑΒΡᾶβριιβ, ἰβιηδ8ὶ, [068}, Αὐδδδ ἢ 

; κι. Αἰαῦῃ. 

Ιῃ δαστῃ ᾿ρ5115 τη ρΊ ΒΕ Τα ΝΙοΘρμοναχη. 

'Β65 ἀυῶ οοηΐθριηΐ, ΝΙΘΘΡΠΟΙ, 

ΒΘρυ]ου Ἰαρὶ5 ἐθ; νἱγθηΐθβ, Ἰβῃονδηί 1 

7.2. Αταῦν. : 

Ηΐο χαλροί 50 ΒΘΠΠΡΟΡ 5ίδ 8 ἀϊοαΐ τ: 
ἸΏΥΘΩΙ 58Π6 ΓΘΙρδ5ἃ ΒΙβιιρῃαπι ῬὈΘη6-00) 
δοίΐοηθ, ογαίϊοπο δὲ δηΐτηϊ θοπο- σα Ϊπ6 

«υἱ ἃ οἰδῃθηΐθ γουαπη- οτηπἰ τη - ΟΡ ἴθθ 



ἄναχτι Χρίστῳ χατὰ Θεοῦ θεῖον γον, 
; ατετέθη ἐν τούτῳ τῷ τύμόῳ. 
ἱ ᾿ μν" ὀκτουμόρίῳ. ὑ ἐν ἔτει ςφξα' ἱνδ. ς΄. 

ηλϑ. ΑΔλλο.. 

Μρνδίως Ἅρπυια χαλεπὴ πότμου 
ἴωρον ἀφήρπασεν" ὦ ὦ δεινοῦ πάθους" 

αὔθα συνέχρυψεν, ὡς νέφει, λίθῳ 

τὸν ἐν γυναιξὶ λαμπρὸν ἄλλον φωσφόρον, : 
τὴν μᾶλλον ἀστράψασαν ἄνθραχος λίθου, 

τὴν χατάχοσμον ἀρετῶν ταῖς ἰδέαις, 

τὸν εὐγενοῦς ὅρπηχα δένδρου καὶ χλάδον, 

εἰρηνικὸν ζήσασαν Εἰρήνην βίον" 
᾿ γαμετὴν ἔσχηχε παμφαεστάτην 

Ἢ βώργιος, φρόνησις ἄχρα χαὶ γέρας, 

ἀρχοντικῶν ὕπατος ὄρχῶν ταγμάτων " 

ἣ πραέως ᾧχησε γῆν ὡς Εἰρήνη. 

Β 144. κλλο. 

' ἐνταῦθα ΡΤ Ἢ χλεινὸν ἀρχιμανδρίτην, 

ταῖς ἀρεταῖς λάμψαντα φωσφόρου δίχην, 

᾿ πολλοῖς φανέντα πρόξενον σωτηρίας, 
μόνῳ θεῷ ζήσαντα τὸν πάντα χρόνον 

᾿χαὶ σῶμα νεχρώσαντα χαὶ πρὸ θανάτου, 

ἔχρυψε λάρναξ, ὥσπερ ἥλιον νέφος, 
τῇ πρὶν χαλανδῶν Μαρτίου μιηνὸς τρίτῃ " 

ἦν δ᾽ ἡμέρα, σάθθατον, ὥρα δὲ τρίτη, 
ἐξ χιλιάσι τῶν χαρελθόγτων χρόνων, 

ἴσαις δ᾽ ἑχατοντάσιν ἀριθμουμένων 
χαὶ σὺν δέχα πεντάσιν ἑδδόμῃ μόνῃ. 

Αλλ᾽, ὦ κορυφὴ χαὶ πάτερ τῶν πατέρων, 
νῦν ὡς παρεστὼς ἀμέσως τῇ Τριάδι 

χαὶ τὰς ἀμοιδὰς σῶν πόνων δεδεγμένος 

μνήσθητι παίδων πνευματικῶν ὠδίνων 
 ἐξιλεῶν τὸ θεῖον ὑπὲρ σῶν τέχνων. 

145. ΑΛΛΟ. 

ι ᾿ χύχλων μεγίστων ἡλίου δρομημάτων 
εἰχάδα διπλῆν σὺν μοναπλῇ πεντάδι 

᾿ τὸ τοῦ βίου τέτρωρον ἱππεύσας μόνον 

ἔπαθλον εὗρον τὸν βραχὺν τοῦτον λίθον 
ς τὴν ἐμὴν ἐνταῦθα χαλύπτει χόνιν. 

ἴς εἰσιτητόν ἐστι τοίνυν ἐνθάδε, 
εὐχὰς δότε ξύμπαντες ἱκετηρίους 

ᾧ τὴν φύσιν μέλλοντι χρῖναι τῶν ῥροτῶν, 
᾿ἕλεων εὕροιμι χαὶ πρὸ τῆς δίκης 

χαὶ βασάνων φύγοιμι τὴν χαταδίχην. 
Ὑμεῖς δὲ, φίλοι σὺν μονασταῖς ποιμένες, 

ὀστῶν με τηρήσατε τῶν ἀλλοτρίων 
Οἰχτρὸν Θεοστήριχτον ἐχ Θεοδώρου 

 χληθέντα λοῖσθον Πεπαγωμένων γένους. 

Ὁ δὲ σπαράξας χἂν βραχύ μου τὸν τάφον 

ὝΔΩΝ ραν. ἌΝ ὦ ΛΝ 
Ὗ Πν ν ΤῊ ἡ ἐν Γ. ΒᾺΝ. 

τὺ π. ἘΠ ἀπ ες σηβο σπατῖν: ; 9217 

ΤΟΡΘ ΟΠ τϊδίο βθουπάπτῃ 6] αἰν᾽πιπὶ νου Ῥ ΠῚ, 
ἀοροβίίιβ δβὲ ἴπ μοο ἑυπηυϊο 
τηθη86 Οοίοῦτο, ἀθοίμηο 416, ἴῃ Δηη0 Ὗ [ΤῊ] οί τηο 
[4υἱηρΘη ΘΒ, Πη0 ΒΘ Χδρ ΒΙΤΩῚΟ ὈΥΪπΊΟ ἱπάϊοί, 5οχί, 

13. ΑἸαῦν. 

Θυθίο Ηδγργία ἀπγὰ ἴα 
ἱπητηδίτἂπη ΔΌΓΙραΐ : ο ἀἴγατα ἀοϊογθτα 
οἵ 101 οοηίοχίί, αἱ ποθ], Ἰαρ 46 φαηὶ 
αῶ ζαϊν ἰηίοι" τη ]Ἰογ5 [α] σ᾽ ἀπι5 αἰίον Ἰαοῖ τον, 
4 ΡΪ]ι.5 5ρ᾽Θηἀθθαΐ οδγΒΟἢΪ5 ἰὰρ᾽ 46, 
αι Θχογηδίδ, οὐ, νιρ αι Τὴ Ρυ]ον μα ἀϊ 18, 
Ῥοηθ-παΐθο ΒΕ ΓΟΌ τη ΔΥΓΟΥῚΒ. οὐ ΓΠΊΙΙΩ, 

Ῥδοϊβοδπι αι Υἱχὶΐ, [ρθηθη, νἱΐδιη : 
ἀυδιὴ τηδΡ ἱατη ὨΔαΪν ᾿ ΈΘΟΙ Δ Ἰ55Ι ΠῚ 8 ΠῚ 
(θογρῖ5, ΤΠΘ 15 Β0ΤΩΤηδ, οὐ ΠΌΠΟΙ 81{))1))11|8 
ῬΓΙΠΟΙΡΔΙΠΠῚ ΒΡ ΓΘΠΊΙΒ ὈΓΪ ΠΟ 5 ΟΥΪΠαΠη ; [ρΧ]. 
4 οἰθιηθηΐθν ΟΟἸ αἱΐ ἰθΥγἂπι ἰδ Πα ιιΔ 1 [ΓΘ (ἱ. 6. 

τλάς ΑἸ. 

Ηΐο [μαδϑτη, ᾿πο} πὶ ΔΙΟΠΙ τη ΓΔ Π|, 

4υἱ νἱγία 5 6 151} πο ΓΘ Ὁ] Ἰπβίαν, 
τη} 15 ἀρΡδΙαΪΐ εὖ ΘΟ ΠΟΙ Πα΄ον 58}0{1}5) 
ὉΠ] [60 ΥἹχῖΐ 96)" ΟΥΠΘ ΘΠ ΡῈ5. ᾿ 
οὕ ΘΟΥΡῸΒ τηουίατη- 6 θοῦ γ6] δηΐ6 τηογίθῃη, 
ἰοχὶξ Ἰοσα] 5, ἰδη υϑτη 50] θὰ ΠΡ 65, ὁ 
δηΐθ οδ]θηἀδ5 ΜΑΡ[] ΤηΘ 515 ἰογία αἴθ : 
ογδὲ δυΐθπι βδαΐατη, ἤογϑ αι ἰον ϊὰ,. ᾿ 
56Χ ΟὨ Πα ΠΡ 5 ΡΥ θυ ΟΣ τὴ [θΠ ΡΟ ΌΤΩ (ἰ. 6. 8ἃη- 
ἰοϊϊοτηχαθ πϑοδίοη δα! θι5 πυτηθγα 5 [ΠΟΓΟΤῚ) 
οἱ οὐτὰ ἀθοθῖῃ ρϑηίδαϊθιι5 μοθἀομπηδάθ πηἃ. 
γογυτη, Ο οδρυΐ οἱ Ῥδίβθι ραίγα πη, 
πὰπο αὖ δά ϑίδη8 ρτοχίτηθ ΤΡΙηϊΐδ 
οὐ τηϑτοθάθ ἱποῦατη ἸΔΒΟΓΙΤη ἀοηδίιι5 
πηθιηθηΐο ΒΠογυμη, 4] ἰογαα θη - 8η]τη05, ἀΟΙΟΓ 65, 

ΡΓΟΡ ἐἴδη5 ἀθὰπι ΡΓῸ ἰπ]5 ΠΡ ΘΥΪ5. 

Ἰἀδ. ΑἸΤΌ8. 

ΟΥ̓ ίυπι πη χ᾽ ΠΟΤ ΠῚ. 50115 ΘΓ ΒΌΠΤΩ 
Ἰοδάδ, ἀρ ]ᾶτα οὐ τιηᾶ 51 Π1ρ0}1686 ῬΘηΐδ 46 
οὐπη Υἱίς χυδατβδπι ἀυχθυᾶγη, 50} 1ΠῚ 
Ῥτπεΐαπι ᾿ηνθηὶ ρᾶγγυτῃ Πππὸ ἰΔρ᾽ ἀΘτη 
ααΐ τηθαπὶ Πΐο θοὴν ΡαΪν ΓΘ Ιη. 
Ουρια ᾿Ἰσιλαν πο ραΐθί ΔΟΟΘΒΒ115, 
ῬΓΘΟ65 ἀδίθ Οτηπ65 ΒΌΡΡ]1Ο65 
111 σαὶ παίαρδτη [πἀ]οαίατιβ Θϑῦ τη υ [8] 11, 
αὐ ρτορίτατη ἰῃνϑηἰδπη. Θμηι, γ6] δηΐθ ἡπἸοἴππη, 
οἱ ἰογιηθηΐδ ΘΠ πρίατα ἱ Ἰη-Ροπδιη-νγοραίδ. 

οβ δυΐθπι, ποῖ, οα πὶ ΤΠ ΟΠΔΟΠΪ5 ρΑβίου 65, 

8 οββίθι15 τὴθ ἐπθϑτηϊηὶ 8116 Π|5 : 

τηϊβουδηάαπι Τποοβίθγιοἴυτη οχ ΤΠ θοάορΡΟ πα, 

νοοσᾶίατῃ αἰ πτπυτη ῬΘΡΔΡΟΙΊΘΠΟΡ Τα Θ᾽ ΘΠ 15. 

ΘΙ: συ 5 ἀἰβίαυ αν ου ἑν 6] ρα] απ ΤΏ ΘΌΤΩ 5ΘΡ ]ΟΥΠ, 



ἔχπτωτος ἔσται τῆς ἢ δὲν χληρουχίας, 

χαὶ τὰς ἀρὰς δέξαιτο τὰς τῶν πατέρων 

χαὶ χεὶρ θεοῦ ποίνιμος αὐτὸν προφθάσοι, 

1410. ΑΛΛΟ. 

Τὸν ναὸν ὅστις τοῦτον εἰσίεις, ξένε, 

δεῦρο πρόσελθε, τόνδε τὸν τάφον σχόπει:" 
ἀνδρὶ γὰρ ἔνδον οὗ χλέος μέγα φέρει, 

ἐχ μὲν γένους γὰρ οὗτος εὐχλεοῦς ἔφυ 

ὃ τῆς πατρικίων εὐφυοῦς ῥίζης κλάδος 

συγχλητικῶν τε πατέρων χαὶ πλουσίων " 

ἐχ δ᾽ αὖ ψυχῆς πέφυχεν εὐγενεστέρας, 

πάσαις χάρισιν ἀρετῶν χεχασμένης. 

᾿βχάλλυνε δὲ τὴν φύσιν προαιρέσει 
ι0 χαὶ κότεχον σον λαμπρότητα τοῦ γένους 

τῶν ἀδετῶν χάρισι παντοιοτρόποις. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ πλοῦτος οὐδὲ λαμπρότης γένους, 
οὖχ ἀρετῶν χάριτες, οὗ δόξα βίου, 

ἴσχυσαν αὐτῷ τοῦ τέλους πεφθαχότος 

ιδ θάνατον ἀμύνασθαι τὸν βροτοχτόνον, 
ἀλλὰ φθάνει χαὶ τοῦτον αἴρει τοῦ μέσου 

χαὶ τῷ παρόντι χαταχαλύπτει τῷ τάφῳ 

φλόγα βαλὼν ἄσθεστον ἐν τῇ χαρδίᾳ, 

χαὶ σπλάγχνα τήξας τῆς ταλαίνης συζύγου 
20 στέρησιν ἀνδρὸς ἀγαθοῦ λυπουμένης 

᾿ς χαὶ τὴν μόνωσιν, πρὸς δὲ τὴν ἀτεχνίαν. 

Γείτωνες αὐτὸν δαχρύουσι χαὶ φίλοι, 

ζητοῦσι τὸν τροφῆα πτωχοὶ χαὶ ξένοι. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ δάχρυα τὰ τῆς συζύγου, 
ὺ οὗ τοὺς ὀδυρμοὺς τῶν φίλων χαὶ τῶν ξένων 

θάνατος οἰχτείρησεν, ἀλλὰ παρῖδεν 

ἔχει γὰρ ἀμείλικτον ὄντως χαρδίαν. 

Σὺ δ᾽ ὅστις εἶ χαὶ τόνδε τὸν τάφον βλέπεις, 

τὸ τοῦ βίου μάταιον ἔνθα μανθάνων, 

30 τοῦ τεθνεῶτος ὑπερεύχου προφρόνως, 

ὅπως λύσιν εὕροιτο τῶν ἑπταισμένων 

χαὶ στάσεως τύχοιτο τῆς δεξιτέρας 

ἐν τῇ δικαίᾳ τοῦ θεοῦ φριχτῇ χρίσει, 

θανὼν ἔτος τρέχοντος ἡλίου τότε 

8ῦ τοῦ γυροχόσμου χιλιοστὸν ἑξάχις 

σὺν τοῖς ἑχατὸν ἀχολούθως ἑπτάχις 

χρόνοις πάλιν ἕξ τοῖσδε προστεθειμένοις. 

ἴύννατον ἦ μαρ ἦν ἰαννουαρίου, 

ἴνδικτος ἡ πρώτη δὲ συνισταμένη, 

1:0 ὅτε ψυχὴν δέδωχε χερσὶν ἀγγέλων. 

141. ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
9 -« 4 » 

Οὐ δοξομανῶν ἀφοόνως ἐπηρμένον 

ἔστησα χαχῶς λιθοσύνθετον τάφον. 

πἰς γὰρ λόγος σχώληχος εὐτελεστάτου, 

χἂν ἐν τόπῳ χρύπτοιτο χοσμιωτάτῳ ; 

ὅ ἀλλὰ συνειδὼς, ὡς ὑπόψιοι λίθοι 

γνώμην ἐμὴν χάμψουσιν εἰς χχήρου μνήμην 

χαὶ δαχρύων ῥόθιον ἕλχύσουσί μοι, 

218 ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΖ ΘΒ ΟΔΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ. 

ον ρους 
ἣ 

ΘΧΒΟΙΒ αἱ Βάρθη πογοαϊία 8, ὁ 
οἱ ἱπῃργθοϑίϊοπθβ δοοὶρὶαί, ραί τ τὴ 
οὖ τηϑηιῖ5 ἀδἱ Οἱ ΡΣ. Θατη ἀββθαυδία, 

πἀθ. ΑἸἴαῦν. 

ΤΟΙΊΡ πὶ αυΐβαι5 ἤΟΘΟΘ Ἰηρτοδουῖϑ, ΒΟΒΙ 
πο δοοθάθ, μοΟ Βθρ!ᾳ]ΟΡαΠη 5Ρ106 τ᾿ 
ΥΙΓΟ ΠΘΠΊΡΘ ἰηΐὰ8 ΠΟῚ β]ογίδηι τηϑρπδιῃ δῇ 
6 ΘΘΠΘΓΡΒ ΘΠΪπῚ ἰδίθ βἸΟΥΙΟ50 παίαβ δϑί 
ΡδύγΙοογατη ὈΘηθ- δίς τὰ 4115 ΓΤ ΠΊ5 
ΘΟΠΒΟΓΙΡ ΟΥ Τηα 16 ρϑίγαμῃ οἱ ἀϊνι αι 
ΤΌΓΒΙΙ5 δαί Θ Τὴ ΘΧ ΔηΪΠηΟ Πδίι5 Θϑι ΘΘΠΘΙῸΒ 
ΟἸΠΠΙΡῈΒ νιγυαξατη οΡα 115 ογηαίο. 
Οτγηδραίαιθ παίαγδιη βίμαϊο 
εὖ ἀθοογραΐ οἰαγδίθμη σΘμθΡ 5 
γί γ αΐατη ΟΡ 115 ΟΥλ ἸΠη]0αΪ5. 
γοιαπι ποαὰθ ἀἰν 18 πθαι18 οἰανί 85. βαποιΐ 
ὨΟΠ νἱρ αὐυτη ο Γαΐ 85, ποὴ β]ουὶα υἱδδ, 

γϑ]θυιηΐ, 80 60, ἤπθ ργϑνθηϊθηΐθ, 
τηογίθιῃ ἀθίθπά θυ. Ποιηϊοϊ πη, εὐ 

564 Δρρτθαϊίαν δἰ ἤσηο (0110 46 πηθᾶϊο 
οὐ ῬγΦΒΘηΙΙ οοουϊίαί ΒΘΡΌΪΟΟ, ἜΘΕΝ 
Πδτητηα α- ΘΧΒΕΪπρι]-πθαυϊί ἰηθοί ἢ ἴῃ 80 ὃ 
δἰ, ρβοίογβ ἰδιθββοθηίΐβ τηϊβοῦοθ ΘΟη] 15 
588 Ρυτϊναίδπι ὙὶΡΟ θΟΠῸ ἀοἸ θη 5 
δὲ ἴῃ βοϊ πα ]η6, ἸηΒΆΡΘΓαΙΙΘ ἴῃ ῬΌΘΓΟΓΙΜΠΓΟΥ 
ὙΙΟΙηὶ θαμὰ ἀοῇθπί οἱ, διηϊοὶ, [ροὶ 
ΓΘαυϊΡαηΐ, Πα ΓΙ ΟΛ Τα ΡϑΌΡΘΓΟΒ οἱ ΡΘτοριηί. 

564 Π66486 ᾿ΔΟΡΙΙἃ8. ΘΟΠ] 0185, 
ΠΘ6Ὸ8 ᾿διηηθηΐδ, Δ] ΘΟΥ πη οἱ ῬΘγθρΡΙΠοραπα. 
ΤΉΟΥ5 τη βου, οϑί, 584 πϑρίοχιὶ τὸ 
Ἰτηπη106 ΘΗΪΠῚ τοῖρϑᾶ οΟΥ Παθοί, 
Τὰ δυΐθπι 4υ 5615 65 οἱ Βορ66 βθρυορυπι 
γιΐθο νδηϊίδίθπι ῃΐο δαἀοοίαϑ, 

ῬΙῸ ΤΟΡΐ0 ῬΥΘΟΔΓΘ ὈΘΠΘΥΟΪΘ, 
αὖ ΒΟ] αἱ]οπθῖὴ ᾿ηγθηϊδῖ ἀ 6] οἴ ΡΠΩ, 
οὐ βθάθῃν δα!ριβοδίμν ἀθχίθγδηι 
ἴῃ Ἰυδίο ὑγοιηθηάοαιρ Ποὶ πά]οῖο, 
τη Υὗ115 ΔΠΏ11ΠῚ ῬΘΙΡΟΙΡΓΘΗΪ 5016 ἴππι 
4α1-ΟἰΓοῸ -τη 1, τη Ποβί πιατη ΒΟΧΙΘ5 
Οαπη ΟΘη Τὴ ΘΟΙΒΘαΠΘηΐΘΙ Βθρίϊθ5 

ἰθιηρουῖθυβ «πηι 586Χ ἢΐδοθ θα μι. ΠῚ 
Νοπαϑ ἀ165 δαὶ 8 Π0Δ1Ἔ[Ε[, ἜΠΣ ΤΤΝ 
Ἰηα]οίο 6 ̓ΓΪπηᾶ οοπϑιϊαθθαίαν,. 

Οὐ ΦΩΪτηϑ τη ὑγδα] 1, τη 10 5 8ΏΡΘΙΟΡΌΤΩ. 

141. ΘΕΟΒΘΠ.. 

Νοῃ εἰοτῖα Ἰηϑαηίθηδ, ἀθπηθηίθν δἰδίαπι.. 

Ουἱδ ΘΠ ΒΘΓΙΠΟ 868 δὲ ΥΘΓΙΩΘ ὙΠ ΠΙΒΒΙΠΊΟ, 

οἰβὶ ἰὴ ἰΙοοο οοηάϑίυ ογηδί βϑίμηο Ὁ ᾿ 

Θ6ἃ οοηϑοῖαβ [076 αἱ Βυβρθοί! ἸΔρ1465 



ν δ 

ας τοῦ ίον λιθοσύνθετον τάφον. 
τε λοιπὸν χἂν χατὰ στράγγα ῥέειν 
δάχρυόν μου, συμπαθέστατοι φίλοι, 
ε, συνθρηνεῖτε, συναίρεσθέ μοι 

οὖς ς τοὺς στεναγμοὺς, πρὸς τὰς ἱχετηρίας, 

) θεὸς δίδωσιν εὐμαρῆ λῦσιν 

μῶν, ὅσους πλέχουσιν αἱ πονηρίαι. 
τοῦτό μοι μέγιστον αἴτημα, φίλοι" 
δεύτερον δέ - χαὶ μὴ παρόψεσθέ μου" 
ὰ τελευτὴν χαὶ τὴν ἐν τάφῳ θέσιν, 

; τὸ χατάπαυμα τῶν μαχρῶν μάν, 
ις ἀμυδρὰ τῶν ταπεινῶν ὀστέων 
ζτος ἔστω, μιὴ πρὸς ἄλλοις ὀστέοις 

διάχριτον ἀπολάδῃ τὴν θέσιν. 
οὐχὶ παράσχοισθε τὴν μιχρὰν χάριν; 
οὐχὶ ὑπάξοισθε τὸν βραχὺν λόγον ; : 

πρὸς τριάδος, γαὶ πρὸς αὐτῶν χηρύχων 

᾿ προστατούντων τῆσδε τῆς ἐχχλησίας, 
δεὶς παραλύσῃ μοι τὰ βουλητέα. 

ἣν ὑφέξει τὴν ἐν ὑστέρῳ δίκην, 
ιν ὁ χοινὸς χαὶ χριτὴς χαὶ δεσπότης 
πλάσμ᾽ ἐπανάξειεν εἷς θείαν χρίσιν. 

ὕργιος γέγραφε, ποιμὴν Κερκύρας, 
πολίας πέμπτον ἀνύων χρόνον. 

148. ΑΔΗΛΟΝ. 

ν εὐτυχῶς τεχοῦσαν ἄνδρα γεννάδα 

ογιον, πρώτιστον ἀρχόντων ὅλων, 

γὴν μοναχὴν; εὐσεθὴ Θεοδούλην, 
(θος οὗτος δυγκαλύπτει τῷ τάφῳ 

οὔσαν ἐν γήρᾳ τῷ βαθυτάτῳ. 
Ἶ Ἰαννουάριος εἶχεν ἡμέραν 
ἐσχάτην τε χαὶ τελευταίαν μονὴν, 
ἱκτιὼν δ᾽ ὑπῆρχεν ἡ τρίτη τότε 
υ διιππεύοντος ἀχριθεστάτως, 

᾿αδραμούσης χιλιάδων ἑξάδος 

ν, σὺν αὐταῖς ἑξαχοσίων ὅλων, 
σο ραχοστοῦ σὺν ὀγδοάδι πάλιν. 

αὶ χοῦν μὲν αὐτῆς ἐνθάδε χρύπτει τάφος, 

ἣν. δὲ Ψυχὴν φέρουσιν ἀγγέλων χέρες 

γὴν ἄυιωμον, ἁγίαν τῷ δεσπότῃ 

Ευρφαγωγῷ χαὶ καθαρῷ νυμφίῳ. 
; γῦν χορεύει γυμφιχῶς ἐσταλμένη, 
, ἀρετῶν τὸν πέπλον ἠμφιεσμένη 

5 τοῖς χαλοῖς ἅπασιν ὡραισμένη 
αὲ ἣν θεικῶν ἀχτίνων πεπλησμένη. 
)ς δ᾽ εὐπρόσιτος πρέσθις ὑπὲρ τῶν τέχνων 

᾿ 110. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

ΜΝ: 

- το» Ἐν 

-----.------ ὁ. μ᾿ "κ χυν- τς ---- -- 

᾿ ᾿ αι, «“««αππϑσσνθνν, ΠΝ ΣΝ οροοέΠρένς ΟΝ 0. ΟΝ ΡΝ 

᾿ ἐῶ 

δὰ 

προσάγει τῷ θεῷ παρρησίᾳ. 

γάρ τὰ πάντα χαὶ σχιὰ χοὐδὲν πλέον" 

᾿ γὰρ φέρον τὰ πρῶτα τοῦ λαμπροῦ γένους 

αἀσιλιχῆς ἐχ φυλῆς κατηγμένον 
νόδλαστον χλῆμα τῶν ἐκ πορφύρας 

ΘΑΡΌΤ 1. ΕΡΙΟΠΑΜΜΑ͂ΤΑ ΒΕΡΟΌΠΟΠΑΙΙΑ. 419 

δίαϊαϊ Ποὺ ἸΔρ᾿ αἰ 5- Οοπιροβί τη 5ΘρΌ]οΡ τη. 
Θ᾽ηἰτ6 ΤΟΙ Φαδπὶ βα]ίθτα ρας αἰ πη ΠΟΤ Θ 
ἸΔου πᾶ πὶ ΠΊΘΔΠι, ῬδΙ 6 - ἃ δοί  δηηϊοὶ, 
51η1{6, ἈΠ8-]Δ θη θηηἰηὶ, δ αγαΐθ τηθ 

δα ρογηίι5, δ ΒΡ] οἰ ἸοΠ 65 
ῬΘΡ 4υἃ5 ἄθι5 ἀδὺ [Δ 0. !Π6 πὶ ΒΟ] ΕΠ ΟΠΘΤΩ 
ὙἹΠΟΌ]ΟΤΠΏ, αι πθοίηΐ τη} 18. 
ΤΠπὰπὰ ΠΟΟ τηϊἱ τπαχὶπηατη ροδβίυ!δἔιπη, δπηϊοὶ : 
Βθουπάυτῃ δαΐθπι ἃ : οἱ Ὧ6 τη8 πϑρ]ρίο ; 
Ροβί ἤπθπὶ οὗ ἴῃ ΒΘρΌΪΟΓΟ ΘΟ  ρΟΒ᾽ {]0Π6ΠῚ, 
Ῥοϑβί, οϑβϑϑδίοπθπι ἰΟΠΡΌΓΡΕΠΙ ἸΔΙΡΟΓ ΠῚ, 
ῬυΪν 15. ΘΧῚ 15. Πυτ ]Π πὶ Οβϑία πη 
ΠΟΠ-Ἰηϊχίιι5. Θϑίο, Π6 οὐχ 8]16 15 ΟΒ51 005 

ααῷ αἰ Π0116 ἀἸβοθυπαίαν, δοοὶριδΐ ροβι]οηΘ τη. 
ΝοηηΘ ῬΡΘΌΘΥΙ 15 ἤδπὸ ρᾶΡνᾶτη ρΡαίϊδηι 
ΝΟΙΠΘ 50] ον 15 ὈΓΘΥ ΠῚ ΒΘΥΠΊΟΏΘΙΩ ὃ 
Νῷ ροὺ Τυϊηϊ δίθιη, ἢδ ῬΘῚ ἴρ505 ῬΓΘΟΟΠΘΒ 
αυἱ ργωϑιἀθηΐ ἢυ]οοα βοο βίῳ, 
π6 45 ἰηἰρΙη σαί αι τὴ γϑ]]6-ἀθουϊί, 
586 50] υηΐ ἴῃ Ροβίθγο 1501 πὰ 
ἀυδηο ΘΟΙηΠηΠἾ5 οὐ Ἰὰθχ δὲ ἀουηϊηιιβ [οἰυτῃ. 
[ουτηᾶτῃ ([. 6. ΘΟΓΡΕ5) τϑασχοῦῖξ ἴπ ἀἰνίηυτη 7πα1- 
αθογρίυβ βου ρβιῦ, ρᾶϑίουῦ. (οτογτῶ, 
58 υ 11 αὐτὰ ααϊπίστη οοηῇοθγοί αηημιηι ὑθΠρ115. 

1418, ἸΝΟΕΗΤΌΜ. 

Οὐδ [ο]οϊίον Ῥϑρϑυῖῦ νυ] γα πη, ῬΘΠΘΓΟΒΊΓΩ 
ἀθογρίαπι, ὈΥΪπλυτη ῬΥΙ ΠΟΙ ρυτη ΟἸΠ ΤΏ, 
γϑηθΓϑη τη πο δ τη, ρίδηι Τ᾽ ΘοΟααδιη, 

1815 1ἰδίθ οοηΐθϑὶῦ βθρυ]ορο 
τηογίαδιη ἰπ βδηθοίαΐθ ργοίαηαᾶ. 
Ζαπυδιῖαβ δυΐθτα Πρ Θθδί ἀἴθτῃ 
ὉΠ δια 6 οἱ ἤπδίθτη βίαι] οηθΙΩ, 
Ἰησϊοίοσχιθ ογαΐ (θυ δ, ἰὰηο 
8Πηὶ Ρογθαυϊ η 5. ἀρ Ἰ55ἴ πη 
Ῥγίθυεϊαρϑα ομΠ]δάστη ἤθχϑαάθ 
ΔΗΠΟΙΌΓΩ, ΟὈΠΊΓΆΘ 115 ΒΘΧΟΘΉ 15 ἰο 15, 

αυδάταρθϑβίτηο ψιοψίιθ ουτῃ ορἀΟΔ 46 ΓΌΡΒΙΠΙ. 
ΕΠ ρυΐνογθπι δ]5 Βῖο (θρὶξ Βθρυ ο ΠῚ, 
δη πηδηι δαΐθηῃ ἔθυε απί, Δ ΘΙ ΟΓ ΠῚ ΤΏ8 15 
ΒΡΟΏβδτη τηϑ οι} }- χρυ ίθιη, βδποίδηη ἀομηίηο 

᾿φυϊ-Βροηβδιη- ἀποῖν οὗ ῬΌΓΟ ΒΡΟΏΒΟ. 
Εἰ πυπο ὁμογοβ-αποῖξ παρ ϊα}1-τῖῦα ἀθαποία, 
γἰγίαἴυτη ρΘΡΙο ᾿πἀαΐα, 
δ ρυ]οῦβ οππηΐθυ5 ἀθοοΓαίδ, 
οὐ ἀϊν!ηβ τα 115 Ἰτηρ] ἰδ. 
ΘοΙΠΙοοί [401}1-δοοραθη5-]Θρϑί!οηθ ΡΓῸ Π108ι 
ῬΓΘ665 δαιϊηογοί Π60 ᾿Π 6 Γᾶτ-νοοθ. 

πάθ. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Θοιηηΐαπι δι οαποία δἰ ἀτηργὰ οἵ Π1Π1] ΔΙ] 1ὰ8 : 

(υἱ οπῖπι ρυΐτηδ ἴογοθαὶ ΒΡΙΘΠ ΔΙ ρΘΠΘΥΪ5 

οἱ τορίδ 6 βίλρρθ ργοάποίαβ [ογτυξιν 

6- Οομπηθηΐ8-Πϑίιιβ. ῬΔΙΠη65. Θουαμη αἱ ΘΧ ΡυΓΡΟΓὰ 
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χόνις χαλύπτει χαὶ θαλὰμεῦει σχότος,. 
χαὶ τάφον οἰκεῖ τῆς χατάρας χωρίον 

πρίγχηψ Μανουὴλ, τῶν χαρίτων ἡ βρύσις, 
τὸ τριαχοστόπευπτον ἀνύων ἔτος... 

Δεχὰς ἔην, ἑπτὰ δὲ τοῦ Ἰουνίου: Ἶ 

φυτὸν μαραίνει τῆς ἀγαθούρυσίας, 
χατὰ δισεπτάριθμον ἱνδίχτου χύχλον.. 
καὶ χατὰ χιλιοστὸν ἑξαπλοῦν ἔτος 
προσλαθὸν ἐχτὸς χαὶ χρόνου περιόδους 

ἑπταχοσίας ἐννέα πρὸς ταῖς δέχα. 

Τῦ0. Αλλφῳ. 

Εἰς τὸν τῆς τραπέζης. 

Τῆς γῆς ὁ χόσμος ὃ γλυχὺς Κωνσταντῖνος 

ἐνταῦθα χεῖται, φεῦ πόσος ! φρένες πόσαι! 

151. ΑΛΛΟ. 

Πτωχῶν τράπεζα, δεσποτῶν ἣ φαιδρότης, 
κόσμος δυναστῶν, ταξέων εὐρυθυμία, 

τῶν ἀρετῶν πρόγραμμα, τῶν χαλῶν ὅρος, 

Ῥώμης τὸ χάλλος, δόξα τῶν πατρικίων, 
τὴν χοσμιχὴν σύγχυσιν ὡς ἔγνω πάλιν, 
ἀπῆλθεν εὐθὺς ὁ γλυχὺς Κωνσταντῖνος, 

ἰδεῖν τὰ πικρὰ μὴ θελήσας τοῦ βίου, 

152. ἘΠΙΤΥΝΒΙΑ. 

Εἰς τὸν πατριάρχην Κυρὸν Πολύευχτον. 

α΄, Τίνος σὺ, τύ ὑμόε; : - Τῶν χαλῶν πάντως τάφος. 

-- Τὸ σῶμα πῶς δὲ φροῦδον ; --- ἐξ ἀσιτίας. 

758. ΑΛλθ; 

β΄. ὁ τύμθος οὗτός σοι, Πολύευχτε, κλίμαξ, 
ἐφ᾽ ἧς σὺ βαίνων ἔδραμες πρὸς αἰθέρα. 

7584. ΑΛλο. 

Υ: ὁ νοῦν θεωθεὶς, ὡς ὄρει χρυδεὶς λίθῳ, 

δόξαν βροτῶν πέφευγεν, οὐ τέθνηχέ σοι. - 

155. ΑΛΛΟ. 

δ΄, Τίνος σὺ, τύμδε; - Νὴ μάθοις, ἐπεὶ φράσεις" 

ὦ ποῖος ϑζοῦ, ὦ πόσος χρύπτει πόσον. 

150. ΑΛλΟ. 

ε΄, ὦ πᾶσι φευχτὸς εὐχτός ἐστι νῦν τάφος, 

τὸν εὐχτιχὸν χλήσει τε χαὶ τρόποις φέρων. 

151. ΑΛΛΟ. 

ς΄. Θνητὸς δυσὶν σὺ, τῷ τόχῳ χαὶ τῷ τάφῳ". 
δυσὶν δ᾽ ἄῦϊλος, τῷ βίῳ χαὶ τῷ πόνῳ. 

ΠΑΝΤΗΟΙΘαΙΔΣ απάῖολὶ ΔΡΡΈΝΡΙΟΙΒΟ, ἘΣ ὅπν ᾿ 
8 ἰθυῦγᾶ 50 ΡΘΠΒ ΙΟηΡ6. Θἰου !τοαπὶ, - δ 

ἄἀυοθιιβ δαΐθπι πηδί οι ΧΡ ΡΆ, Υἱα οί, 

ῬυΪν15 θιθγὶ σοηϊορῚ οἱ {ῃ8]απηο-Παθοὶ 

οὐ Βθρα!οσιτη Πδ Ι΄, ΘΧΒΘοΡ ΟΠ Ἷ5 1οο 

ῬΓΪΏΟΘΡ5 Μδηιθὶ, οἰ Γιατ [ΌΠ8, , 
ὑγ᾽ σοβί πη ατη- αὐ απ ῬΟΓᾶΡΘΠ5 ΔΠΠΌΠη. 
Πθοδβ δγδΐ δἱ ἐμβίιρθ)' βδρίϑιι αΐθ5 Ταηἶ ὦ 
ῬΙδηΐδπη τηδΡοἰ ἀδτη- οἱ: ΒΟ :0- ΒΕ ΡΒ. 
ῬΘΡ Ὀ᾽5-5θρ θῃδυα1η-ΠΌΠΠΘΙῸ ἰηἀἸοἱ ογοὶ 
Θδὗ Ῥ6Γ ΤῊ]]Π]ΠΘΏ ΔΙΊ ΠῚ ΒΟ ΧὶΘ8 ΔΠΠΌΙΩ.. 
ἰΠΒ.Ρ6Γ-ἃββι μηρί 5, θχίγᾶ δἱ ἐθ πη ρου β ῬΘυῖς 
Βθρ ηρϑηΐδβ, ΠΟΥΘΙῚ ῬΓΘΘίΘ ἀθοθπ. 

1ῦ0. ΑἸΤΌΡ. 

Ιὴῃ φαθτηάδιηῃ ἃ τηθη88, 
.κ 

ΤοΡΓΆΛατὰ ἀθοὺβ ἀπ]οῖ5. 1116 (οπβίδηξίηι5 

Πἴο 5ἰδπι5-6ϑί, μϑὰ χυδηία5! τηθῃΐο5 ΦΙΒΗ͂Ν Γ 

51: ΑΙΔΌΡ. : 

ῬΔαΡΘΡαΠῚ πηθη88,, ἀΟΙΠΪΠΟΙΕΠῚ ὨἶΐοΡ, 
ἀθουβ ρυϊποίρυμη, ογἀϊηυ τη οοποϊπηϊί88,.. τὰ 
νἱγίυϊ πη ἑ θ]α, ᾿α]οΓΌΡα τη τηϑίδ,. 
Ἠοιηῷ ρυϊογίίπαο, ρ]ονία Ραἰγϊοΐοιπη, 
ΤΠ] σοη  υϑϊοηθιῃ πὖ πους, ΤΌΓΡΒΙΕΒ, 

801: Ρτοίϊηιι5 ἀυ]οῖβ Οοηδβίδη μηδ, 
Ὑἱάθγθ συΐ ποΙυἱ δοθῦθὰ νυ. - 

σῦν ΕΡΙΤΑΡΗ͂ΙΑ.. 

πῃ ρδίἸτομδτα ΟΥΡΌΤΩ Ῥοϊγϑιοίαμη. 

α. Ου)αδηδπὴ ἴπ; ἑμτηυ]9 ὃ ---- ΒΘΓΌ ΤΩ ΟΠ ἩἾΙ ο- 

 [πἴπῃ 566. 
-π- ΟΟΓρὰβ φυοιηοᾶο Δ011 --- Φο]αηῖο.ς 

168. ΑἸΑῦΡ.. 
Ἕ ΠΑΤΗΣ 

ὃ. Τυχηυ]ὰ5 ΗΪο 01, ῬοΙψθαοίθ, βοαϊ 
ΡΘΡ 485 ἰὰ φ»Δα Θη5 οαοανγϑίὶ δὰ ϑίμο 

1ῦλ. ΑἸτῦν. 

: ἰβίθ ΘΙ} 5. ΤΏΘΠ5 ἀϊνα-Τδοί-θαί; ἊΝ 
[ἀράϊαβ 5ᾶχο ἑ. 

Μονίδ]ϊαπι β]ονΐαπι Γιρὶξ, ποπ {10 τηονίαας 

δ. ΑἸαῦῇ." 

ἄ. Ουὐαδπᾶπι ἐπ, ὑαπηι]6 ---- Νδ ἀϊάϊοο 
Ο 40.815 φυδΊθπι! ὁ φυδηία ἰοοὶ! αυδηι 

π80. ΑΙΌΡ. 

8. Ουοά οπηη68 ζυρὶαηί, Ρθίπηί ΟΠΊΠΘ65., 
Ροίθπάυπα- 8] ααθπ δὲ Ὠοιηΐη6 οὐ προνῖρ 

Ἴ51. ΑἸαῦρ.. 

᾿ Μοιΐαϊῖβ ἄμοθαβ τὰ οἱ Ῥαγία τὸ ΠΝ 



: 18. ΛΑλο. 

ἵνος σύ, τύμδε; --- Νυχτὶ τοῦτό σοι φράσω, 
μνἥπως ἀχούσας ἥλιος λάμψῃ χάτω. 

159. ΑΔΛΛΟ. 

ρηστὰ πάντα τύμθος εἷς ἔνδον φέρει" 
; εἶχε χαὶ γὰρ πάντα πάντων ἐν βίῳ, 

ΠΤ 100. λλλο. 
ὖ γεχρὸς εἶ σὺ, πλὴν χρυδεὶς λίθῳ μόνον, 
Ξοῦ πρόσωπον, οὐχ ὀπίσθια βλέπεις. 

101. ΑΛΛΟ. 

ν νυχτὶ χλέψας, μὴ μάτην αὔχει, Χάρων' 
ἡχ ἦν σὸς οὗτος, οὐδὲ Μοίρας τῆς χάτω. 

᾿" ἴῶ 168. 
ἐ, γυχτὶ θνήσχεις, ἥλιον δὲ λανθάνεις, 
ὅπως συνεὶς τὸ πρᾶγμα μὴ λάμψῃ χάτω. 

ΑΛλλο. 

Ε΄ 108. ΑΛΛΟ. 
ὁ ὁ φωτὸς υἱὸς προφθάσας τὴν ἡμέραν, 
τὸν ΡῸΝΝ ὅδραν ἥλιον, φῶς, ἡμέραν, 

᾿ ἁ. 

πθά4. ΑΛλο. 

ὃ τύμθος εἰς τί; --- Μαρτυρεῖ τεθνηχότι 
ὡς οὐδὲν ἔσχε πλὴν τρίπηχυν νῦν λίθον. 

1θὃ. ΑΛΛΟ. 

ΒΕ ὃ τύμθδος: τῇ φύσει μάρτυς μόνον 
τοῦ μὴ δοχῆσαι φάσμα τὸν τεθνηχότα, 

166. ΑΛλΟ. 

ὁ Ὁ οὶ ἀιυνηδὸς, νῦν πεφιλμένος τάφος. 

Κἂν γὰρ στυγητὸς, ἀλλὰ τοῦ πεφιλμένου. 

Ἴ01. ΑΛλΟ. 
Αἴ, ἔξζοντι σῶμα τύμόϑος - ἐν τύμδῳ δέ γε 

᾿ θεὶς τοῦτο, νῦν ζῆς, τὸν τάφον χρύψας τάφῳ. 
τ 

108. ΑΛΛΟ. 

Διπλοῦς ὁ τύμόος: εἷς φρενὸς, νοὸς, λόγων, 
χαλῶν τε πάντων " εἷς δὲ τοῦ τεθγηχότος. 
Ἂ 

. 09, ΛΛΛΟ. 

-- Κἂν οὐδὲν ἔσχες, πλὴν ἐφωράθης, Χάρων, 
χαχοῦργος ὧν. χλὼψ, νυχτὶ τοῦτον ἁρπάσας. 

τ Ἢ σΑΡΌΣ πν ΒΡΙΟΒΑΝΜΑΤᾺ ΒΠΡΌΠΟΠΑΑ.. 93} 
8. Διαῦρο. 

σ. Οὐ])αβηδηη ὑπ, ἐαπηι] 6 ---- Νοοία που Εἰ οὶ ἀἸοδτη, 
ΠΘ. ἴογίθ, οατα- δια θυ, 50] Ἰασοδΐ ἰηἴτα. ᾿ 

59. ᾿ΑἸἸΌ}. 

Ἀ.. Ουἰάχυϊά Βοπαπὶ δβὲ ἰυπιυϊαβ ἀπὰ8 ἱπίαβ ἤοτί τ 
ὉΠῈ15 οἰθηΐπὶ Πα θοΡαΐ χυϊάυϊὰ ο5ὲ οπηπίαπι ἰη νἱίὰ. 

100. ΑἸαῦ, 

ῆ. Νοη τπουΐίασβ 65 ἴα, 564 οοουϊίι5 βᾶχο ἰδηΐαπη,. 

οὶ δοίθιη, πο ροβίϊοα νἱ 65. 

101. Αἴαῦϑ. 

Κ. Νοοία Γαγαΐιιβ, ἢ6 ἰθΠ.6 Γ8 ρ]ουίαγο, (Πδγοη : 

ὯΟἹ ΘΓδὺ ῃῖο ὑπ5, πθαθ Ῥᾶγοῶ αι ἴῃ -ἰ που ὶ5 δϑί. 

102. ΑἸτῦν. 

ἰ. Νοοῖα ΤΠΟΓΘΓῚ5, 5016 δαΐθπι [8}}15, 
Π6, ΓΘ ἰηἰθ]]θοΐδ, ᾿ποϑδὲ Ἰηΐγᾶ. 

709. ΑἸ}. 

Ὧι. Τλιοὶβ ΠΠΙὰ5 οατη ρον θηϊβϑοί α161Ὶ, 
Ομ τιβίυχῃ ᾿Ἰπυθηϊί 50] 6 πη, Ἰασθιη, αἰ θη. 

τά. Δ. 

η. Τυπιαΐαβ δα (υἱὰ 65{Ὁ --- ΤοΒι15 6ϑι τποῦίο Ὁ 
ΘΠ ὨΪΠ1] ΠΡ τ11558 ρΥοοίου ἐγ οι δύξιη πηο ἸὰρΙ 6 η. 

. ΑΙ. : θῦ. ΑἸτῦ ἤμὰ 

2. αῃυβ οϑί ὑππηυ 8. : ΒΟΙΪαπηπηοάο ἐθβι15 68} Ὧᾶ- 
ΠΟΙ ΥἸΒΌΓΩ 6586 5ρθοίγατη μη) 41 τηογίαιι5- 651. 

100. ΑΙΤΌΡ. 

». Ουοὰ ρῥγυβ οἀϊο-ογαΐ, παπο αἸθοίατα ΒΘρΡΌ ΟΡ τὴ 
Εἰδὶ ϑηὶπὶ οὐϊο- 85, νϑυυτηΐϑιηθη βϑί, αἸ]θοί!. [68ὲ. 

. ΑΙ. ΝΟ 
4 [ππι]0 δαυΐθιη 

ᾳ. ΤΊΡΙ νἱνοπίϊ οοῦρὰ5. 6᾽αὐ Ῥγο-υτσηυ]ο; ἴῃ ἰὰ- 
αὖ ἰά φοτηροβυ βίῖ, Πα ΠῸ ΥἿΥΪ5, ΒΘΡΌΪΟΡΟΤΩ ροβύχιδιη 

[οΘ] αν βίϊ βθρα]ογο. 

108. ΑΤΙΌΡ. 

ὉΠῚ15 ΠΡ ΘΠ11, Τ]Θη 5, 6]0- 
[4αθηίϊῶ, 

Ῥυϊογοραπι ἔ. 8. Υἱγ αὐ] 416 ΟἸΏΠΪ ΠῚ : ὉΠῈ5. 8ι- 
[(θτὰ τηογίαϊ. 

γι ῬΌΡΙΟΧ ἰυπιυϊαϑ : 

160. Αῦ. 

8. Εἰ51 51}}} μαβυῖδις, ἰδῃη)6η ἀθρΓΘ ΠΘΏΒ15. 68, 
[βᾶγοῃ, 

αἱ τιδ] βου ἴὰγ, αἱροίθ 4 ἤὰπο ποοίιι ΤΔΡΌΘΓΙ5 



[3 

10 

1 

20 ΚΞ 

ὙΘΡ ΤΟ ἜΜΕΝ ΡΝ 

710. ΑΛλλο. 

ιθ΄, Μὴ συνθανεῖν σοι πάντας αἴτιος τάφος " 

τρίπηχυς ἂὧν γὰρ πάντας οὐ χρύπτειν σθένει. 

111. ΝΙΚΟΛΛΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΚΑΛΛΙΚΛΕΟΥ͂Σ. 

Τοῦ σοφωτάτου διδασχάλου τῶν ἰατρῶν χυρίου Νιχολάου 
τοῦ Καλλιχλέως (Ξ͵6) ἐπιτύμιόιοι "Ιαμόοι. --- Τὰ πρό- 
σωπα᾿ Ξένος καὶ Τύμόδος. 

Ξ;, Μέγαν ὁρῶ δε, Τύμθε. Τ, Μὴ πλανῶ, ξένε, 
τρισσοὶ μένουσιν ἔνδον. ΚΞ. Εἰπὲ χαὶ τίνες. 

Τ. Μήτηρ, πατὴρ χαὶ τέχνον, ἔμπιχρος λόγος. 

Γένος τὸ μητρὸς οἷον; Τ. ἔχ Δουχῶν, ξένε. 

Φῆς τὴν σεθαστὴν χδς Τ. Αὐτήν σοι λέγω. 

. Ναὶ καὶ τὸ πατρὸς φράζε, Τ. Παλαιολόγος. 

Ξ' Γεώργιον φεῦ τὸν σεδαστόν μοι λέγεις. 

Εἰπεῖν ἔχεις τὸν παῖδα. Τὶ Γνοὺς φεῦ δαχρύσεις. 

Ξ, ἀρ' ἡλιῶσαν εἶχεν ἢ χρυσῆν κόμην; 

Ἂς Χρυσῆν. Ξ,, Ἐχυματοῦτο πρὸς τὸν αὐχένα. 
Τ. Ναὶ τῷ ζεφύρῳ παρπνέοντι πολλάχις. 

Ξ. ἔστησας ἡμῖν πᾶσαν ὀρθὴν τὴν τρίχα. 
τ ἂν γνῷς τὰ λοιπά, Ξὶ Ξ. Φράζεπ τῷ τοῦ χειμένου, 

Τὸ βλέμμα τούτου ποῖον ; Τ, ὡς τόξου δόναξ. 

,. ἔπληττε πρὸς τὰ στέρνα; Τ. Ναὶ τὴν χαρδίαν. 
Νὴ πιχρὸν ἦν τὸ τραῦ μα; Ῥ, Τλυχάζον, ξένε. 

,. Τὸ χρῶμα τούτῳ ποῖον; Τ. ὀφθαλμοῦ δρόσος" 
ὡς γάλα λευχὸς, ἐξέρυθρος ὡς ῥόδον. 

Ξ,, Ἡρόσθες τὸ λεῖπον. Τ. Πρόσχες ἐξηγουμένῳ. 
Στὰ ῥεῖθρα τούτου πῶς ἐχεῖτο τοῦ λόγου ; 

ἽΞ,. 

Ξ. 

Ἱ ΓῚ 
- - 

ἘΝ 

ὃ ὡς ὄμόδρος ἡδὺς, ὥσπεο αἰθρία δρόσος. 
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Ξι, Ποταπὸς ἦν τὰ στέρνα; ΠΕ Σιδηροῦς, ξένε. 
Ξι, ὁποῖος ἦν τὰς χεῖρας; ρχαῖος Δοῦχας, 

“ὡς ἀνδρονῖχος ἄλλος ἦ Υπερ δὴν 

ὅ Ξ', ἧς ἀνδρὸς οὗτος ἦλθεν ἐντελῆ χρόνον; 
Τ ἴουλος οὔπω τὴν γένυν ἐζωγράφει. 
ἘΞ). Πῶς ἦν ἀριστεὺς καὶ πρὸ τῆς ἡλικίας; 

Τ. ἔχ τῶν λεόντων τίχτεται βρέφος λέων. 

Ξι. ἤδη νοῶ τὸν παῖδα - καὶ τίς ἦν, λέγε. 
Σεδαστὸς ἀνδρονῖχος ὁ ἐχ Δουχῶν γένους; 

Τ, Αὐτὸν λέγεις ἐχεῖνον. Ξ Ὁ) θγήσχε!ι τρόπῳ; ̓ 
Τι ἔχ συγκοπῆς τα Ξ. ἄφυχτας φεῦ] τὰ τῆς νόσου. 

Νὴ χαὶ πρὸ πατρὸς οὗτος ἦλθεν ἐς τάφον: 

Τ. Ναὶ χαὶ πρὸ μητρὸς, ἀλλὰ χαὶ τῆς συζύγου. 

Ξ - Οἰκτρὸν λέγεις τὸ πρᾶγμα" πλὴν σώζοιντό μοι 

γῆν πραέων ὡς χλῆρον εἰσδεδεγμένοι. 
Τ. Καί σε, ξένε, θρηνοῦντα γεχροὺς τοὺς φίλους 

πον βξηοι τὸ θεῖον εἰς σωτηρίαν. 

119. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς τὸν τάφον τοῦ σεθαστοῦ μαχαρίτου κυρίου 
ἸἈλγδρονιχοῦ. 

Πιχρὸν τάφος πᾶς᾽ εἰ δὲ χαὶ τέχνου τάφος, 

Ἄν τ ὠϑθ ΟΣ 

ΠΑΝΤΗΘΠΟΟΙΑΣ ΘΕ ΖΒΟΜ ἈΡΡΕΝΌΙΟΒ. ὁ 
110. Αἰαῦν 

ἐ. ΝΟΠ ΘΟΠΊΠΊΟΥΙ 10] ΟἸΠΠ65 δαοίογ δὲ 
αυοα υἱ ἐγουιδεψιη, Θ5ΐ,., ΟΥ̓ 65. ΠΟΠ. [6 

111. ΝΊΟΟΙΚΑΙ ΟΑΙΠΊΙΟΠΙΒ 

ΘΔΡΙΘ ἢ ἰββίτηϊ τηϑαϊσοσαμι τηδρὶϑίνὶ Ὁ... Ν 

110}18 ΙΔ. Ὁ] ΒΘΡ.]ΟΡ81688. --- ΤΠ Θ.]ΟΟΊΠΙΙ 
οἱ Θδρα!ονιτω. 

Η. Μαρηῃυμπ (6 νἱάθο, βθρῃ!ογατη.. 
γ65 τηϑηθηΐ ἰηΐπ5. Η, ὈΪο οἱ χυΐϊπδπη. 
5, Μαΐϑι, ραΐϑυ οἵ ριθι, διημδυ!θηΐαπ ὁ 
Η. θη τηδίγ!5 4816 5. Εχ Ποῖδβ,. 
Η. Πιοῖβηθ δυραβίδτη ΑΠΠΆΤΩ ἢ 5. ΤρΒΆΤη. 
Η. Νὼ οὐ ρϑίυ 5 σοηῖβ ἴα. 5, Ῥδιοϊοσιβ. 
Η. σδογρίαμῃ μθα! δαραβίαπι τὶ ῃὶ ἀἴοῖβ, 
ἘΔΙῚ ροΐθβ οὐ ραθνατῃ 7 5. {Π01-ΠουΘ 15, 

Η. β΄ Ιθαπηπ8 ΒαΡθοΡαί 8 ΔΌΓΘΔΙΩ 00 
5. Αὐτθδηι. Η. ΕἸποίαα αὶ δὰ σΘΡν ΘΟ ΤΩ 
5. Νῶ, 500 ΖΘΡΏΥΤΟ θη 6 ̓-ϑριγδηΐθ 50 
Η. ΕΠ δοΙβι αἱ βίαγοηΐ ΠΟΌΪΒ5. ΟΥΠΠ65 ΤΘ0 
5. 51 ον 5565 το] χυδ... Η. Πῖο ῬΘΙ Τη0 
Τηϊυϊΐι5. 6]5 415} 5. 1 ἀγοὰβ ἄρα Π40 
Η. Ἑουϊθθαίπο ρϑοίουαῦ 5. Ν, ον ἵρ5 
Η. Νυπι δοοῦθιμη ογᾶΐ συϊηυβὴ 5. Ὁ 
Η. ΟΟἹοῦ οἱ 4118}15 5. Οϑυ]Ο ΤΏ ΤΌΒ, 
αἱ Ιὰο ΔΙα5, Γυρθιοαηάπ5 αἱ ΤοΒᾶ. 

Η. Αἀϊϊοθ φυοά ἀθεβί. 5. Αὐΐθπαάθ θαι ηΐε 
Η. ΕἸυμΐηδ, 6]5 φαοτηοάο οἰ πη ἀΘδηΐιν 
δι. δα ἀυ]οἷβ ᾿θ6Γ, θὰ ταδί] αΠη ΤΌΒ.. 
Ἢ Οὐ8}15 δγαΐ ρϑοϊογθῦ 5. ΕΘΡΡΘΌΒ, ΠῸ5 
Η. Οὐ8}15 δὶ τηδηϊθι5 8. Ῥυβουβ 00 

βἷουΐί Απάγοπίοιιβ 8116 δὰΐ (οηβίδππυβ. ὦ 
Η. Ιη υἱγὶ γϑηϊ 116 Ῥουίθοίυτη ἰθηρυβῦ 
5. ΤιδηπρῸ ποπάμτῃ τηθηΐη οἱ προθδί. 
Η. Ουὐοπηοᾶο [οΥ ἰβϑί πη ογαΐ γ6] δηΐθ ὃ 

5. Ἐχ Ἰϑοπίριβ πϑϑβοϊαν οδίαϊα5 ἰθ60. 
Η. 7181 ᾿π.6 }ΠρῸ 415 511 ρΌΘΓ : (τηθη 4 
ΔΑυρπβίαβ Απαγοηΐοιιβ 6 ΠΟΔΡΊΠῚ ἘθηΘΡΟ 
5. Ιρβυχὴ αἰοῖβ ΠΠυτη. Η. Οὐ τηογίαι5 
5. Δηϊπηθ ἀοἰθοία. Η. Ἰπον! 8 1118 ἈρΗΝ ̓ 

ΝΟΠΠΘ οἱ δηίθ ρϑίγομι ἰβίθ ἀθυθηϊ ἴῃ 56 

5. Νφ, οἱ δηΐθ τηδίγθιῃ, 564 οἱ ατέθ Θοη]αρ 

Η. 1ιδπιθηΐ8 0118 ΔΙ (υ]ὰ ἀἸοΙ5 : 568 ΒΘΡυΘῃ 
ἴῃ ἴδυγᾶτα θοποραπη, αὐ ἴῃ ΠΟΙΘαἸ δἔδτη, 8 
5. Εἰ 8, Πο5ρ65, 4] ᾿πρ65 ΤΟΥ 05. ἅΤῊ] 
αἀἰτιραῦ πυπηθη δὰ βαϊαΐθτῃ ! 

713. ὈΣσΌΒΡΕΜ. 

Ιῃ βϑρα!ορατα δαραϑβίὶ ἀοίαποί ἀοχηϊηὶ.. 

Αιμδγιτη φιία ΒΘρυ]ολ πὶ ΟἸΏΠΘ : 81 Υ6}Ὸ 



ν Ἰαδάις μὲ ὑεῖ οι « Ἄγε δῇ 

[ τὶ χαχόν" εἰ δὲ χαὶ χρηστοῦ τέχνου, 
᾿ ον ν τὸ δεινόν " εἰ δ᾽ ἀριστέως πάλιν, 

συμφορὰ πῦρ᾽ εἰ δὲ νυμφίου νέου, 
οδία ῥάγηθι. τῶν γεννητόρων. 

»οηρπάσας, παῖ, τῶν τεχόντων τὸν τάφον, 
τατριχόν τι χτῆμα χαὶ χλῆρον μέγαν. 

ὺν δ᾽ ἀφυπνοῖς ὥσπερ ἐχχόπων λέων, 

ἵν λιπὼν τὸν θρῆνον ὡς χλῆρον νέον" 
αμέν πὼς χρᾶμα χόνδυ πιχρίας, 

μεν πρὸς πάντα πάνθ᾽ ἡμῖν χόνις, 

ἤσχομεν τὸ μεῖζον ἀλλ᾽ ἡμᾶς δέχου 

ἱ συμμενοῦντας τὴν γαχρὰν παροιχίαν, 

ΕΝ μετασταίη μεν εἰς τόπον χλόης, 
πραέων γῆν, εἰς ἀναψυχῆς ὕ ὕδωρ. 

718 ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς τὴν εἰχόνα τὴν ἱσταμένην ἐπάνω τοῦ τάφου 
; ( Ἀνδρονίκου). 

άχυν πάθει τυηθέντα, καὶ βότρυν νόσῳ, 
κὲ χνῶν ἐμῶν τὸ τέχνον ἀρπαγὲγ βίου 

"τῇ πανάγνῳ νῦν παριστῶ παρθένῳ, 

᾿ γένουν τὰ πάντα, τῷὺς σωτηρία, 

ἐμ, τρυφῆς Χωρίον, ἢ χλόης τόπος, 

δ ὧν ὕδωρ, χαὶ χόσμος εἰς θεῖον γάμον. 

τοῦ πεσόντος ταῦτά σοι μήτηρ, χόρη, 
ν σοὶ τόπον χοσμοῦσα, χόσμε τοῦ γένους, 

114. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ͂ ΓΡΗΓΟΡΑ. 

Εἰς Θεόδωρον Μετοχίτην. 

: πάρος ἐν σοφίῃ θνητῶν μέγα χῦδος ἔνεγχε, 

᾿βαιὸς ὡδὶ λάας τοῦγε χέχευθε νέχυν. 

ἥμος σεμνῶν Μουσάων ὀλολύξατε πᾶσαι " 

᾿ ὦλετο χεῖνος ἀνὴρ, ὥλετο πανσοφίη. 

᾿ς Τῇδ. ΜΑΞΙΝΟΥ͂ ΤΌΤ ΠΛΑΝΟΥΔῊ 
Στίχοι ἐπιτάφιοι εἰς ᾿Ιωάννην τὸν Χαμέαν. 

[σοι τὸ σεμνὸν, ὦ ῥροτῶν φύσις, γένος, 
καὶ σὺ πρὸς γῆν χαὶ χόνιν καταστρέφεις, 

αὶ πρὸς τὸ μηδὲν ὥς τι πρὸς τέλος τρέχεις, 

ς χαὶ τὰ λοιπὰ τῶν ὑπὲρ γῆς ἐμψύχων. 
οὗ γὰρ ἀνὴρ οὗτος εὐχόσμου βίου, 

ξοῦ φόύον σύνοιχον ἐν ψυχῇ φέρων 

ὶ τῷδε πρᾶξιν πᾶσαν αὑτοῦ ῥυθμίσας, 

Ελ τιον φρόνημα χαὶ χρηστὸν τρόπον, 

τε χαρίεντα σύν τούτοις ἔχων, 
ὃ βασιλικῆς ἑστίας ὑπηρέτης, 
ὃς, προσηνὴς, πιστὸς, οἰχεῖος μένων, 

ἱ, συνελόντα πᾶν ὃ χρὴ φάναι λέγειν, 

ἐπάξιος ζῆν μυρίους ἐτῶν χύχλους, 
ἀρετῆς πρόθυμος ὄντως ἐργάτης, 

ἴλθεν ἔνθεν χαὶ πρὸ γήρως ἡρπάγη, 

--ὐσακβνν. κου ίσος 

ψιν » Ὗ ἢ 

᾿Αρυν {ς ΒΡΙΟΠΑΝΝΑΤΑ ΒΕΡΌΠΟΘΗΑΙΜΙΑ. )53 

ΟΌΡΙΘΧ 686 τηΔ] ΠῚ ; 851 οἱ, Ὀοηΐ ρῃαίϊ, [βϑρυϊογααι, 
τ] ἸΡΙΟΧ ἀδτορύτη: 5] δὲ Ορ πη 115 ἔα πη, 
οΟἰδά 65 Ἰρηϊβ θαι δε; 51 Ῥγίθυθᾶ ΒΡΟΠΒΙ ̓ η]οΥἿ8, 
ΟΟΥ ἔγδΏ ΡΟΥΘ ῬΔΓΘΗ ΠΏ. 
ῬγΘΡΙρΡ δεῖ, ΠἸ1, ραᾶγοπίμμη ΒΘΡΌΪΟΓΕΠΩ, 
αὖ Ῥαίθυ μὰ ἀυοαδτη ργεθά πὶ οἱ πᾶ ρηδ πὶ Π616- 

[ἀἸαι15 ρανίοτῃ. 
(ὐβοϊ ἀϊβι1 οἱ ὁ ἀουιηϊβοὶβ αἱ ἀοἰαιραίι5 160, 
Το ]Ἰοίο πο Ϊ5 Ρἰαποία, ΒΟΥ 15 πον ἰηβίαι : [ΠῈΠ]Ὶ, 
ὈΙΡΙππι5. υδδὶ θαυ ανίοο- βοοι]0 διπδν (]η15. νἱ- 
οἰδυβάσιιθ 8 οπμηΐα ὩΟὈΪΒ οπιηΐα ἰθπθπιι5, «αἱ 

[ΡυΪνῚβ. ΒΌΠηῈ5, 
Θὺ ΠΟΤ ΠῚῈ] ΤΩΔ]ΟΥ] ρᾶγίθ ; 5644 Π05 δοοῖρθ 
θοῦ Τ]ΔΏΒΙΕΓΟΒ ἴῃ αἰαΐαγηδ Πα ἰαἰἴοπο, 
Ῥοβύ Ζαδτη Εἰ Π8 ΠῚ (ΓΔΒ ΘΓΆΤΊΕΣ ἴῃ Ἰοοιιτη νἱγθηίθιη,. 
ἴῃ ΒΟΠΟΡΠῚ ἰθυτᾶ πη), διὰ το ρθγα ]οη 15 ΔυΔΠΙ. 

113. ΟΞΡΕΜ. 

. [ἢ ΠΔΡΊΠΘηι ροβί δῆ βαρ 6} ΒΘΡΌΪΟΡΟ (Απανοηϊοὶ). 

ΘΡΙοᾶπι ἀΟΙΟΓΘ δθοίδηι οὐ ΓϑΟΘΙΠΙΠῚ ΠΌΣΟ ἀἰθ6ρ)- 
6 ν᾽Βο νυ θῈ15 τη615 ΠΙῚ τὴ γταρίμτη 6 νἱΐα [Ρέχωι 
ὉΔῚ οαΒ 1551 Πη88 ΠΠηΟ ΟἰθΓῸ Ὑἱγρ]ηϊ. 
ΤΠ| 518 ΟΠ ΠΪᾶ. ΠΧ, 5815, 
ἙάΘη, νο!αρίδι]5 56465, δυΐ νἱν 4 15- Ποῦ Ιοουβ,. 

οὖ σιν 8618, Θὗ ΟΥΠδΙηΘηΐαπι ἰὴ αἰν᾽ηᾶ5 ηπρ 188. 
ΠΙΙὰ5 4ὰϊ οσοαθυϊ Πδθο 010] 5:6 τηδίθι", ο υἱγρο, 
Ἰοοῦπῃ {10 ἀὐοαίιιηι ΘΧΟΡΠ8Π5, ΟΥ̓ ΠΔΙΊΘηἑΏΠη σ᾽ ΠΟΥ 

[ποϑβίγ. 
11ὰ. ΝΙΟΕΡΗΟΗΙ ἀΒΕΘΟΘΗΕ. 

Ιῃὴ Τπϑοάοσαιη Μοιίοομϊίδγη. 

Ουἱ ρΥὰβ ἴῃ βαρ θηΐ8, ἀρ τπον 8165 τη ρὭδιη ἰδιι- 
ῬϑΡύγὰβ Ὠῖο ἃ ρ15 ἢ υ}5 ἰθχὶ οδάάαγοι. [ἀ6η ἰ0}} 

ῬΟρυΪϊα5 νθηθΡ ἃ Πα δγιη ΝΜ ΒΔ ΠΏ, ἸΠΡΘΠΉΪ 6 ΟἸΠΠ65: 
ῬΘΥΙῚ 116 νὶν, ρου  αηΐγουβᾶ βαρ θηίἃ. 

718. ΜΑΧΙΜΙῚ ΡΠΑΝΌΡΑ 
Μουβιιβ ΒΡ ΟΡ 65 ἴῃ Φοδηηθια ΟΠδιηθδιη. 

Ουἱὰ {01 γϑῃθγδηάμμηι, ο την 8] τὴ δία, ΘΘη18, 
51 οἱ ἰὰ δὰ ἰθυγᾶτῃ οἱ ρα νύ νΘΓΡῚΒ, 
οὗ δα πιμηϊυτη βἰοαΐ Δ] ΤΌ 6 πὴ δα ΠΠΘΠῚ ΟΕΓΡῚ5, 
αὐ οἱ τϑιϊψαδ, {8 ἰθυγἃ ϑιιβίϊηθί, δΔηϊπηδη ἃ. 
Εσδοθ Θηΐπ ὙἱΡ ἰδίθ θθηθ- οὐ πδίξ νἱΐςθ, 

δὶ ππογοπὶ ΘΟη ΘΓ ΠΔ]ΘΠῚ 1ῃ ΔΗΪΠΊΟ 6 ΘῊ5 
δὲ 60 ἰοΐϑπι ἃρ6 Π}- ΠΟ ΠΘΤΩ 5ιιδπη τη θγαίι8, 
οὗ τηοἀοϑβίοβ βριυϊπ5 οὗ ῬΥΟθ τη ΠΡ ΘΠ ΠΠῚ 
ΤΠΩΟΤΘΒ6ῸΘ φ 0505 ΟΠ 115. ΒΘ η8, 
οὐ Τϑρῖθ 56615 τη] Ἰβίθυ, 
5815, ὈΘΠΙΡΉΙ5, Π6}15, ΔΙΉΪΟΙ5 ΤηΔΠΘΗ8, 

οὗ, 51 Ῥϑιιοῖὶς γϑυῖ5 συϊάυϊὰ ορονίθί ἀἴοθτο Ιοαπᾶν, 
ἀἸρπιβ αὶ] νἱνογθί ἸΠΠΌΤΠΟΙΌῸΒ ΔΏΠΟΙΙΠῚ ΟΥΌ6Β, 
αὖ σαὶ ογδί σοῖρϑἃ νἱνία 15 βία ϊοβιβ ΟΡ θχ, 
ἰηἀ9 Δ0110, οἱ δηΐθ βϑηθοίαΐθηῃ ΔΟγορίμ5 οϑΐ, 



ὀρφανῶν σύστη μα πάντη ἐρίου, Ν 

“πὼν, ἐπειδὴ θάνατον τῆς συζύγου 
᾿ φθάσας μικρῷ πρὶν ἢ θανεῖν ἡδηκδν εν 

ἔν πρόσεισι, χαὶ τὴν χλῆσιν ἀντ᾽ Ϊἰωάννου 

ΚΣ πρὸς τὴν ἰωσὴφ ἐξαμείθει γνησίως, 
τως ὃ πᾶσι γνωστὸς Χαμέας ἰωάννης 

Ι χαὶ πᾶσιν ἡδὺς χαὶ ποθεινὸς, εἴ γέ τις. 

Πᾶς οὖν ὁρῶν στέναζε τὸν θνητῶν βίον 

ο΄ Χαὶ τῷ θανόντι ψυχικὴν σωτηρίαν 
ἐν δοπι εὔχου, τὰ χοινὰ τοῦ γένους πὴ μόρα 

᾿Ποὸς τῷ τέλει πλὴν χαὶ στολῇ μονοτρόπων 

Ϊ 

[ Τοβθρ ὶ ἨοΙηΪη0 οὐπηπυϊαί τ ΑῚ 

80 ϑΩΝ ΡΓΏΡΤΘ ἐν γἱ 
Αὰ βηθπι βθὰ θηΐπι 50 ἱπᾶὰ 
δοοθάϊί, οἱ ποίμδη, ὑυὸ Ζοᾶῃπθ, 

οὕ τηουΐαι0 8ΗΪΠΗΪ 58] αΐθπη. 
ῬΥΘΟΔΓΘ, συΐρρθ Ζυἱ σΘΠΏΘΥ18 60] 



οὐ». Ἐά᾿δ. νἱὰθ ἂρ. Ἀοββίυμη 4γ6ἢ. Δ ῦ5. {{| 
--- Ἐφοθπίου σϑρϑίν Ο. ΚΑΙ 6115 ἴῃ Ερῖφν. 

». ᾿οοη. τι. 180. « Τὴ Αγηδ 8 ΡΡΌΘ]1ο ἰπίθυ- 
αἰὸ (ον ία586 Ροβίία ἐαονδί ᾿θο μη ἶ5 ̓πηὰ ρῸ απδτη 
γϑηΐδτη ΒΘΡΌΪΟΥΙ ἐπίθημα [1556 αἰ Ρπιδηΐ. 

᾿. μαϊ. ὙΠ, 161, 156. » ἃ. Κ' 

ὙΝΝ ἙαΙαΙὶ ἰηίου 81105 ΒΘΡρυη Δ πηῖ5 Η ΡΉι. 
ν᾽ 80. 

ἌΡ. Ῥίορ. ᾿μδθυύ. 1, ἀ, 19. : ἐτελεύτησε δ᾽ ἐπὶ 
τομένψους τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς πεντηχοστῆς δευτέρας 

τάδος, βιοὺς ὑπὲρ ἔτη ἑδδομήκχκοντα, καὶ αὐτῷ ἐπὶ 
ἤματος ἐπιγέγραπται τόδε: Οἰχείοις κ. τ. λ.᾽ 
ἰορναναίαπι ἴῃ να]ρ΄. δατίι. οδιηθηάαν νυ. οἷ. 
ῬΕΪᾺΒ δαΐθιη 50 Ἰθρϑθαίαν : Οἰχεῖοι δακρύοισι 

, ἢ καταχλαίει --- ἐνθάδε Πιττακὸν “δ᾽ ἱερὰ 
ς. Ονοΐ. ὁχ δαϊι. Βδ511. οὐ βίβθρῃ., νβ. 1. Οἰχείοις 
ἀρ χαταθάπτει. Τ᾽οηίαθαί Μοηδρίαϑ : 

είοις δαχρύοις ἃ γειναμένα χκαταθάπτει 
νθάδε Λέσόος ὑὸν Πιτταχὸν Ὑρραδίου. 

Οἰχείοις δαχρύοισι λιγαινουένη χαταθάπτει 

᾿ ἐνθάδε Λέσδος ἱρὰ Πιττακὸν Ὑρραδίον. 
Ὦ 

ΝΠ τόνλξουι ΡΙαίδρομι5 6 Μαίϊφη. Ποροά. 
». 8. Β'πθ6. διαοίου!β ποιηΐμθ δὲ 10 ΟἸγυβοβί. 

ΓὝΧΧΥΝ, Ῥ. 59, οαϊϊ. Ε΄. ΜοΙΘΙ]., ααὶ Ποο 
᾿Βἰπαοηϊαὶ (ὐϊθαϊί, οἱ αυδδὶ Ἰουηηλδ, ΟΔΥΤΩ ΗΒ 

αἷϊι ἴα : ἐν Σαλαμῖνι δὲ ἠρίστευσαν (Κορίνθιοι) χαὶ 
της αἴτιοι χατέστησαν. “Ἡροδότῳ. γὰρ οὐ πρησέχω, 

Γιῷ τάφῳ, χαὶ τῷ Σιμωνίδῃ, ὃς ἐπέγραψεν ἐπὶ 
νεχροῖς τῶν Κορινθίων, τεθαμμένοις ἐν 
μὖνι ὦ ξεῖν᾽, χ. τ. λ. - 8. 1. ψυϊρο Ὦ ξένε. 
ρον ; οἵ. Τὺ. Γῖν. ΧΙΥ, 28. --- γ5. 3. ὶο : μετ᾽ 
τος, ΤΘοθρὶΐ ἰδυῆθη Ῥἰπάονῆιδ ἄμ. --- Υ8. 8. 
Ἰορθραίαν ἂρ. Ὀίομϑθμι ῥεῖα Φ. ναῦς, ου]ὰ5 ἴῃ 
Βίας ῬΙαίδγομὶ Ἰθοιοηθυὰ ροϑι νῆας. -- 
ῖο : Ἑλλάδ᾽ ἱδρυσάμεθα ; οοῃ)θοοὶ ΒΘ  5Κππι5 

δ᾽ ἐρυσάμεθα. οποία 6ἀϊϊ. μΒαοὲ “Ἑλλάδι ὄρυσά- 
Ῥτουοηΐδῃα (1512) ῥνόμεθα; ἴ.. ῬΙπάον, ἴῃ 
]ομ δ δας. (1857) τϑροβαϊὶ Ἕλλάδ᾽ ἱδρυσάμεθα. 

μη Τμαογά. ΥἹ, ὅ9 : Ἱππόχλου γοῦν τοῦ Λαμ- 
οὔ τυράννου Αἰαντίδῃ τῷ παιδὶ θυγατέρα ἑαυτοῦ 
δίχην ᾿Αθηναῖος ὧν (ὃ Ἱππίας) Λαμψαχηνῷ ἔδω- 
ο δ λοι αὐτοὺς μέγα παρὰ βασιλεῖ Δαρείῳ 

θαι. Καὶ αὐτῆς ΤΕ ἐν Λαμψάκῳ ἐστὶν ἐπίγραμμα 
Ε΄ ᾿Αγδρὸς χ. τ. λ 

. Ἀρυὰ ῬοΙΊαοο, Υ, 48, Βναηοῖς. 4παϊ. 1, 188 
ἌΡ5. 1, ρυ. 11. 9Δοοῦ05. Αηϊηιααυυ. ἰ. 1, Ῥ. 1, 
2 ἔμ: δ] υβάριη 4ρροηπά. τι. 80. --- 5. 2. γυ]ρὸ 

. ααοὰ ἀπθιιαὶ ΒΙΌΠΟΙΚ. δὴ θυ! ηϊΠ0 ΡΘΠΘΙΘ 
᾿ ἘΠ ατοίιαβ ἄγρωσσα; οτηθηάανιῖ Ομ θΙ 6. 
τι. --- 5, ὃ. Αρροηά. Τἰρβ. τὸν, ῬΘΡΡΘΡΔΙΩ ; 
ἀρίδηλος. -- 8. ἀ. οὐτὰ ἰγδηβίυϊονιῦ υ. ὁ]. 

« [65 οἴτη65 υδ'ἀομψαρέος ἀὰ ΟἸ μόροῃ, » 160 1556 

.- δυχία ρυΐβοθ Οὐγουγῶ ναᾶάθνα ; φαϊαϊῦ ν. 6]. 
ΒΔ 065, Απέέ. Λοίϊ. ἰ. 1, ». 382 βαᾳ. π. 818, αυἱ 
ῬΘΙΟροπηθβίδοο Ῥοβίουοθοα ἤὰηο αϊα!απὶ 8}- 
αν. « Μϑηθογδίεβ αυϊάδγῃ ΤΊ βιθο (1 ]65126) Π]1πι8, 

ΔΝΤΗΟΠΟΟΘΙΑ ΠΙ. 

ΠΟ ΒΒΕΥΙΒ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ ῚΝ ΘΑΡΌΤ Π. 
-----ϑΠο.-.ς:-ο.----.- 

(ὐδαίηθ, Τοογου τα. τ 06, Οὐ πτι5, ΟΟΥΟΥΡ ΘΟΥΙΠῚ 
πρόξενος, ΟΠ) ἤδηο Ἰπβαϊατι Ῥοίουθί, ἴὴ ἢαοίθιβ, 
ΟῚ ἸοηρΘ ἃ ᾿ἰίονθ, ρϑυ 1, ΟΟΡου οὶ, τϑοθρίο ὑθν- 
ΡΟΥΘ, ἀπλΐοο ΤΠΟΟΥΘΠΒῚ ΒΘρΡΌ]ΟΥπι Θχϑίμιχορθ, ΟἿ 15 
ἔραΐθι" ῬΥΑΧΙΏΘη65, Ὠὰπ(Ϊο δοσθρίο, ουπ ρυορουᾶδ- 
βού, τα Πατη ΘὨἰὶ βἰαίπθμαι 1 ἴῃ ραρίθιῃ γυϑηϊί. » ἢλ. --- 
5. 3. ἧς ἀοΥνῖο. Ρν. ἦν. --- 5. ὁ. ΒΠδΔηρΔ 5 βϑβιϊιαιο 
δϑί, οαϊ Εἰ ρᾶρΡ τὰ νϑϑὶϊο ἰδ φαϊθαδάδηῃ ἀποίο οὐ ποὴ- 
μα}1ἃ ΘΧΘθ]ἃ ΤΟΎΤΗ σΟΥ Ιββῖσηδ, νυ] ἀϑίαν, --- 5. ὃ. 
Ῥμη]οίαβ (Διάλεξις περὶ τῆς ἐν Κερχύρᾳ Μενεχρατείον 
ἐπιγραφῆς, ἐν Κερκ. 1844) ΒΌΡΡΙοὐ γαίας. --- 3, 0. 
πονήθη ΡΓῸ τηθα10 ἐπονήσατο. Ια οἱ α΄. ΚΑΙ ΟΠ 15 
ΟΡ. οἷζ. πα. 110. 

ΨΠΠ. 8... Α. Οὐμηδηιάθβ, ἊἌἈττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. 
Ρ-. 921, π. 2792, --- 5. 1. Τιοροθαίαν Τερπιχλέος, 56 
Ἱερπικλῆ ς βΥΘΟΌΠη ΠΟΠΊΘἢ 6586 πθραὺ ροβύ Δ Πδτηο- 
ψιίζιαπι ἃ. ΚΑΙ 6} 1π|8 ἢ. 7. 

ΙΧ. « Τηΐον Αἰἰοαβ. Εἰ βομϑάϊβ Μαυβίοχιἀϊ5. ΚΊΡΟΙ- 
Βοῖϊ. 73.» α. Κ. --- 5. 1. ἀδοβὺ Ὑχουὶβ ΠΟΙΠΊΘΗ, 
αποα ΒΡ ΡΙΘΡῚ πο ροία. ΚΕΊΟΠΟΙ͂Ι βαηΐ βαρ] οιηθηίὰ. 

Χ. Ἐχ δυϊᾶδ, Βὰ} ν. τὸ “Ησιόδειον γῆρας. --- Οἵ, Ῥτο- 
γ6 1. ὁχ οοά. δαί. οοηί. ΤΥ, 8, Ρ. 81ὅ : Ἀριστοτέλης ἐν 
᾿Ορχομενίων πολιτείᾳ δὶς τετάφθαι φησὶ τὸν "Ησίοδον χαὶ 
ἐπιγράμματος τοῦδε τυχεῖν" Χαῖρε... Π6 Ηδφ510α] 56ρὰ]- 
ΟΙῸ νά Ρδιβδῃ. ΙΧ, χχχπι, οἱ Δ ηέοϊ. ραϊ. ΝῚΙ, δ4. --- 
γ5. 2. ΟἸὴπμθβ μαθϑῃηὺ μέτρον ἔχων, Οαγέον τ 1 Γοοέέ. 
Ηδεϑϊοα. ὁ. ντι, Ὁ. δὲ ὁχ γη8. Ὑοββίδῃο... μέτρα χέων... 
Οοπ]ϊο. δδοοῦβ. : ἀμδροσίης μέτρον ἔχων σ. 

ΧΙ. « ϑεοροίϊω. ἹΚΙΡΟΒ Ποῦ, Ο. 1. Α. 668. -- 5. 1 
ΘαΡΡ νι ΚΚΊΡοΟΒἢ. Πθρηι. Κ΄, ὃ 9 ; οδιβα]δ ἴθ Ἠοχηθ- 
γίοᾶ, Θά. Ἡ, 938, 82; Ῥ, 382. --- 5. 2. Τέττιχον γ65- 
{ταῦ ΚΘ ]6, Τἀθϑθιηι, νυ. 19.» α. Κ. 

ΧΙ. Τὰ νῖοο Ποάϊθ αἰοίο Γοροϑθὶ Ῥομ Ηνπιοίίιηι 
τηοηΐοϑιη. ΕἸαΙαϊ ν. οἱ. ΒΒμδηραῦοβ Αηέΐ. λοὶΐ., ἰ. 1, 
Ρ. 20, π. 21. Ῥοῖηαο δι. Α. Ουμηδηιά68, Ἀττ. ἐπ. 
ἐπιτ. Ρ. 88, ἡ. ϑ08ὅ. 015 παθοὺ 116 }15 νϑίβι ββι- 
τὴ 15. Σεμα τοδε : χυλὸν : παιδοι επεθεχεν θανοτοι : 
μνεμα φιλεμοσυνες. ϑδιβριοαίαν δαϊίου κουιρίαχη {1556 
ἴῃ βοοιηάδ ρϑηϊδυμθίγὶ ραγίθ Βοα! ρίου 5 ποτηθη, αποὰ 
οὐληἶη. ουϑηιλί. --- α΄. Καὶ 6}. π. 9. 5ουιρϑὶῦ παίδοι[ν] 
--- θανό[ν]τοιίν... 

ΧΠΙ. Αἰἠοηῖβ. ἙΔΙαΙϊς ν. ὁ]. Ἀμδηραθθβ, Δηέϊῃ. 
ἤθε . {.1, ». 30. ἡ. 23. δῖο γοϑαϊ : 

ὯΩδε] φ[ίλην ἄλοχον Μύρων] ἀνέθηκε θανοῦσαν, 
Λαμπιτὼ αἰδοίην, γῆς ἀπὸ πατρωΐης. 

ΘΟ ΒΟΥ ρίαη οϑὲ ΒΟ! ρΡύΟΥ 5 ΠΟΙΏΘη, 810 : ἼΕνδοιος 
ἐποίησεν. [πον 70 οὐ 80 ΟἸγιηριδα. ππηο {ἰξα]ιμι 601- 
Ἰοοαὺ δάϊίον, αὶ ἀ6 Επάοθο βἰδίπανιο δάϊγθ τηοηθὲ 
Ῥαυβδῃ. Ϊ, ΧΧΥΙ, 2. --- 8. 2. « Μαυ χα ααὶ ροβαϊῖ 
χηοπυχηθηύαιτη οΧχ Ιοπίοα δἰΐαιδ, οἰνιίαΐθ οὐ απ στα 
{α1556,. 6 ἀἰα!ϑοίο δυϊοιὶ Κὶγοῃμοῦῖ, Πογηι. Υ, δ4. » 
α. Κ. 

ΧΙΝ. Οογαίία;. Ἐκ ΒΟΒ511 ΔΡΟΘΤΆΡΒΟ δαϊαϊὺ ΚΕ ρο- 
μοῆϊ. 67, συ] 5 βυηΐ ΒυρρΙθιηθπίδ. 

ΧΥ. Αἰμοηὶβ. Ἑιαϊὶ 5... Α. Οἰμπαμπᾶάθβ, ἌἈττ. 
ἐπιγρ. ἐπιτύμό. ». 3579, η. 9912. --- ει. 1. ἀνέθηχεν 

1ὃ 
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Πο55., χατέθηχεν ΚΙΡΟΒΠοΗ, ῬΕΙΟΣ5. Δημάνθης οΟπ͵60- 
108, δβδί, Ψαΐη Απηαϊ. 1898, Π, 487, 001 ἸΔΡ18 Δ 50- 
Ιυτὶ δεαθοί. --- 5. 2. 1015 : χαθέχει. 

ΧΥΙ. Ραϊφοςσθογῖο Μοφαρϊαϊδ, ααἱ Ἰοοὰβ νἱἀ θέν 
Ἀδιιδ 6556. Εχ βοιθα]5 ΕΟαν οὐ ΒΟΘΟΚΏ. (Ὁ. πι. 
1081. « Τὸ ἐπίγραμμα τῶν ἐν Περσικῷ πολέμῳ ἀποθα- 
νόντων χαὶ χειμένων ἐνταῦθα ἡρώων ἀπολόμενον δὲ τῷ 
χρόνῳ Ἑλλάδιος ὁ ἀρχιερεὺς ἐπίεμελήθη γραφῆναι: (4)]; 
οἷο. (ἐπίεσχεύασεν] α. Καὶδ.λ Οὐτὰ ροθίδθ ΙΩΒ 15 
ποχηΐηθ ἢξθο ᾿θριιηὗτ ἢ ΒΙΡΘΡΙΟΥΙ ραρίθ ἸΔΡΙα 5 ααθυ 
Βωοκμῖαβ Ριραίαν Ὗ νο] ΥἹ ροϑβὺ ΟΠ Ἰβύπμη βεθοῦϊο 
βουιρίσχῃ [α͵556..» Εσῃ. --- ὅ0801. ΤΉΘοοΡ. ΧΙ, 21 δὰ 
γ. Νισαῖοι... Καὶ Σιμωνίδης ἐπαινεῖ τοὺς Μεγαρεῖς. --- 
ΟἿ, 5πηοπϊά. ἔραρτη. 84. Ρ. 112, δα. Τυνϊο. ΒΟΥΡΚΊΙ. 
-- 5. 8. Ηοιι. 11. Β. 869, Η. αα 4». 81,219. Ῥιμάὰ. 
ΟἹ. ΧΠΠ, 100, Ργέλ. 1, 118 5βαα. -- 8. 9. τόδε χτέρας 
ΒοΡρῖς. ΒΌΡΒονρβιύ ΗΔ 1π5. ΘρΙρυχηγηδί15. βϑβίιιι- 
ἴον" απὲθ σοΡγοχὶί ΒΙοιηῆοθ]ά. : Μ]έχρις ἐφ’ ἡμῶν δὲ ἢ 
πόλις [χ]α[1] ταῦρον ἐν[ ἡ] }{|ζεν. 

ΧΥΠΙ. ϑουναίαση δὶ μοο θρσυδιητηδ, ἃ Βοπο βία 
ΖἜΒΟΙΨΙΙ γιΐϑο δαοίουθ, απὶ 610 15 1ἃ ὑἸ θπιο 6 νἱἀθὶαν: 
ῬἈποθανόντα Γελῶοι πολυτελῶς ἐν τοῖς δημοσίοις μινή- 
μασε θάψαντες, ἐτίμησαν μεγαλοπρεπῶς, ἐπιγράψαντες 
οὕτως. ΑὉ Αἰμθηθθο γθρὸ (ΧΙΥ͂, ρ. 027, Ὠ) αὰϊ ροβίθ- 
τἰαβ ταπίθχῃ ἀἰβίϊο οι θα] θοϑῦ, ᾿ρ51 «ύβοιν]ο ᾿πηρτίδᾶ- 
τὰν : Αἰσχύλος, τηλικαύτην δόξαν ἔχων διὰ τὴν ποιητι- 
χὴν, οὐδὲν ἧττον ἐπὶ τοῦ τάφου ἐπιγραφῆναι ἠξίωσε τὴν 
ἀνδρείαν, ποιήσας" ἀλκήν χ. τ. Δ. Οαϊ σοηδθηίδ νἱά6- 
αν, αὖ αὐἰάθηη ΒΔΥ}1 [ον βοηϊθπίϊα (θεοί. Ανῇ. Ἐπ- 
ΘἾ 16, πού. 1), Ῥαυβαηῖαβ (110..1, χιν, 4) : ... Αἰσχύλος, 
ὥς οἱ τοῦ βίου προσεδοχᾶτο ἣ τελευτὴ, τῶν. μὲν ἄλλων 
ἐμνημόνευσεν οὐδένος δόξης ἐς τοσοῦτον ἥχων ἐπὶ ποίη- 
σιν, χαὶ πρὸς Ἀρτεμισίῳ χαὶ ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχήσας" ὃ 

᾿ δὲ τό τε ὄνομα προτεθὲν χαὶ τὴν πόλιν ἔγραψεν. καὶ ὡς 
τῆς ἀνδρείας μάρτυρας ἔχοι: τὸ Μαραθώνιον ἄλσος χαὶ 
Μήδων τοὺς ἐς αὐτὸ ἀπούδάντας. Οἷ. ῬΙαΐ. {, ΠΡ». Θ0Έ Ε,, 

δα. θιΔοὶ ΠΙ, ν. 1390, Περὶ φυγῆς ΧΠ]Ι, ἈὈῚ ΡΓΙᾺΒ αἴ5- 
τἰομοι Ἰαπάανι οὐ ἴῃ Οἵηιοηο, Ὑ11|. --- Κ5. 2. Πυρο- 
φόροιο, « ἃ Τοτηθηῃίθιβθ. » Ατηγού. 

ΧΥ͵Π. Αραὰ ῬΙαίδθοι. ἰπ 456, ΧΧ. ΠΘΙρΡῆο5 
ἰοσαὶ Ῥ]αίοθθηβὶβ Εἰ ἀδ5. αἰ, 6χ οὐδοαϊο Ῥυίμϊοο, 
τπῆθ Ἰρηθιη ραν ρδγίδηβ οὐ ΑἰΠΘΗΙ ΘΗ Β1θῈ15 Τ ΐϑυ- 
τοὺ δὰ βᾶονα ου] 1 θουδτουὶ ΓΔ οϊθη δ, ροβί ΘΧρα 505 
αγεθοῖα ΒΑΡθᾶγοβ. Ἁγνίσας δὲ τὸ σῶμα (ἐν Δελφοῖς) 
χαὶ περιρρανάμενος, ἐστεφανώσατο δάφνη" χαὶ λαδὼν 
ἀπὸ τοῦ βωμοῦ τὸ πῦρ, δρόμῳ πάλιν εἰς τὰς Πλαταιὰς 
ἐχώρει, χαὶ πρὸ ἡλίου δυσμῶν ἐπανῆλθε, τῆς αὐτῆς ἡμέ- 
ρᾶς χιλίους σταδίους ἀνύσας. Ἀσπασάμενος δὲ τοὺς 
πολίτας, καὶ τὸ πῦρ παραδοὺς, εὐθὺς ἔπεσε, χαὶ μετὰ 
μικρὸν ἐξέπνευσεν. ᾿Ἀράμενοι δ᾽ αὐτὸν οἱ Πλαταιεῖς, ἔθα- 
Ψαν ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Εὐχλείας Ἀρτέμιδος, ἐπιγράψαντες 
τόδε τὸ τετράμετρον' Εὐχίδας χ. τ. δ. --' Εναΐ οὐ ΤΗ6- 
Ἠὶ5 Θίδηθο ΟἸουΊοβεθ ἀθ᾽ αθΡαση ουτη ΒΙΡΠΟ ατιοα ὅ'οοὈοθ 
οὐδ οριιβ, 46 αὰο νἱ46 Ῥδιβδῃ, ΓΧ, χσαι, 1. : 

ΧΙΧ. Αἐἠογιῖδ. « Τῇ οδτῆρο Αοδαθυηϊθ (1. 6. ἴῃ ΟθΡὰ- 
ΤΩ160), ἢῸΠΟ ἴῃ Μδ5θ0 Βυϊίδπη, Καὶ ροΒΠοΗϊ. 142  ποναμ 
ΔΡορυδρθαμῃι δα. ΗΙοκβ. [150)". 9». Μιι5. Βρ1{.1, 111.» 
-- 85. 1-ἀ, α. Κδίθϑι (ἢ. 21) βιρρ!θιηθηία; ὅ-12, 
ΒΟΩΟΚΉΪΙ. --τ « θὲ τὸ ἴρϑὰ Τμππογά. 1, 68. » 6. Κ. 
ΒΩΟΚΒ. ον». {.1, πὰ. 110: « Μδυτηον ΕἸ οἸ ἰδπάτη. 
Μιιδοὶ Βνϊξαηγ7. δ πορδβ. τι. 290. Ῥυϊχαιβ οαϊάογαὶ ΕῪ. 
ΤΉΙΘΡΒΟΒ 5 ἃ. 181 6 0110 ΒΙ ΠΡΌ] ΑΡΙ ΜΟΙ ΔΟῊΪ ΤΏΡ. 6880..; 
Ῥγεθίθρθα ιβοοηίαβ : όδηιοῦ"θ 8:2) τὸ ὀρι γα, 16 
φρθοφιθ φιῖ εογυαὶέ α᾽ ὀρϊέαρἧιδ αὐ, ἑοηιῦθαι ε168 σιιθ»- 
το 5 Ὠ1ΟΥ 5 8018 Ῥοξιαόθ: αὐιϑὸ Οοτησηθηΐδίϊο ἴῃ οἶδ 556 
Ὠϊϑύ. οἱ 110. Τηδιιΐ, τορ. ΕὟδπΟ. Ἰθοία οϑὺ ἃ. 1818, οἵ 
γϑρϑίιίδ ἴῃ ΌγΡο : 4 ἰοέέογ" ἤγοηι ἐμ οἴου. Απἑοηῖο Οα- 
πουὰ απαὰ ἕο Μοηιοῖγ5 γοαΐ ἐο ἐδ ᾿ἰογαὶ 1Ὧ᾿η5ἐϊ{πΐ ὁ" 

ΑΝΤΗΟΙΘΘΙ ΑΖ ΘΕ ΟΜ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 

. αβίατα ααὐ Νιιδ. γ5. 391 οὖ ϑίθρῃ. 

᾿ εὕροι Συραχουσίους νενιχημένους ὑπ᾽ αὐτῶν, 

Εγαῆοο ὁἢ ἔι6 βοιερέιι)65 ἦγ) {716 οοἰἐοοέϊοπ, 
οΥΓ Εἰφῖγι, ὉΥ 186 οἰιδν. Εἰ. Ὁ. Ὑ᾽βοοηίῖ. ΨΊὰ6 
ορ. 1719 βαᾳ. Εχ ΤΉ] Ρβομδ 15 οὖ ΨΊβοοηίὶ 
τ Φαοοῦβ. Αηέποϊ. ραϊαΐ. ἰ. 1Π|, ». 9711 οἱ 
Ρ. σιν. » -- ραϊῦ 1ρ88 ν. οἱ]. τ. Εσρθ 
Ἐρίφν.; γϑοθηΐπιβ Οσμηδηπ 68. Ἄττιχ. ἐπιγὶ 
Ῥ. 1 5α. ἢ. 9. οὖ παρθυυῖπηθ Νονίοη ἴῃ 45 
Ἰηδογίρέξ. ἐη. ἐπ Βγὶέ. Μιιδ. ῥ. 102 οὐ]ὰβ 
σΘΡ 15. --- 8. 1. ΒΘΟΚΙ. οἱ οδί, : ᾿Αθάνατο 
οἷδε φίλῃ περὶ πατρίδι θεῖναι... Οἱ Ἰϑοιἰοπὶ Ὀ6Π6 δι 
Ῥαΐ ν. ο]. Ερρον. ιαποηϊαά. ἴῃ Αηέποί. ραϊ. ΤΙ 
“Ἑλλάδι ἐλευθερίην περιθεῖναι, 14. ἐδία!. 201 : "Ἂσ 
χλέος οἵδε φίλῃ περὶ πατρίδι θέντες. --- 55. 2- 
ΤΑΙ ΘΥ βοΐ 5: ἜΛΗΣ 

Ἀθάνατον χλέος οἵδε φίλην περὶ πατρίδ᾽ 
σημαῖνεν δὲ μάχη δυσμενέεσσι βίην.... 

Ῥτο ἱέμενοι αποᾶ 5ονίρβιδ, ργοροπδθδξ αυοα! 
Ὠΐπ5 ἐσσύμενοι ν6} μαιόμενοι (Ριπᾶ. Οἰψηιρ. 
-- 5. 8. ΒΩΟΚΙ. τὸν θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι 
-- 8. ἅ, ΒΘΌΚΗ. μαρνάμενοι χάθελον ο΄ 
Αααοηαϊῖϑ : μνῆμ ἔλαθον σφέτερον, 6 γ 65.101] 
αἴιδ8 βουνδηὺ βοηθαθθ Εδυνθ ποθ, αὐοὰ 
Οὐτηδηιᾶθβ οὐ ἴρβ6 Νοπνίοηϊαβ. -- 8. ὃ 
ὕπνον, Υέδο. --- 5. θ6. ΒΘΟΚΏ. ἔπεσον, Ο 
μεν, ῖ5ο. τόνδε... ἔλαχον. θ05 γΘΥΒᾺΒ 1] 
ΤΒίΘυβΟΙ. 1ἰὰ : ΤΈΛΟΣ δ δι τὴς 

αἰθὴρ μὲν ψυχὰς ὑπεδέξατο, σώματα δὲ χῇ 
τῶνδε Ποτειδαίας γ᾽ ἀμφὶ πύλας ἔλαχ! 

γ5. 9. οχίν, δάχρυσι τιμᾷ, Κήδο. Οοπίον! ἘσΡΘ, 
«Νϑιηο π16 δου τη 5 ἀθοουνοϑῖ. » --- 5, 10.1 
Βπηοπϊᾷ. ἴῃ Δ ηίϊοϊ. ραϊ. ΜΠ, 812. --- 8. 43. 
ξαντ᾽ Υἰδοοηίαβ, οΟἸ]αίο ΒΟ Βη15 πρᾶξαι ἐπιτηδεῦ 
οὐ γι ΡῚ]. Ζη. ΥἹ, 801 : ψινραίθηη. οχίθπας 
ἐπράξαντ᾽ ΤΒΙΘΥΒΟΉ.; ἠλλάξαντ᾽ ἀρετήν υἱνῦ 
65ἰ Ἰαυάθπηι υἱρυ δ τηουθ Ῥδοίϊ βαηΐ. --- « 
Οδρδχηΐοο οχίγ ἀυθθιὴ οἸἸτὴ ἴῃ ῬᾺὈ]ΪοΙ5. 56 ρα] 
Βἰίο 5οχ {πουδηΐ αἀἰβέϊομα οἱ οσίδοα ᾿πβουριρίδ 
ναρὸ τϑοθρίο. 14. Ῥδῦβδη. ἱ, χχιχ, 9, ΠθτηΟ 
Οονοη. Ὁ. 522, οἵ, π, 174, ἀίαιιθ θἰϊδτη ἢ. 
Ῥυοοαϊοδηΐαν ποπ αὶ ἰπ ΟὈΒ᾽ἀϊοηθ Ῥούιαξθεθ 
ἴῃ ρυηα ρα Ῥοιἀδθαμπι ραρηδ, οοοἰβὶ 
1, αυλγίο ἴθιθ τβθη86. » βολῇ. ΑΣΗΕΑ 

ΧΧ, Τὴ Αοαγηδηΐϊα βορί θη σιοπα!ὶ, ἸΟ60 1Π| 
Ἰατὰ σϑρουίαχῃ Βοββῖτβ δά Ἰα 1 ἴῃ Βιἐοέξ. [π|8έ. αἱ 
οηι. ἃ. 810, Ρ. 238, οαπὶ ποίβ, δ δῖπο ὟΝ 6] 
Νου. Μιι5. Βποπαλι. (1811), ». 300, --- Π6ρ Ι 
Οον»»., Ααἀαοπᾶ. τ. 19 ἢ, ἱπ46 οἱ ϑχῇ 
ΒΒδηραθ 65, 4 ηΐέ. μοί. ὑ.1,». 880, 1 Βὰρρ 
βουίρβιῦ Προχλείδης; ργϑίονθαί Βοοοκμῖαβ. 
ϑοηϊάναχῃ, ααοὰ ἀδιηηδὶ Θ΄. Καθ 6}. π. 182 

ΧΧΙ. Ἐχϑβέαὺ Ποὺ δρὶ ρυδιησηδ 8. ΑΘλΤΟΣ 
γ2- 

« Ηογοάοίμβ, οατὴ ργορίον Τυραάδιη! θη 
ααἱ ΗΔ] 1οδν πᾶ 58ὶ ἀουηϊπαθαΐαι", ΒΘ ΔΙΑ ΤΩ ΘΟῚ 
ἰηάθατθ ραύγδυη ΤΘυ θυ βι8. ΘΧρι βδθῖ ἐυγὃ 
Θμδτα 5101 ἃραὰ οἶνθδ οοποϊζανι ἰην]ἀίδτη, 
τηοία8 ΗΔ οδΡπ ββαχῃ ἰΐθρατη Ρ Ια, εἰς 
ἀποιχιζόμενον ὑπὸ ᾿Αθηναίων, ἐθελοντὴς ἢ) 
τελευτήσας ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς τέθαπται. » Ψ2α6 
-- 8. 8. Βίθρῃ. τῷ γὰρ αυοα τοϊπαϊ Ὁ 
αὖ ἀρρᾶγοῖ, ἰδροθαί οἰϊδιη θούριον (ρῖῸ θ 
θούριδα), δοιῥἰςοβαηι. ἀν τ ρόν 

ΧΧΙΙ. Αρυᾷ ΡΙαίδγοι. πὰ Νίοία ΧΥΠ : 
μετὰ τὴν ἧτταν αὐτῶν (τῶν ᾿Αθηναίων ἐν 
τὸν ὄλεθρον, γράφων ἐπιχήδειον, ἐποίησεν " Οἵ 
χοσίους χ. τ. λ. Οὐχ ὀχτὼ νίχας, ἀλλὰ πλείον. 



ἢ τύχης ἀντίστασίν τινα γενέσθαι τοῖς ᾿Αθηναίοις, 
πλεῖστον αἱρομένοις δυνάμεως. : 

ΓΧΠῚ. Ῥρὸρθ Τλθβρίας. ἘΝ. Ἀοββῖβ Εριϑέ. αὐ Βαο- 
μι. ἘΚΔ1151850,0.11. 544. Εἰχ ΘΟΒΙΠΡΔΟΒΙ ὩΡΟΘΥ ΡΟ 
Ἰ Ζων ϑιυψτίοφο ον δωοΐ. Τ᾿86].»". Ῥ. 8, π. χχχ. --- 
λα εἰδα Ἐ οπδὶ1 οομ] οίανα ποῖ οθρία οϑέ, Ὀλαίδας 
θαπ5 ἂρ. Ῥαιβδη. Χ, σπὶ, 8. ἈΡῚ Βομαθανίαβ 6Χ 
ἢ βοπίθηίία ᾿Ιολαίδας οαϊάϊι.» α΄, Καὶ. -- 5. 3. « 61} 
σίλος πΠογηθη ἱπνϑηϊὶ οοἸ]αίο Οοοναπὶ ποιηΐϊμθ Ὅσ- 
᾿ς ἃΡ. Ἀοβ5. Ποίϊθη. 1, 9ὅ, τ. 18.» 1α. 

ταρκράρριίυοα τ συρε 

πος 

ΧΙΨ. Τλϊοδω. Ἐπ Ἐοδβὶὶ βομθαῖβ δὰ. ΚΚ οὶ] δ. 
». Βαοί. ν. 110. 

7. « Ταμαφγῶ ἴονυίαββθ γθρϑυίαβ οἱρρτιβ ἴῃ τητι- 
ἼΘ απο δαβονναίαν. ΕαἸαὶ Πορηι ΝΠ, 1223.» 

α. Καϊθθιῖαβ, ααὶ στ γϑιι5 Θχ ΒΙ θα ἴῃ ΕΡΊΦΥ. 07.» 
π. 488, οἱ 5] θοἱδ : « ΤΔηδργθθατη Ἰαριάθυη 6586 
᾿ σοη]θοὶ, ααοὰ ΤΑπδρτ δὶ ΟἸΐπὶ οὕ Μ ΟΡ ΡΘΏΒΙθτΙ5 

ἰϑᾶτα οοἸοπίδτη ἀραυχοναηί (ν. 3), [Δο]Π!αβαὰ 
ἱ ἀριυὰ ἃιηΐοοβ ΤΔΏΔΡΎΘΘΟΒ. ΟὈϊΐα5 Θχρ]Ἰοδίαν... 
ΕΧ διηϊοὶβ, οαὐὰθ ποῖηθη ἰηΐγα βουϊρίαχῃ [αϊί, 

τὰ Ροποηάπμη ΟΔΡΙ ΘΠ] 6. ἰμβουὶ θη στα οαγὰ- 
» [5 οϑὲ ααἱ βηϊθηάο ῬγῸ 86 Ἰοαχαϊίαν, δὖ οαα5 
16 ἰηἴρα βου ρύθτα ζαϊί...] ανὸρος. 

ΧΥΙ. « [Ιῃ Ἰπσοτα ρυοίγαχὶὺ ΠΟ ΘδΡτθη ΟἸιδ] θυ 118 
ηϑογὶρέί. 51.. Ὁ. 21, εαἃ. Ῥδπονιη., Ρ. θ, φαϊί. 

η. Ηϊηο Μαυγδίουνι ἴθ 7 λθϑδαι". Ὁ. 118, 4, 
αα Οπανρϊίογι. Ρ. 180, οἰο. Αρίθ Θπαϊέθυαβ οοτὰ- 

ιἱΐ Ῥαυβδηΐδιη Υ, χχν, 3-ἄ, ἍὈῚ παυγδίαιν πϑυῖνᾶ- 
ἃ ἰνϊσίηΐα, ααϊηααθ Ραθυουατη ΝΜ ββδηϊοσαχη, αα] 
σίατῃ δα ἰδϑίσσα 101 ΘΙ ΘΟδη στη τη ]βϑὶ, ἀπδ στα 
Ἵ τηλριβίσο ἴῃ 110 ἔροίο ρουϊουπηΐ... » Ψαροῦξ. 
15 δυοίον!ἐαΐθ ἔρθίαβ « Βυα πο κί5. ἤοο ΘΡΙρ  ΔΙητηἃ 
οῖδ6 ὑπ αθμἀατη οθηβι. Οοη͵θοίαρα, ΡΡΟΌΘΌΙ]115, 
ὭΥ5 ΠΟῚ ΟΥΠἾΠΟ οοΥίδ.» 14. --- Ορϑιὰ, αἷὲ Ῥδαὰ- 
ἃδ., ΕἸΘῚ ΟΔΙ]Οἶβ ουδηΐ ᾿πηΔΡΊη65, ΘΟ Π5 ΠΟΥΏΪΏΙ 
ἃπ ΔΙΠααἰΐαι ἴῃ ν5. ὃ : οὗ τὸ καλὸν... οὔνομα. 
Ἂἱ 

ΧΥ͂Π. Ιη Μυβοο Τλοϑαηο. Ἑαϊαϊὶ Β. Ἡδυββου- 
Βιι οί. αἷδ ΦΟΥῪ. ἠοἰϊόῃ. 1879, Ρ. 887, βῖπθ οοϊη- 

ἰδτῖο,, ἴηΐον Ερῖν. Βωοίϊο. ἡ. 31. Ταϊίονοθ ΑΡΙ- 

{ " Ν. 
: 

ΧΥΠῚ. Αρυὰ Πίορθη. Τδονί. ΠΥ, ν, 6. Λέγεται δὲ 
Κράντωρ) ποιήματα γράψαι, καὶ ἐν τῇ πατρίδι ἐν 

Ἀθηνᾶς ἱερῷ σφραγισάμενος αὐτὰ θεῖναι" καί 
τῆτος ὃ ποιητὴς περὶ αὐτοῦ οὑτωσί: “Ἤνδανεν 

-- 8. 2. Οοηΐοχί 15. Οαβδαθοηιβ οΟ] Ὀγαίδτα 
ΠΡῚ βϑηξθη δι ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνήσχει 

 αποὰ Ῥ]δαίαβ 50 Ἰτηϊαίτ8 οδὶ (Βαοολία. ΤΥ, Ἴ, 
 Ούθτῃ αἱ αἰ] ρπηΐ, Δ] ΒΟ θη5 τη ον αν. --- 8. ὃ. 
, Θά τ, ὑποδέξῃ : ΘοὨ] οἰ οθαὺ Οαβᾶυν. ὑπεδέξω. 

ἔτνὶ 

ΝΟ ι Θ ΘΞΘΞΟΘΞΞΞ ΕΞ ΞΕ 

» 

ΙΧ. 4γῖβ. Ἐκ Δρορυδρ 5 Εσαστηομίὶ οὐ Θαϊποίϊ, 
ἰΐ Ἰηΐον 81105 γ. οἱ. Βουοαγί. 17158077. 4}. θέ ἰαΐ. 

ἴοραν. οἱ Ῥοίοροη. ΠΙ, Ανρο μά. π. 181. Βαρνὰ 
5αη ΔΗΔΡΊΥΡΗα αὐϊθιι5 ΓΘρυοοβθηϊδηΐα Υἱν 
βίδῃίθ5 δὰ ἃγϑτη. 

ΚΧ, Βογγδαίατη ἃΡ. ΟἸθυηθηῦ. ΑἸοχδηάᾶν. ἴπ Οο}ο}- 
. 8, 32, ῬΘΡΘΟΠΙ Βναηοῖς. δαϊάϊίααο ἴῃ Απαΐ. 11, 
Ὁ, αἴατιθ ἰηὰθ Φδοοῦβιι5 ἴῃ Απέλοϊ. Τ1ρ5. ἱ. 1, 

Ὡ, οὕτῃ ΠοΟ Ἰϑιητηδίθ : Ἐπιτάφιον, ὃ ἐχέλευσεν 
ναι τῷ μνήματι τῷ ἑαυτοῦ. (νὰ. Αηϊηιααά. 

ῬΟῚ, ῥ. 336.) οὐ 'π 4ρροηά. π. ἀά. Ἡδθθιηιβ 
ΘΧ οοα. ΒΙ10]. ραίν. Ῥαγίβ. π. 1118, ἀὉὶ δϑί Βὰ ποὺ 
πδίο ᾿Ἐπίγραμμα εἰς τάφον Ἵππωνος. « ΝΌΠ 5815 
Βαϊ ἀὰο ἰθιηρουα βονιθυῖῦ ἩΊρΡΡοΣ ; 56 5815 δῃ- 
ἐ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΠῚ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 227 

τἰααα8. δαϊὸ ; οὐνίθ δηΐθ Αὐιβίοίθι θη υἱχὶῖ, ααἱ απ 
σΟΙθτηογ δ. » 166. ' 

ΧΧΧΙ. Αἰλορῖς. ἘΙάΙΕ ν. ὁ]. Βμδηραθοβ, ἀπέϊ. 
Ἠεὶϊ. τ. ΤΠ, ». 872, π. 1818. Ιῃ βιρουίουο ραρίθ θυδῃΐ 
ΔΠΔΡΊΥΡΗδ, Ρᾶρνὶβ ἤρανὶβ ἐοΐατη ΠΙΟΠΥ 1 ΘΟ Π 5 γ6- 
ῬΡοοβθηίδηίίδ, ἀπιογιτὴ ρΘά65 ἐαπίαμι βαρουβαπέ. ΤΊ- 
Ψα}1} Εἰ ἴονϑο γϑύαβι ββίγηδθ. ---- 8. 1. γυσίου ργὸ ἀδοίν]ο 
μαθθίαν. « ῬΑΡῚ ποιηθη (Οἰναίου) φαοα τᾶνο ἢϊ, ἰάθο 
δαἀάϊίαχα νἱάθίαν αἱ ἰὰπαῦδηα υἱηοβιβ ΠΙΟΠΥΒΙῈ5 βιρπὶ- 
βοδνδίαν ἀοίμποίαβ. ΟἿ, ΜοΙδαὶρρίάθ ἦν. ὅ. ἐπώνυμον 
- οἶνον Οἰνέως. » 6. Κ'. --- 8. 8. τύπος « θ85-Γ ] 16.» 
Ἀλαηφ. ᾿ 

ΧΧΧΙ. ΔΑἐλογῖβ ἴῃ ἩΘΟΙΌΡΟΙΙ Ρίνθα. Εα αν Βμδη- 
Βαθ65 ἴῃ Απέΐ. Ποὶϊ. ἰ. 1, ἡ. 882, π. 1058, ΒΘρΘο 
Ουτηδηθάθθ Ἀττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμδ. ρ. ῦ9, πα. 1261. 
ϑαργᾶ͵, βου ρύπμῃ οϑὺ Τηλέμαχος Σπουδοχράτους Φλυεύς, 
οὐ ἴηἶνδ, ἸΧΟΥῚΒ ποιηθὴ Ἱερόχλεια ᾿Οψιάδου ἐξ Οἴου. 
- Οὗ, δρυὰ ϑυγηάθηη 5664. ἐϊία]ο5. 5. πὰ. 1θ84. 5α.: 
Σπουδοχράτης Τηλεμάχου Φλυεύς, οἱ Μελίτη Σπουδοχρά- 
τους γυνὴ Φλνέως. ΕἸΡΙρ,Δτηγὴδ Π06 ΟΡ ϊπηδο ϑοία δ ϑϑί, 
αἰδν. ὁ]. ΒΠδηρδΌ68. --- 8. 1. Ῥυΐαὰβ ραϊίατη Γπϑραῦ 
ἀειμνήστους ἀρετὰς, αὐαοὰ οδΡοθαΐ 5θῆβα; οουγοχὶ 
Νδυοκπιβ (5. Κλ. 1848, Ρ. 442). ΟΟΥΓΙΘῚ ἰδιηθη οἵ 
Ῥοββιΐ ἀειμνήστου ἀρετᾶς. --- 8. 8. 5αᾳ. Οὐχ τηδίτο 
δηΐθ τηουίπδ, οΟἸ]οααἰίαν ΤΟΙ δοῆιιβ. --- 8. ἀ βῖο 
οὐ γϑυΐὶ ροβϑιύί : διηϊοῖϊία μὰ ποὴ ἀοῆοϊθηΐθ, δϑις ΠΟ 
το]οίδ. 

ΧΧΧΠΙ. 5 Γυγοδθοίίο. Εα]ά1 Β 55. Βιεοί. Αγ» εἠιόο- 
ἰοφ. 1840, ν». 104. ΙΥ̓ 5εθ6α!]. --- Ιλἀ6 γτϑρϑίμ α. Καὶ- 
θ6], ορ. οἷΐ. Ρ. 24, π. 71 αὶ, « Ῥγίμοοϊοθβ, αἰΐ, ρον 
ΕΡΏΘ6ΒῚ1 παίιιβ, Αἰ μϑηΐβ αἰύαβ οἱ δαποδίτιβ δῦ; ΠΟΙΏΘἢ 
Βα Βονρίαχη Ἀριαστίς, 5] ΒΟΡΟΥῚΒ Θϑὺ, ρδίϑυ τηδίθυαθ, 
51 τη δῖ} 15, ρδίθυ' ῬΡ]ΟΡ ΟὈἾ 1556 ραϊδπατι5 οϑβί.» --- 8. 2. 
« ΒοΒ5. ἀοἰαπούιχηῃ, οτὴ ὈΥΊΟΥ οβϑϑῦ, ϑαίγγαση, ροβίθα 
Ῥυύβοοϊθιὴ ποιηϊπηδίαχη οχιβιϊσηδί, αποὰ τοργοθδίυν 
δουϊβίο ἔσχεν. ΓΘ αίαν ϑαΐῖγτο οορποιηθηΐο ΠΘΒΟΪῸ 
ααδῖὴ ΟὉ οδαβδιῃ οἱ ἱπαϊίο.» 14. δα θβουιρύαση οϑί 
οἰΐδτη οὕτὴ Ἄριαστίς πουχΐηθ, Πυθοχλῆς. 

ΧΧΧΙΝ. Αἐλοριῖξδ. ἘΞὰ. Β.ο55. 1"γηέο Πφοητὀίαξέ 1891, 
Ρ. 99: α. ΚΚαῖ06]. Ερίφηυ. φῃὺ. ὁ ἰαρ. σομίθοί. ἡ. 18, 1. 

ΧΧΧΥ. [Ιὴ Ρίγωο. ἘΚ ν. οἱ. Οαμηδηθάθβ, Ἂττ, 
ἐπιγ. ἐπιτ. ἡ. 116, π. 1412. ὙΘΥΒΙΡα5 Βα Ὀβοριρία βαηὺ 
ΠΟΙ Ἶηδ, απ186 ΡΥΘΘ πη 1δΐϑ Βαπί : Πραξίνους Τερεία, Αἰ- 
γινήτης. 

ΧΧΧΥῚΙ. Ρώνωο. δια 81. Α. Οιμηδηιᾶθβ, ἌἈττ. 
ἐπιγρ. ἐπιτύμ6. ». 326, π. 2116. «ὙογΡὰ οὗ σπάνις ἐστί 
οἵ τυχεῖν οδάθῃη ατιδ8 ΘΡΙΘὉ. ΧΧΧΥ, οἱ ποὺ ΟἸΥΟΘΡδΘ 
δρ᾿λΔρϊαχη βἰ μα} 115 δὲ ααϑτὰ αὐ οᾶδι ἰδοίατη ραΐθ685; 
οοποίηϊὶ οὐ δία δ βουὶρίαγα, θοάθηι ἀθῃΐααθ ἰοοῸ 
παἰθγαὰθ οἱρρὰβ ἰηνθηΐαβ.» α. Κ, 

ΧΧΧΥΠΙΙ. « ϑαρτα δηδριυρ μι Υἱῦὶ βϑάθηςβ οἱ 
ἀἴβοοβ γ861 βοαία ἰθηθηίβ., οἱϊὰ δριὰ ΕΔ θ 
Αἰπιογιῖδ ; Μα5θο Ῥαγίβίπο ἱπία! ΕὈΤἰηπ8. ἈΡῚ οχίδί 
Ῥοβύ ᾿. 2314. » Ἐαϊαιὺ Ν ΘΙ οΚονβ ϑριοϊ. θρῖφν. 1, 2, 
Ρ- ἦ οὐ ροβίθα ΒΏοκῃ. 6»0. π. 887. --- Βοροίὐ πὰ- 
ΡΘΡΡΙμη6 ν. 6]. Οὐτηδητά 65 ̓Αττ. ἐπιγρ, ἐπιτύμό. Ρ. 201, 
ἢ. 1038. Χαλχόπτης ποη νἱἀ θαυ χαλχοτύπος 6556, 568 
ὃς ὀπτᾷ τὸν χαλχόν, αἱ σπλαγχνόπτης, ατιὶ ἐ85 ὁὀοφοῖέ, 
τοταρονδί, ἐαπαϊι. Τὰ οὐϊδτα Τιδίϊηϊ ὡ98, αὐρ"μι., δίο. 
οοχιῖ ἀϊοπηί. Οἵ, Τιαοδῃ. Ρλαγϑαΐ. ΥἹ, ἀθὸ : ἸΤΑΤΘΉ515 
οοαϊέ ἴον πδοῖθαβ ὡγα. --- 8. 3. « ἀϑῃλνοβ γθνοσᾶνὶ 
(Σωσίνον --- ἀποφθιμένου) 6Χχ ἸΔρ1415 ἤά6. » Οα. Καὶ. 

ΧΧΧΎΠΙ. Αἐλοηῖβ, ἴῃ Ἀθοροροὶὶ ΡΊγοθα. ἘΙα Τὶ ν. οἱ. 
ΒΠδηρδθ65, ἀπέξ. μοὶ. τ. 1Π|, Ρ. 899, π. 1820. 5ὺ- 
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βου ρίαγη οδὺ τηϑίυβ ποιηθὴ Μαλίχα Κυθηρία. - -- ΔΑὰ 
Διογείτου γϑίου τὶ αἀποαιθ ροββαηΐ νουρὰ ἐχ Πελοπον- 
γήσου. Πῆαριφ. Ο ΟἸγταρΙδά. νιἀθίαν 6586 {{{π|1τ|5. --- 
Ῥραϊο οὐ πσηο {Πυ]υτα Οὐχηδηιάθβ ἴθ Ἀττ. ἐπιγρ. 
ἐπιτύμδ. ν. 131, 1922, οἱ α. Κα 6115. ἢ. 47 ορ. οἷ. 
-- Οἱ ἴῃ Βαοκῆ. ΘΟ». ἢ. 808, οἱ Δρ. ν-. ὁ]. Οστηδηι- 
θη, ἰῃ Ἄττικ. ἐπιγρ. ἐπιτύμο. ν. 169, π. 1549. Με- 
Εἰ{{26 παίνιοἶβ θρι ἀρ αμη, απο Ομ 6. ὙΘΡΒΆΌΙ 
ΡΟία5. γαρυη θη 115 αδΙ 6 ΤΘΟΙΒ ὙΘΡΒΙ 5. οοηβίοί, 
γΘίουΡθ ΒΡ υβθαϊτημβ, αποα 118 οδί : Ἀπολλοδώρου 
ἰσοτελοῦς θυγάτηρ Μελίττα τίτθη. [ Ἔνθάδε τὴν χρηστὴν 
τίτθην χατὰ γαία καλύπτει. ᾿ Ἱπποστράτης καὶ νῦν ποθεῖ 
σε. " Καὶ ζῶσάν σ᾽ ἐφίλουν, τίτθη, χαὶ νῦν σ᾽ ἔτι τιμῶ, 
Ι| οὖσαν χαὶ χατὰ γῆς, χαὶ τιμήσω͵ σε ἄχρ! ἂν ζῶ. 

Οἶδα δέ σοι ὅτι χαὶ χατὰ γῆς, εἴπερ χρηστοῖς γέρας 
ἐστὶν, Ι πρώτῃ σοι τιυαὶ, τίτθη, παρὰ Περσεφόνῃ Πλού- 
τωνί τε χεῖνται. 

ΧΧΧΙ͂Χ. Αἰδοηῖς, δὰ βδοοϊϑβίδιη οἰ μο]οαμῃ. ΒΌΘΟΚΗ. 
Ο. ἴγιδον. ην. 113 6 Ῥοθοοκίο οἱ Μυβίοχϊαβ. --- 8. 1. 
αὐτῆς γοβίαία! Καὶ 6]. ἐρίῳ. Ὁ. σοηΐ. Ὁ. 9, 24. --- 
8. 8. 1άϑυὰ οοηΐουνί ἀλο ας Αψαρι. 110, Ηόντα. δαϊι. : 
σὺν δορὶ χαὶ χερί. --- Κε. ἀ. Βουθοθαὶ ΒΘΟΚΗ. Πλει- 
στόχριτον. 

ΧΙ,. γραοηῶ. ὅ:. Α. Ουμηδηυάθβ ἴῃ Ἄττ. ἐπιγρ. 
ἐπιτύμό. ν. 44, ἴπ Αααοηα!. π. 110. --- 8. 3. Β.ρρ!. 
6. ΚΚαϊρεὶ. θὃ [ἢ τε φίλο]ν. βου ρία οϑύ Μνήσιππος 
Χαριταίου Ἁλαιεύς" Μνησ. - ......... 

ΧΙ. Αἰλοηῖξ. Ἐὶ ΔΝ 6] ΟΚουῚ βομθα!]5 δαταϊ 1Κ 611. Μιω. 
ἤλοη. ΧΧ, 588 οἱ ἴπ46 α΄. 8106]. Ερῖρν»". οομιῖ. ἡ. 2, 
01. 611 βαρ] οηθηίδ βυηΐ. --- 85, 2. Οοηίονί ἃ. 
ἸΚδΙ 6 15. Οδ δ οῦὶ Υ, 1417 : ᾿Ολθίσταν ἐρέει σε καὶ 
εὐαίωνα γενέσθαι. --- ΤΟΥ 6, δῆμος ἰΓῚθ 5 ΑἸ ΙΟΟΙΙΙ5 
ΑἸΒθηδυη. 

ΧΙ. Τραϊρ ροβὺ 1105 Βωοκῃ. Οογ0. τι. ϑ80ὅ. 
ΝΈΡΘΡΕΙΩ6 Τροί ν. ο]. Οὐμηδηθᾶθβ Ἄττ. ἐπιγρ. 
ἐπιτύμδ. Ρ». 119, η. 928 οἱ α. Καὶ. η. 49. -- « Αἁ 
Βοδϊατα ὈΙΡΙΠοἰΝ. 5. Τυηϊ δι8 ΟδῃῖδὈΥΙρ θθ, ΒῈΡΘΙ 
ΔΠΑΡΊΥΡΙΟ ΒΘΡΌΪΟΓΑΙ νὰ5 δίίσαμλ Θχ ΒΒ! θθηΐθ, ἴῃ α0 
ΥἹΡ οὐ ΤΥ 6 15 τηδηῖι5. πη ρθηΐθβ. (4 ἐπθῖδ τη ΔΥΎΆΟΣ ἃ}- 
Ἰαΐαμα {αἰ δὺῸ Η. Υ. Ε]Ποὶ οὐ Εἰ. Β. ἘΠΠΙοΙ. » Βοεδλι. 
Τ1η. 1. [μορίαν οὐ Ἡλιαῖος ἰπ αἀὰὸ « Ἰἰἰίογδο. Ἡλι 
ΟἸΩΏΪΏΟ ἱποθυίδο βηΐ, » 1ά. 

ΧΙ1Π. « ἴῃ δᾶ ΒΘρΡΈΉ] ΟΡ οἱ θρδηίθ" οὐπαΐα, ἰη- 
ἰὸν ῬΙΡοθατη οὖ ρουίασ ῬΏΟΓΟΠΘΠΙ 1 οΘοΟμβρϑοίτπι 58]ἃ- 
τηϊηἶβ σορουίδ οὐ ἃ Βαίαγο })6 1 ϑβϑοϊυζο Μαβθο 1,6]- 
ἀθηϑὶ 1Πδΐδ. ἴπ ἀἴαυῖο ρϑβαρον αἷθ5 ϑοίοηοθς δὲ εἶθ8 
Αγ ἃ ααπά, 1838, Ρ». 811-989 οαἀϊα! οὐ οοτητηθῃίαίιβ 
οβδὲ [60Ρ. ὕδῃ «)δβίϑρη. » Βωοΐκῃ. Ὀιβύομο ΡΥ θβουῚ- 
Ρίαμη οϑῇ Φιλοστράτη Φίλωνος. Φίλων Καλλίππον ..Αἰ- 
ξωνεὺς, οἱ βου ρίθμη Ἀλχιμαχὴ Καλλιμάχου Ἄναγυ- 
ρασίου. ἘΡΙΓΔΡμΐαπι ΘΡΡῸ ΒΔΡ65 ὑγῖατα ΤΩ] ΘΓ. οἱ 
ΨΙΣῚ ἀπΐπβ. ῬὨΠοβίναία, ῬὨΙ]ΟΠΪΒ ααἱ βοοῦπᾶο ἸοοῸ 
ΒΟΡΙρί5. δβί, ἢΠ1ὰ νἀ θίαν ; δ] υβάθυη ἔογίδββθ 811ὰ οϑδί 
ῬΒδῃδρον δ οὗ ὌχΟΡ ΑἸοϊηδομθ. Εαταϊί οὐ ΒΟ οκ,. ἴῃ 
Ὅο»}. τι. 800 Ὁ, οὐ βϑρϑίῦ ν. οἱ. Οὐτηδηπᾶθβ 1ἢ Ἄττ. 
ἐπιγ. ἐπιτύμό. π. 149 οἱ α. Κα106]. π. 80. 

ΧΙΩΥ. Αἐποηῖδ. Ἑϊάϊάτὺ Οὐτηδηπάθβ ἴῃ ᾽Αττιχ. ἐπίγρ. 
ἐπιτύμό. 1ζ, οχ Ραϊηφοη. ὃ Αὐρ.. 1870. Αὐριϊραίαν 
νἱ» ἀοοί. 1116 τηοηππηθηὐαμλ ΠΟ 6556 Ἰθρδίουαση. απ] 
ΔΏΠΟ 919 δηΐ. παί. ΟὨνιβὺ. ΑἸθημδ5 γνϑηογδηΐ, « ααἱ 
ΟΡΘῖὴ. ροβοογθηΐ, οἷο. », αὖ Χϑῆορῃ. ἴῃ Ἠρίϊεηῖο. ΥἹ, 
ὥ, 9. πᾶγγδί. 14. οἱ Πίοάου. ΧΥ, 47. « σαν 5 δαΐθιη 
ΤΠΘΡΒΔΠ ἀρ τὴ οὐ δισαν  γ Αἰ ΠΘΠ ἃ 5 ΤΩ 5505 6886 ραίαί 
αὖ ἀροιθηῦ ἀθ ΟὈΥΟΥ 8615 ΔΙ Παρ [οβἀ6Υ] ΤηΔΡΊη0 δἰ- 
ἴΐοο βοοϊδηά!β, δῆ. 8718-1.» α. Κ΄ τ. 81. 

ΧΙ. Ἐχβίαὶ ἃρ. δίβθρῃ. ΒΥΖ, 5. υ. Φασηλίς, πόλις 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΙΑΣ ΘΗ ΟΛΜΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟῚ 
Παμφυλίας κ. τ. λ. Θεοδέχτης δ᾽ ἦν γένος 
᾿Απέθανεν ᾿Αθήνησι χαὶ ἐπιγέγραπτοι 
τόδε- “Ἤδε χθὼν..... 5. 8, Βίθρ!ι. ἐν δὲ 
τρεῖς χαὶ δέχα ἁμίλ. ΒΌΒΚΟη. 1ὼ ΠΟΙ: 
Γραῖς. Ρ. 1, 856: 5: νυ. ἀχήρατοι, {1} 
ἐπὶ χθονὸς ὧν ἱεραῖς τρισὶ χαὶ δέχ ἄμ... 
βουιρϑοραὺ αὐτὰρ ἐπὶ χθόν᾽ ἐὼν χ. τ. λ 
Ἐς α. ν»ᾶρπον. Ροοέ. Τραχ. ἤγασηι. δὰ. Ὁ] 
ΤΡ ἰ 1 (Δἀ Αὐὶβίοι. Ροϑέ. ν. 193) αὑδὶ 
οὐθ5. (1π Αρροηά. π. 194), ἀδαϊτηιβ, θὰ 
- 8. 4. Βίθρῃ. ἀχηράτους, ϑ'ιΔΙτηᾶβ. ὁ 
Βαἤηκθη. ἀγηράντους. ς 

ΧΙ. Ῥυϊὰβ. ἀἰδίίομοι μΒαθοίαν ἂρ. 1 
ΑΤΩΡΙΛΟΠΘ ἴῃ 110. 1)6 ΤἈθοογέο. πὶ 
ἴῃ Ῥγῴρω»". Εναηφ. ΧΥ͂, 3, ν. 193, ἀθὶ ῬΓῸ 
Ἰορῖταν. -- 5. 1. Βναμοκ δαϊάϊε: 
τε χαὶ χ. τ.λ. -- Τοβίδπίθ ΡΙαίδνοθο, 
ἀουιάου ΤὨΘοον 5 ΡΒ] οβορθῃ αποᾶ 
Ραμα οὖ ΑἸοχαπάσιη Αὐϊβίοίθ! υἱΐδτῃ ἃ 
Ἀριστοτέλην δὲ χαὶ λελοιδόρηχε Θεόχ 
τὴν παρὰ Φιλίππῳ χαὶ Ἀλεξάνδρῳ δέν ἴταν. 
εἴλετο ναίειν ἀντ᾽ ᾿Ἀχαδημίας βορδόρου 
Ἔστι γὰρ ποταμὸς, περὶ Πέλλην, ὃν Μαχεδόνες Β 
χαλοῦσι. « Αουμηθη ϑϑὺ ἴῃ δι δἰ συταίθ. βμκοῦ, 
αι οὐ ἢανίαμ Μδοθάοῃΐθο ΒιρἰΠοδύ, 8 
το ῃ μη 1. ο., οὕ ΟΟΘ ἀρόφ γον, τὶ} ἦδροι ̓ 
0 1}. » Μαοοῦς. --- Ὑε Ἐπ κυνεῖν ̓ μνῆι : 

ΧΙΝΙΙ. Αἐλογῖς ἴθ ὭΘΟΡΟΡ. οὐδδαι 
Βεὶ. 1ηι8ὲ. ανοῆι. 18θ4, ». 40, Βιρδ. αΘ 6 Ρ 
1 νῸ}. Ὁ. 318, ν. 6]: Οὐπηδηιάο8, Ἄττιχ 
τύμο. ρ.90, π. 135. Γ[΄η. 1. Λαχιάδης, δημό 
Λαχία, δῆμος τῆς Οἰνηΐδος φυλῆς. --- 5. 
το Τρ. ταθίδΡ βορὰ παιδὶ ἰαὐἰ5δίτηα. Οἵ, Θιπηοηϊα 
Ρίαῃ. 1, 3 : Παλαισμοσύνας δεξιὸν ἡνίοχον; ἃ 
δρίρν. βμαποὶς- τΑπαίὶ. τ. ΠΙ. ». 201 : Ψιμόθεο' 
ρας δεξιὸν ἡνίοχον, χ. τ. λ. « ΜαρᾶΡοιιΒ δἰ5 
ἰγαρίοαβ. » 6. Κ. 

ΧΙΠΙ. Αἰιοηῖξ ; ἩΘΟΤΌΡ. ραϑήδι Βιμὶ 
ἤν». «᾽ Αὐλιὸπιο5, 1 γοΪ. Ρ. 218; ἴη46 τϑρϑί τς ὃ 
πα 165 Ἀττ, ἐπιγρ. ἐπιτύμδ. ν᾿. 111, ἡ. 8ὅ8. -- 
Μελιτεὺς ἃ ΜοΙΠἴα, ΡᾶΡῸ Φυ10ὰ8 (ἐποιαῖδι, - 
ὨΪ81] ὨΪΒῚ ἱποουίᾶ ογοβιρία ΒροΙ δ. « 
συϑιητηδ ἰὴ υοο. χεῖται ἀοβίηθν δ ἔνηηο 
ἰι5.» α. Κ΄. 

ΧΙΙΧ. Μδῦον πἰρϑϊεόμει αδὶ ἡ 
ὨΟῺ οοπδίδί; οαϊᾶ, Ὑἱβοοηΐ. ϑψῆορ8 
Ρ. 181..Ὁ: 4Ἴ2; Οβᾶμη. ϑυυ.. Ρ. 14 
Δπιλοῖ. Ραϊ. τ. ΤΙ, ν. 969, πα. 400. ΒΘ 
Οὐ». 1Ή50). 47'.γ. τι. 8818. ὙΠῸ 
ΑΓΝΗΙΣ Ἀγνηΐς, υπθ ᾿Αγνής. -- 5. ἦν 
τῆς (ΤΗΣ), αυοὰ τοιϊποπάππι. « Μουυδμθ α 
ΡΘΡἤ θη οὐ Ῥϑυίοιθιη 6 Ζο!ο, ἀθίπαθ Ηδρ 
Πουιορμοηΐθηὶ 6 Μοίγοοῦο ΥἱῦῸ βυξοθροναΐ., 
ἰᾳίηθη ἀἰβύϊομοη ἔουίδβ856 ροϑύ τηδίν 15. ΤΩ] 
Ρίσμ. » α. Κ. 

Ι,.. γα». ὅι. Α. Ουμμᾶπυά, Ἄττ, ἐΐ 
Ρ. 86, πα. 8158. --- 5. 1. Βουῖρβιὶ Μ' 
γ58. 3. ἀφείλετο, »γο διέ 5. ἱπυϊαϊέ., 
ΑΦΕΛΈΤΟ. -- ὕ8. 4, ἴῃ Ἰαρίάβ ΕΣΩ, -- 
τηθυὶοδ. 

11. Αἰδποριῖς. Ῥατὰβ ὃχ Υ. οἱ. οἱ 
ἐπιγρ. ἐπιτύμό. Ῥ. 390, πη. 2480, αυἱ ᾿ 
τετράστιχα ἐπιγράμματα, ΟΠδ9 ᾿φυϊάθπι 
ΝΆ. ὃ. Ομίμτη νἱπαϊὴ ἂρ γϑίθθθβ ΘῈ 
46 αὰοὸ υἱᾶ. ἰπύθν χηα]ίοβ ααἱ Ἰδπάδγνοῦο, 
20 : Θεόπομπος δέ φησι, παρὰ Χίοις 



» 

ΤΊ ΩΝ ᾿ 

“λο ναι οἶνον, χαὶ τὸ φυτεύειν δὲ χαὶ θεραπεύειν 
τέλους “Χίους πρώτους, μαθόντας παρ᾽ Οἰνοπίωνος 
Διονύσου, 
Ὑί οι. Ηαρο, Ογἱογέ. ΧΥΤΙΙ « Ομῖο, 1116 ἀ65 νυἱηβ, 

: . ΚΑΊ 5 ἢ. 88 : 5. θ. « Μίνὰἃ Χίος πο- 
ἰβ ἰσοομδίοδ τηθηβανα, αἰχἃ ἰᾶγη θη ταϊηἶτὴθ ἀθίθη - 
Ψ Θρὶ ργδιηχηδίϊβ ααοα Βἰηποπίάοαγι αἰοϊίαν. 119, 

ἁς οὐδ᾽ ἵχεν Χίον ἐς ἀμφιρύτην.. --- Οδίθναμη. ΟἸΐπ5 
15. αιᾶτη ΑἸ Θ ἢ θη 515 ροθία υἱἀϑίτν 1556.» 

ΠΑρ. Ῥριποβίη. ἴπ οταὶ. ἢ6 Οογοη. 89. -- 
αυϊρο δείματος, αποα τϑιϊηπὶ ανοίϊαβ; Π ίβ κα, 

ἴον. οοϑἰξ. οχ δ οκθηᾶν. (ὦ Μηιηιοη. Αηϊηιακῖ. 
1 ὃ), λήματος. ΟΟἸ]1ο. “Δ 0005. ἀρετῇ δίχα δείματος, 

.9-10. Οπιηθ5 οἱ 'ρ86 Ἐθίβὶκ. αἰβυϊπριαηί μοί ἐν 
ἢ" ἰάθτη ἴο ροβυιϊέ ἕτερον ῬγῸ μερόπων, οἱ οὔ τι 
οὔτι, πος 56ηϑιι : πϑαὰδ Ἰἰοοὺ αὐ αἰϊπὰ ααϊὰ οα- 
Ταΐδιοτα πϑοθϑβιίαίθηι. --- Μδυοκὶδηάᾶ., ΤΆΣ ]ΟΡ. 
ον (οἱ θεοὶ), γι}. ἔπορεν͵ αποὰ ἀοίεπαϊ ρούΐοϑι δὶ ἴῃ 
οοἀθηΐθ γϑῦϑιι ἰθοὶδ, τιῦ δύ ἴῃ ααϊαβάδτη οοαϊοῖ- 
θεοῦ ΡΙῸ θεῶν. ᾽ 

ΠΙ|. Αἰπογυὶς ἰμίον βϑραϊονα δὰ ὉΡθοὰ ρΡῸΡΘ 
ἅτη ΑΟΠΑΡηθηβοὴ ἃ. (810 γνϑρονυίδιη ἤδηο ἰη- 
γἰϊοπ θυ. δα οὐ δχρ ϊοι Ὑιβοοηίιβ ἴῃ Πῖϑέ. 
ἐξ. Εγαηο. Οἰα85. ἢϊδέ. οὲ 1{{. ΑἨΐ. ἰ. Ὁ (1818), 
80 544. 1π416 ΤηϊΠπι56.}15 Τρ οβθηίαίαν ἴῃ Θ]]16ὰ 
δ δ ἀθ ὕ01ι)7}. 65 ϑαυ. βορί. 1816, Ρ. 30. Πδαϊΐ 
05. Αηέμοὶ. Ῥαϊαέ. τ. 11, Ααἀαοηπά. Ρ. ΟἹ, ἀφμίης 
Κη. Οὐ»}. ἰ. 1, π. 171, οὐ παρθυγτηθ Υ. ἃ. Ουτηᾶ- 
Β ἴῃ Ἀττιχῆς ἐπίγρ. ἐπιτύμό. ῃ. 10. --- 5. 1. 
οηΐ., Μινῆμ᾽ ἴδε τοῦτ᾽, α. Καὶθ 61]. νᾶμα [τόδ᾽ ἐστ᾽ 

. -- 8. 3, Πυθίων, ἀἰΒ5γ 1 ΔὉ., οδὺ υἱν ααἱ ἰδίαν. 
, δαΐξας, ὕοιι»γ.. εἰὁ5 ϑαυ. δῃώσας. --- 8. 1. δισ- 
ἐς ἐγΊΒ5 18}. -- 8. 8. ΝΙβοοηί. οοΥΡισϑὈδὺ οὐδεὶς 
ὖ πημαντὸς ἐπ., ἴῃ αὰο ἀδιηηὶ [Δοίϊ ταθη 106 Πὶ 
ἸουΔΤΩῚ5: ἰθιαν ΦδοΟῦβ. βου ρϑὶί. οὐδ. πημ. δ᾽ 

-. 5'6α ἴῃ οο ἀποαῖθ ΔΙ᾿ οὐϊϑη ἰδ, δὲ τηδχίσηθ 
). ἀἰβρ!1σϑὲ ἴῃ ἢδο βθηἰθηίία. Ὑ Θυβὶ 5 Βα Ὀ] δοίαση 

Φυλαὶ αἵδ᾽ εἰσίν" Πανδιονίς, Κεχροπίς, Ἀντιοχίς. 

ΓΟΧΧ. «Ηφο θρὶσνατηγηδία 6 γϑίθρα αιοάδπι οο- 
101. Μϑαϊΐοθοθ ρυϊπητπβ δαϊαϊὶ 5 θρμᾶπιβ δὰ ο8]- 

Απίλοί. ν. 491-02, σαμπι Ἰουητηδίθ : Ποῦ ἕχαστος 
Ἑλλήνων ἡρώων τέθαπται χαὶ τί ἐπιγέγραπται τῷ 
. -- Ῥαγίθιη δᾶ οοῃηβιϊ 556 ρου 5 Αὐἰβιοιο οὶ, 
ἢ ῬΘΡΙ τ ̓ πβου ρβονυδί, ἃρραγού οχ Επιβίαιϊο δὰ 11. 
57, Ρ. 3858, 30 : Ἱστορεὶ δὲ ὁ αὐτὸς Πορφύριος 
τι Ἀριστοτέλης σύγγραμμα πραγματευσάμενος ὅπερ 
θη Πέπλος, γενεαλογίας τε ἡγεμόνων ἐξέθετο, χαὶ 
ἑχάστων ἀριθμὸν, χαὶ ἐπιγράμματα εἰς αὐτοὺς, ἃ 
ἀγράφεται ὃ Πορφύριος ἐν τοῖς εἰς τὸν “Ὅμηρον, 
ὄντα χαὶ οὐδέν τι παχὺ χαὶ φλεγμαῖνον ἔχοντα. 

ἴχα δὲ τὰ ὅλα ἐχεῖνα δίχα τοῦ ῥηθέντος εἰς τὸν 
α. "Ἴσως γὰρ ὁ ἐπιγραυματοποιὸς ἐφιλοτιμήσατο 
οτεχνήσατο ΗοΙἰχ), ἀπεναντίας ἐλθὼν τῷ ποιητῇ 
ᾧ λαμπρῷ Αἴαντι πολυλογῆσαι, τοὺς δὲ ἄλλους ἧττον 
ναι. ΑἸζθυατη δὶ 46 Ῥϑρὶο Αὐϊβίοίθιοο ἰθβίϊμιο- 

ἱ ἀρ. ϑοογαίθιῃ ἴῃ Πϊδέ. δοοῖ. 111, 38, ν. 1θὅ, 64. 
8, 1080. Αὐδοηϊὰβ ΒαΡαϊρ]Θβἰβ, αἱ ΟΠ πὶ 
τῇ ΘΡΙΘ Ἀτητηδίπτη ραυίθμι 1 ΔΕ Ἰ ΠῚ Πὶ ΒΟΥ ΟΠΘΙΩ 
ΘΡΕΈ, ΘΟΡᾺΤ. διοἰΟ ΘΙ ἸΡΠΟΡΆΒ86 υἱἀθίαν, οατα 
ΦΘ Δ 0 η6 ΒΡ  ρβουϊ: Εριίαρλία .-- βοἰϊοοί ἐϊξμῖος 
(ς αἰθς, ᾿θροιιγη ψιῖ δοίϊο Τγο͵Ἴαριο ἱγιίθν [ιμοϑγπιί. 
᾿απέϊγια φιιηι αριαὶ ρῥἱ]οίοσιίηι φιιοηιαίαηι »606- 
71, ἰα ἴ))0 56» 107)6 οοηυο»1ϊ. Πέπλον, ατιὶ ἱστορίαν 
χτον ΘΟΙΏΡΙΘΧῚΒ 510, 1Ἰηΐο}" Αγ͵δέοίοἰϊ5 ορϑγὰ τηθ- 
ἔ ΒΙορΡΡ τι5. ΔπΟΏγτηιΒ ἴῃ Αὐϊβίοί. Ορρ. ἐ. 1, 
. 6α. ΒΙροηί..... Ῥϑρίαπι ΠοΟ ΘΔΡΤΊ6Ὲ 5ῖνθ μού 
πὰπη οοηϊοχίθπτη ΔΡΡΟΙαἰαπη 6556. Δ} 110 σϑῖο, 

0 1 ῬΔΠΔΙΠ ΘΠ Δ1ΟῚ5 Οἱ ΓΟ Ροθαύαν, οαΐατιθ ΡΓεΘ- 
Ἰρδῖαθ. ΜΊΠΘΡΥΣΘ ΓΔ ΟΙΠΟΡ ἃ Γ65 σϑϑίθθ ἰηϊθχίθο δρδηΐ, 

ΠῚ 

δ. 
“ 

ΟΝ ΘΑΡΌΤ ΠΟ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ὃς καὶ συνῴχισε τὴν νῆσον χ. τ. Δ. -- ἰ 
ἴῃ Ζηοια. 1, 419-481. ΑἸῖο οὐϊπο οδάϊία βαπὶ ἃὉ 

, -- 5. ἀ. γα]. βράθην. --- 8. 1. ατνοΐ. ἔχῃ. ---᾿ 

999 

Ι ἀοοοὶ Εἰ Ρυϊοῖι5 Βὲδὶ. αν. ὑ. ΠΙ, ». 237 54. ἢ. {. » 
Ψαοροῦξ. --- Οἵ, πέπλον παμποίχιλον αἴθοπι ΤΡοΪδη 
ΤῊ] οΡῸ5. Μίπουνεο οἴϊουην ἴῃ Πϊακῖ. Ζ, 380-310, οἱ 

Η. ϑίθρῃμαπο ἤδθοο θρὶρυδιηγηαίδ, αθτὰ βϑοιίαβ δὲ 
4. ἨἩοιίχιαβ ἴῃ Αγἱβέοίοϊϊα ἤραφηι. οαϊι. Ὀϊάου, 
Ρ. 312 5αᾳ. οἱ ἴῃ πδο ποβίγα δαϊίϊοπθ ππσηθυΐ ἀπο η5 
1Πο] 51 βιρηϊῆοδπί. Ονἀϊηθη Οδπίθυϊδηθο δαϊὶ. Αἰὶ- 
γον». 171, ροβὲ Φδοοθβίαχσῃ, ἀθα  πλι5. 

ΤΙΝ Ῥοποῖθαβ, ἀπι8 ὁχ Βοοίονιπι ἀποίθιιβ, ΒΦ6Ρ6 
οσσαρυιί ἴῃ Πίαεϊο Β. 4ἀψθά: Ν.93.. Ξ, 181 54αᾳ. Π, 335; 
Ῥ, 591-600, οτμ}τι5 σθη5 τηϑμιοναὶ Ῥαῦβδη. ΙΧ, ν, 8. 

ΤΥ. Τὸ Αβοδίδρμο δὲ 7] πη δἷαβ ἤραίσο, Ορομο- 
τη θη τη ἀιιοῖθιι5, νὰ. Ηοπι. 1]. Β, 513,1, 823 οἱ 
Ν, 478 564., ἈΌῚ ῬΓΟν ραρηδί οἱ ὁσοϊ παν. 

ΤΥΤ. «Τὴ Μύφοπο Βθρ] ὰ8 6556 ἀἰοϊίαν Α]ᾶχ, ααοὰ 
ΟΥγὸθ ΤαΡ65, ἴῃ αἰ θ8. ΡΘΡΙ , ρᾶγ 5. μὰ Ϊπ8. ἰηβιῖεο 
[α 556 ἀϊοαμίαν. » ψαοοῦξ. --- ΟἿν ινρ. ΖΕπ. 1, 4. 

ΤΥ]. ΕἸΘΡμθπον, Αθαηίπη ἀπχ. 1]. Β, δ40, ἃὉ 
Αθϑπουῦα οοοϊα αν, ἰδία. Δ. 03. ; 

ΠΥΤῚ. Μοποβίμθιβ, ἀὰχσ Αἰπϑηϊδηβίαση, 11. Β. δῦ9, 
(υἱὸς Πετεῶο) οἱ 4110]. 

ΓΥΧ « Εχ Ἰοοο Εἰπιβίδίμι! βαρτὰ Ἰαπάδίο ἀρρανοὶ 
[8111 αὶ πο οαγηθη Αβοϊθρίδαθθ ὑυἱ απηΐ. » ψαρσοῦς. 
Ιάἀοἴνροο Βοο θρίνυδιημηᾶ ἴῃ Ῥϑρατι τοροβαίμιβ, αποὰ 
οἱ οχϑίδύ ἴῃ οο]]θού. ΕἸογθπίϊηδ, αἀπδηααδα τὰ δαϊ- 
ἴασαι {πϑυῖΐ τη Απέλοϊ. Ραϊ. 1, 1Δἀῦ, 1 νὶά6 ποίδτχω. 
-- ἴὰ δυ7ι5 δρὶρν. ρᾶγοάϊδιη ἰδ Μηδβαῖοαβ ἂρ. 
Αἰμθη. 1Υ̓́, Ρ. 108 Α οἱ πδίαίῃ. Ρ. 28ὅ, 2ὅ. Ὑ ὰ. 
ἰηἢν. ποὺ δρι ργαιητηδίϊοι ἰπίθι 1» ίβογα. 

ΤΧ. « Τϑασον ἴῃ ἰηδαϊα Οὐρτο, ἀδὶ ρθη 58]18- 
ταϊηδ οοπμαϊἀοναί, οὈΙ. Ὑ]ὰ. 5.0]. ῬΙπᾶσνὶ Νοηι. ΤΥ. 
Ἰ. » Ταροῦ. 

1Χ1. Τ6 Πιουηθαϊβ βοραϊανα νἱά. δύνα. ΥἹ, πα, 9, 
Ρ. 290, 64. ἨΙαοί, ἀὉ1 Ἰορτίαν : Ἔν δὲ τῇ πλήσιον (τῆ: 
Ἀπουλίας) θαλάττῃ δύο νῆσοι Διομήδειοι προσαγορευό- 
μεναι, ὧν ἡἣ μὲν οἰκεῖται, τὴν δ᾽ ἐρήμην φασὶν εἶναι" ἐν 
ἧ χαὶ τὸν Διομήδην μυθεύουσιν ἀφανισθῆναί τινες, χ. τ. ). 
- Αὐβοπῖαβ, Ερίίαρλ. Πον. ὙΙ, δαϊι. ΒΙρομί. ρ. 101: 

Οοπαϊίαν Ηἷς, ρϑηϊΐουθ θΟΠῸ Π]6] ἴον" ΠΙΟΥ6 4685, 
ΟΥ̓ΏΘ ἢ ΟὉ ὈΧΟΥΪΒ Ρ.Ϊ]ΒῈΒ ἀούδ] "5 ΔΡΟῊΪΒ, 
ΑΤΡΎΓΙΡΆΠ, ΟἸΔΡΌΒΑῸΘ νἱγ]β ααἱ σοηαια! ΑΤΡΟΒ : 
ΟἸΔυῖοσ στ πονἃ, ρδύγο ααδπὶ 5646 γϑίυβίδ. 

[0π46 5815 ἀρρδιυ δύ ΑἸΒοη απ ΤΘΡΘΡΙ556 δραά « ΡΕΪ- 
Ἰοϊορῦτη » βαθτῃ 8|18 Ἡθσοῖπὶ ααϑῖη δὰ ααϊθῈ5 οοπ- 
ἰοχίτπϑ δορί Αὐϊβίοίθ!β Ῥοράίινβ, δριὐαρϊὰ. 

ΠΧ. Ιὰ Πιίαά. Β, ὃ68 544. οοπβοοϊδηίαν οαπὶ Ὠ]ο- 
τηθάθ ϑ'ίμθπθὶαβ Καπανῆος ἀγαχλειτοῦ φίλος υἱός, οἱ 
ΕΡγαΙαΒ : 6 ΒΒ ΑἸΒΟΠΪ ορίρυ. (Χ) (οι ναβιϊο τη οἱ 
διὰὰ οϑὺ δία μθο ποβίσισῃ, αὖ οοίοσα ῬΘΡΙ Αὐὶβίο- 
ἰθ6 16], ἀποθι8 γὙϑυβῖθτι5. οοηἰθηίαμι. 

ΤΠ ΧΙΠΟΧΤΕΝ Ουοά ὑσαπβία!ε Αὐδοπίαβ 46 Α δαχηριη- 
ΠΟΠΘ ΘρΡ᾿ἈΡΒχαχη, [ἃ οὐηηῖηο δ Αὐὶβίοίθοὶβ 4ἀθ δϑοάθιηι 
ὙἹΡῸ Θρ ΡΠ 115 αἰ ον, πθασθ δάθαο γρουίαμῃ οβῖ. 

ΤΧΥ. 51 οὐϑαὶβ ΗομηθΡῸ, [αἰα]6 διαὶ ΜΘ πθΙδο τ} 8 Π5- 
ΤΥ ΤΊ τη Τη811885 Βϑθαίουιμι. Οα. Δ, ὅ61 5ᾳ4ᾳ. Αὐ βίοι! β 
ἀἰβομοη. Ρ] ΡΒ. ὙΘΡΌΙΒ οχαρρουαυ ΑἸἸΒΟΝΪΤΙΒ 
(Ερῖέ. Ηον. ΠῚ: 

ΕΘΙΙχ ὃ Μοποῖδο, ἀθᾶτη οἱ ἀθθῖία 5ϑᾶθα, 
ΦΟΟΕΝΉΜΒΚΑΝ Ῥ᾿Ϊ5 τηδηΐθιιβ ΕἸ γβίθχη. 

Τυηάδγθο αἰθοίθ σθπθν, ἀϊ]θοίθ Τομδητὶ : 
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ΦΟΙ] ΘΙ νἰηᾶοχ, υἱύου Δα] 6 01} : 
Φούβυ ΠΟ ῬΟ]]ΘΠ5 ὅδνο, δβίθγ δα Ἰανθηΐα, 

260 ᾿Θἰϊ ρᾶββὰβ Τϑιηροῦᾶ, ὯΘΟ 56η1]}. 

ΤΧΥῚ -ἸΧΥΤΙ. « Ναοβίου, Ν οι ἢ] πι5 οἱ ΟΒΙΟΡΙα]5, 
ἰηΐον ἡμιθέους, οὺς ἐχ θείον καὶ ἀνθρωπίνον σώματος 
φύναν λέγουσιν, ΟΘΘΒ6Ρ1 ΠΟ. ροίοβί. Ῥυοθίουθηάξδ, ἰρτίαν 
Ἰϑοίΐο, χαδηι βοργᾶνὶν Επιβίαἶαθ ᾿. 906, φέρτατὸν 
ἡμερίων [ορ ἐϊηιλεηι τιγιιμη)ι- αἰογα- ἀμ ναναἐΤερε]. Αὰα ῶο 
Θηΐπὶ ἄπο ἴῃ Νοβίουθιη δρὶρ διηχηϑίδ, γ βρ οί, 0 
ΤΩ ΘΙ ΟΡ 186 Ἰαρϑιι ΡΙῸ τπῸ Βαροῦ : δηλοῖ δὲ τὴν τοῦ γέ- 
θόντυς ἀρετὴν, χαὶ τὸ εἰς αὐτὸν παλαιὸν ἐ ἐπίγραμμα ὅπερ 

χαὶ φέρτατον ἡμερίων λέγε: αὐτὸν, χαὶ βαθύ ὕνουν, 
χαὶ Ψυχὴν ἐν σώματι θείαν ἔχοντα, χαὶ ἄνδρα ἀγα- 
θόν. » βριροῖς. 

ΤΧΝΉΠς ΑΔΌΠ]Οοι8, ρδίν} ἴῃ Ρτρδ, ογη ΜΘΙαπΟΠ 6 
ΘΌΧΙΠΙ Τα. Ὁ ΘΏΒ, σοι 586 ἀἸϊοιίαν ἂρ. Ῥιπάδν. Ρψῳ- 
ἐλῖο. ΥἹ, 28 8464. δὰ ἀΐνουβα ῥαϊὺ δρᾷ νθίθυρθβ (6 
ΑἈΠΙΘΟΙΙ ππουὶδ ἰγδαϊίο. » Ψαοοῦς. Τυῖδ μδθο ορὶ- 
Βρδιητηδίδ, ἀθ Νοβίουθ ἄπο ῥυ]οΡᾶ, ῬοβλΘΙΩΠΠ 16 
46 ΑμϑΠΟΟΠο οογηχηϊβοι! ἴπ ἀπατῃ Απβοηΐϊαβ (Ὑ1Π0 : 

Ηοο ἐθρῸΓ ἴῃ ἐπ] ]0, 4 Δ ΡΕΪ 7δηη ΡΥ αΙρι5 δον], 
Νϑβίου, σοῃβ]!ο ΟἸαγιιβ δὲ δἰοααῖΐο. 

ΟἈΒή͵οϊύ 5656 ουὰ8 ῬΓῸ Ἰποῦθ ῬϑΡϑιηρύτιβ 
ΠἸϊα5, οὖ πα να] ηθυο νῖνο ρδίθυ. 

Ἐπδα ! οἂν [αὐ15 ἀἰβροηθυ8 βίο ρ]δοϑῦ ξ ΠῚ, 
ἕδτη Ἰοηραχῃ, αὖ ΠΟΌΪΒ, δ Ὅσον, αὖ ΑΠΌΙΟΟΙΟ Υν 

ΤΧΊΧ 6 ΑρΆΡΘΠΟΓΙΘ, ομη. ΣΌΝ 609) : Τῶν (οἱ 
ἔχον ’Αρκχαδίην χ. τ. λ.) ἦρχ᾽ Ἀγχαίοιο πάϊς, κρείων 
᾿Αγαπήνωρ. 

ΠΧΧ. ΑἸρΒδομι5 οὐ ὨΙΟΥ͂ 65. ἃρ. οι. ". Β, 
0620 544. διπύ πίθον ΟὙΘΘΟΟΥ τ ἀ065 : ΠΟ ΤΩ. Ρυῖον 

"80 Ἠδοίουϑ (1. Ν, 188), ροβίθῃϊου ἃ ῬΙΡῸ (11. Δ, 817) 
πίον οί οϑί. 

ΤΠ ΧΧῚ, ὙΠαΙρίαΒ οὐ ῬΟΙ χθηαβ, ΕἸ] Θου τ ῬΥΪπο 685, 
ἴῃ Παὰ. Β, 0620, 638. 

ΠΧΧΙ, Μεροβ, ῬΏΣΙΘΙ ΠΠὰ5. οχ βόῦουθ {Π|.5518, 
ἄυχ υ Ποῖα 5 ΤΟΥ ἰββίσηιβ, Πααι. Β, 021-680 οὐ 4110 1: 

οἴη ῬοΟΙΥρΠΟΙΪ ἰάθα]ὰ (Ρδιβδη. Χ, χχν, 3) νυϊηθυδίι" 
Δ0 Αὐἀτηθίο Μθρϑβ. 

ΓΧΧΊΤΠ.ΉΧΧΤΙΝ, « Οἱ ν5565 ἃ ΠΠ1ο Το θρομο 1ηϊθι- 
ἴδοῖαβ, ἴῃ ᾿πϑιι πὶ ύηδαιη, αι πη νῆσον τῆς Τυρρηνίας 
γοοαΐ 50}Π0]. ἴῃ Οαγ55.1. 82, ἀδρονίαϊα5 θ᾽ {πο 5οραϊ- 
15 οδῖ, βδοηάπι Ηνοίππιη, 1 αὖ. οχχυτι, αἰ ο56486.» 

ΤΧΧΥ. ραογαὺ δίθρμδηυβ Εὐαίμονος, 564 οχ Πιαά. 
Β, θ88 γϑροποπάσσῃ ἔα Ἀνδραίμονος : Αἰτωλῶν δ᾽ 
ἡγεῖτο Θόας, ᾿Ανδραίμονος υἱός. 

ΤΧΧΎΙ. Ὀ᾿βύομοη μος ϑϑὺ ἃρυὰ Πἱοάουιχῃ 5] θα πὶ 
(ν, 19), αὰο δαοίογα, Ἰθρθθαίαν ἴῃ Το θηΐο αυοά 
ἐν τῇ Κνωσῷ δειχνύουσιν. Αἀάϊξ ἰάθη ὅτι τούτους 
(Ἰδομενῆα χαὶ Μηριόνην) ὡς ἥρωας ἐπιφανεῖς τιμῶσιν 
οἱ Κρῆτες διαφερόντως, θύοντες χαὶ χατὰ τοὺς ἐν τοῖς 

πολέμοις χινδύνους ἐπιχαλούμινοι βοηθούς. πτ, Δ 8. ἥ, 
Ὀ1οά. παθοϑί ὅρα, οὕτῃ γαίϊο. οοά. οὐ ἐγώ τοι ΕΡΡῸ τοῦ, 

αυοά γύϊηθί Βυαποκίθβ, Ῥοβίίαση ῬΡῸ αὐτοῦ δΒ6ῖι 
τούτου. 

ΤΧΧΥΉΙ. Τὸ ΤΊΘροίθιηο, ΒΟ ΟΡΌχΩ ἄποθ, ρ ΘΟ] 6 
Ἰοααϊίαν Ἠοχη. 11. Β, θθδ: ἃ. ϑαυῦρθάοπθ ὀφοϊάϊίαν. 
1. Ὲ, θδὃ 544. « Θὰᾶ δποίογιαία ΒΠΟαΪ ΒΘραΙ5 6556 
ἀἰοαϊ αν ἢ ἸΡΏΟΤΟ. » Ψψαςοῦξ. 

ΓΧΧΥΠΙ. θδῖρυ δ, Θ᾽. 6 η611 δυηΐοαβ ἴῃ Πίαά. ἘΣ, 
920, ΔῸ Ατϊβίοίθὶθ Ὀρμένιος γοοδύμ, 5ῖν8 ΔῸ ΟΥΏθΠΟ, 
Ατησπίουὶβ Ῥδίγθ, οὐἹππμάτι8, βῖνθ ὁχ ΟΥΩΘηΐο, ΡῸΘ 
ΓΒ Θ5581185 ἃ ΟΥΘ ΠΟ οοπαϊίδᾶ. ἷ 

ἈΝ Πποιοσια ἀμαακ, ΑΡΡΕΝΘΙΟΙΘΟ : 

ἘΧΧΙΧ. Ηοιιδιαθ, 18; 67ι, ΔΝ 

Νιρεὺς, ἠΑλγλαίης υἱὸς Χαρόποιό τ᾽ ἄναχ' 
Νιρεὺς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθ 
τῶν ἄλλων Δαγαῶν, μετ᾽ ἀμύμονα 1ηλε ν 

ΤΠ ΧΧΧ. Ταπριυπίαν ἀρ. οι. 11. Β. 678, 
οὐ Απίρμὰβ Θεσσάλου υἷε δύω Ἡραχλεί 
Οἱ. Τ]οά. 8ἰο, Υ, ὅ4, 4. 

ΤΧΧΧΙ. Τιϑιητηϑ ἃΡ. αγοίζυχη : ἤηζος: 
μένον ἐν Τροίῃ, τιμωμένου δὲ χαὶ ἐν Λεύχῃ τ 
Ηοιὰ. Θά. Ὡ, 1ὃ 56ᾳ. ΑΘΠ1}15. ἸΩΟΥ 5. Πδὶ 
βθρυ!ίαχα ἀκτῇ ἐπὶ προὐχούσῃ, ἐπὶ πλατεῖ 
(ν. 89); βθοιπάπηῃ 1105 οἱ Αγνοϊίῃ. ἘΠῚ 
Ιαού, Ρ. 8880, ἀαϊθαβ ἀββϑηιῖθθ νἱἀδθίαν 
ΒΘραΙ αι ἃ Τποθας τηδίρθ ἴῃ 1Ὡβι18, Τ᾿ θο 8 
{146 5ἰία, ἀθ αὰδ, αὐ Ηδιροοναίίοηϊ,. 
ἀκτῆς, νἱἀδίαν, τηθη10 οϑὺ ἃρ. υυγβίϑιῃ, 
Ῥ- 142. ΟἿ, Βυϊάδῃη οἱ Ῥμοί. 164'., Ῥάαδδ 
-- 8. 2, Οογββρία τηϑάϊδ, ἴῃ Προποντίς 
τη ἈΠ 6βίο, ΘΟ ῃ͵ οἷν γουθατῃ μοο ὅδ 000 
γηϑύθ ΣΡ ΘΡΒ1586. ᾿ 

πο δ ΤΙ ΧΧΧΊΠ. ᾿Ἐθρήνησαν δ᾽ ἐ. Π. Ιὰ 6χ τῷ Ὠ: 
00 54. Ιἄθηὶ οὖ βδυγαῦαὺ Αὐοίϊημβ, 1. ο.. 

ΕΧΧΧΙ͂Ι͂. φεῦ ἐδ. “ἢ ἱπά!οαί, αὶ 
ἈΘΒΙΠ16 οβ86 οομάϊίαχῃ. 

πρλυβκανσαροσο 

ΤΧΧΧΙΥ. Ναυβασδηὴ ΔΡ. Ηομι. τη θΠὶ 
665, Αοίου!β᾽. ἤ]1π5. Τὰ Παά. Β, 10. δὲ δἰ δὶ 
δδύ ἔρδίθυ μη 0}" ῬΙΟίΘΒ11 αὶ, οὐ ἼΡΆΙΟΙ α Ἀ]Ϊὰ5 

ΤΧΧΧΥ. 6 ΡμΠοοί. οι. 1]. Β, τι8 

ΠΧΧΧΥ͂Ι. θ6 Ευμιοῖο ἰά. ἐδίά. τιὰ, 
ΒΘΡαΪ 5. ἐπϑρῖς, ἱρπογαίαν ; ῬΏ ΟΣ ἶ5 ἰδυηθῃ 
οϑί, ῬμοΒβδ} 180 Ἰωῦθο,. απ8 Βῖο Ἰοφυΐίαν., : 

ΤΙ ΧΧΧΥΙ͂Ι. Ῥράαλιδαν οἱ Μϑοβαοα, Α͂ : 
80. οπι. 11. Β, 129 5αᾳ. : οἱ δ᾽ εἶχον Τρ : 

ΤΧΧΧΎΥΊΙΠ. « Ηῖο ποθὴ ᾿Ὀορρχομένῳ ΒΟΡῚ 
165, 564 Ὀρμενίῳ, αὖ δρρατοὶ ὄχ. ο 
18... » Ψαοοῦξ. 

ΤΧΧΧΙΧ, Τὰ Πα. Β, 140 οἱ πιο, ΤΩΘΙΊΟ 
γἱνὶ ἄπο. γ]4. δὲ ἐπ Νόστων ἔρᾶρυη. ἴῃ Ηρ 
Ρ. ὅ84θ., 101, ογουβδ, ΤΊο͵α, οατη 500 ' 
1{1Π 606 Οοϊορβοπθμι δανρηϊαηΐ, 

ΧΟ, Βοιπον. Π. Β, 1.18. δ6 Θαπθο 
Ερῖί. ΣΙ: 

ἄυμπθδ Ροπύμβ μαθϑὺ, ἐπ πη 0}1185 βῖη 6 ΦΟΣΡΘ α. 
ἔατηϑι Ποιηῖηθ5 Ἰπέον; ΘΟ] δισπὉ 

ΧΟΙ. θὲ Ῥχοίδοο, Μαραθεϊοχυχα 
ἰό. Ἰὃθ 564. --- « ὈΙΒιΙσΠοη ΒΟΟ Γ65Ρ6 
Ἰὐαδίαἰ ἴα, Ρ- 171, αδἱ, ροδβίᾳιδιη ἀἰνθ 188 
ἥρως Θυστλο] ΟΡ] 8 Ῥτοίαμι, ῬΟΒίογ τ Ἠδ 
οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ ἀέρος, ὡς δηλοῦται, ἔν 
Πορφυρίῳ ἐπιγραμμάτων, ἐν ᾧ κεῖται τό" Σῶ 
πόντῳ κεῖται, πνεῦμα δ᾽ ἀὴρ ὅδ᾽ ἔχε ΤΙ ὍΟΥ 
νἱάδίαν: Ἷ 

Σῶμα μὲν ἝΝ πόντῳ ΤΙοθόου φεονθ λλόνοι, υἱ, 
, κεῖται ἀνοίχτιστον" πνεῦμα δ᾽ ἀὴρ ἐπέχει.. 

Σμα Ἐπιδίδι ῖαβ μαθϑί, αφαοα ἰδοῖξθ τὰ 
ἰδτηθη ΒΡ ΠΟΙ α5, [αν δηΐθ Ἰυσοῖα αι. 
ἴῃ βοοσο6 θριἱδρμῖο, ΥἹἱοί. Ρ. Φ1δ᾽ 5 τὸ 

ΧΟΙΙ. Ῥὰο ΤΑΙ ΒΥΘΙ πποπαπηθηία τηΘ 



“ ἣ «; 

ἘΠ ταν ον ΤΉ ΔΝ μ᾽ ἐμ 
μπνςς ; ἀν ΠΕ ΥΨΑ ἐν, 

Ὶ Τὴ, ἀπ, 6, ΥἹΙ, χχιπι, 7. ἀπαὰτὰ ϑρανίθο, Πιχία 
Ποπΐαπι, αἰ θυ ἀρὰ “ρίθηβοδ, ἴῃ. Αομαϊὰ. 

ἰδ πὶ ΔΙ1}] 6} 5 ΒΘΡΌΪΟσ ΜΎΘΘΗΪ5. [ὉΪ556 ΓΘΌΘΗΙ. 

ΠΠ. « Ααξοιηδάου, ΑΒ 5. δυνῖρα, ἴῃ ΔΡΤΡῸ 
ΟἾΠ0 ΒΘΡαΪ 5. Ὑἰχὶς ἰαγηθη δάμπαο ἴῃ ΤΊΟΪ  Θχοὶ- 
ο. ιν. ΖΞ η. Π| 411...» Ψαροῦὺς. Ἶ 
ἩΦΩΙ 

ΧΟΙΨ. Ῥαυβδη. ΓΧ, χυπι, ὃ : « Εδὲ οἰΐδμι δὰ θᾶτμη. 
; (ἀϊροάϊα Δρρϑὶ]αΐαν, δαῦδμι Ηδοίουῖβ ῬΡδτηὶ 
ἀρὰ ΤΉΘΡΆΠΟΒ5. τ] ΟΠ τ ΘΗ τιμὴ : {Ππ|ὸ ΘηἾπ. Θ]18 
ἃ χ αποάδηη ογδοι!ο ἃ Πο ἃ ΤΉΘΌΔἢἢ85. ἀθρου- 

χΐ, » -- Οἱ, Τίοίζ. αὐ Πιοορῆν. 1194. οὐ ΗΟΉΊΘ).. 
ἱ οἰϊατὰ μοο δρὶρΡιητηᾶ ἢἷο θα ῃϊ οί. 

ΧΟΥ͂. Ῥγνθοιπιθβ, Ῥεθοπτπι ῬΡΐ ΠΟΘ Ρ5 ἴὰ Π]αα. Β, 
ΤΟΙ ΠΟΥ Δί" : οοοΐδιιβ θδὺ ἃ Ῥαδίγοοίο, ἐῤία. ΤΙ. 

Ν ὙΥΊ. «Τηϊορρυοίδιϊο πα 5 αἰ δ οΕὶ ροίομα οδὺ οχ 
Ἴθι. 1. Εὐ, θ60 5αᾳ. Ηδνοι]68 

ος-- δεῦρ᾽ ἐλθὼν ἕνεχ᾽ ἵππων Λαομέδοντος, 

᾿ ξξ οἴης σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν, 
Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ᾽ ἀγνιάς. 

ΡΟ]]οά. 11, 6. » Ψαοοῦς. 

ΧΟΙΧ. Υ38. 1. Υἱά. Απέλ. Ραίαΐ. Ὠιάοί, ὙΠ], 0117. 
ἴον. ἀ6 δοάθιῃη ἰἰβάθιη ὑδυθὶβ ἱποὶρίθηβ : Θρήϊχα 
σολύρην... ἴῃ απὸ Μεθ ἀϊοαπίθι ροσθίδηῃ 560Ρ6}1- 

ααθηι οοοϊάοναί Ταρίίοιν. --- Οἵν, Ῥῖορ. Τιδονί. 
. 8 ὅ; Ρϑῦβδη. ἵΧ, χχχ οἱ Ηυρίη. Αϑέρο». 11, 7. 

ῬΒΔΏΟΟΙ65 ἃΡ. ϑίον. Εἰογῖ. ἱϊ. 64, ΟΥΡΙΠοὶ ππου- 
αι οϑοϊηϊί, αἰ « ΒΙδίομ 465 θασῃ, (0115 ΟἸΓΟΙ ΤΙ 515, 
οἰἀονϊηΐ, οἸδΔ 11 δοῖθ θθ πὴ ραγ δία: » πἴαπθ ΤΏΡ ΘΘ5 
ὙΠ 16 ΓΘ 566 118 ὉΠ δἰηΐ. 

Ο . 6 Αἰαϊδηία νἱά. θυ. δὰ Αρο]]οά. 1, 8, ρ. 119. 

ΟἿ. Ῥχνοίθβιδβ ἰδτὶ τηονίπιιβ ουδί ἐθιη ΟΥ 115 
α 15, αὐ ἰοβίαίαν Ηοχηδυιβ ἰδία. 699 544. οὔτ 
ἴον οὐαὶ Ῥοάδνροθ. Ηοπι. ἰδ. 104 5αᾳ. --- Ηοο οἱ 

βϑασαηίαν δρὶρυδυημαίδ, ἴῃ 5. ΠοΟρΘ ΕἸΟ ΘΗ 1η8, 
Βιἀουϑηΐαν; δα ἀϊία βαηὶ οχ ᾿Γζθίζθ οὐ Εὐπβίδιηϊο οἱ 
(ἃ. Τχοίζοβ ἡ. 16 βομῖν. : Ὁ Ἰ!ρωτεσίλαος ἐν Χερρο- 
σῷ ἀναιρεθεὶς ἐτάφη" φέρεται δὲ αὐτοῦ χαὶ ἐπίγραμμα 
δε᾽ Τόνδ᾽ χ. τ.λ. Ηοϊίξ. 
ΤΊ 

ὉΠΙ. Ῥαπάδυιιμι γηθιονᾶῦ Ὁ ΑΡΟΙΠμ6 ἴρθοὸ ἂν- 
Οἴπτη ἀοοθρΊ5β6 Ηοηι. ἐῤία. Β, 826 54ᾳ.. αὶ ἃ ὨΙοιηθ 6 
4 ἰδαν. ἐὁ. Ε), 101-290. Τχοίζ. Ρ. δὃ1 θῖν. 

ΟἿΥ. Τὴ ΠοΪοπ μι. Υ8. 1. Οαἱ ΤΊ ο]α ραίγια ναί. 14. 
. ΤΙ Κι, 814. βᾳᾳ. : Ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δόλων, 

κήδεος υἱός... ὙΖοί2. ὁ. Ρ. θὅ. 

ΟΥ̓, ἴα Ἀμόβαπι : 1ἃ ὁχ Πϊαα. Ἰζ, 611 544. ἀποίυμη : 
(Θρῆχες) εὗδον χαμάτῳ ἀδδηχότες... Ῥῆσος δ᾽ ἐν 

σῳ εὗδε... Τχοίζ. ἐὁ. Ρ. θὅ. 

ΥΙ. δύ γοροβ δυδηΐ ΑἸρΒἸγηδομτι5 οἱ Ναβίθβ, 
ΟΥτη ϑϑΡρθάοη ἴρ856 οἱ ΘἸδαοαβ. Ηοιῃ. {αα!. Β, 

-8710. ΞΔΥΡΘάΟΠ15 ΘΟΥΡιΒ ΑΡΟ]]Ο 6 τηϑηῖθι5 ατο- 
Ῥατη, 10}}10 οὐ ἴῃ ΤΠ γοδτη ὑγαπβίονθπαπιηῃ ἀαὐ Ομ ΠΟ 
Μονί, ἰδία. ΜΠ, 066-688. --- Τι γοῖοο τα]. ἤπανῖτ5 Χδη- 

{πὰ 6βί. Τ᾽ χοίζ. ἐὁ. ἡ. 12. 

ΟΥ̓ΤΙ. Ταΐϑν 1105 ἴα1 ΟἸαποαβ απὶ ΟΟΟΙΒὶ ΘΑΡΡΘαΟΠΙ5 
ΡῈ ἀοίθηαουιπὶ. Παα!. ΤΠ, ὅ98 5αᾳ. Εὐώδης χυπ. 
ΠΟΥ ἸΟΌΤῚ ΘΌΡΡΘΒΒΙ δρπϑίοη, Θά. Ἐ, θέ, ααοὰ ᾿μ]- 

οϑὶ ΤΉ θοον. δρίφν. ΤΥ Ἵ. οα. Βοῖ55. Νυβαθπδγη 
ἃραὰ ατέθοοβ, (πιο βοίατη, οσοανεῖύ πὐ 6 ΡΔ}15 

», σΌΡΥ 6585. Γζοίζ. ἐῤ. Ρ. 79. 
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ΟΥ̓ΤΠ. Αρυὰ Ατοίϊη. ἴῃ ΖΕ λῖορ. ἴναρ. ἴῃ Ἡουλον. Ὁ]- 
ἀοί, ». ὅ88 ἃ, Μοιηποηὶ Αὐνογὰ τηδίθυ, οατῃ Δ Το γο 
ΡΘ ββοῖ, πη ον  Π αίθιη ἀαἱ. Τχοίχ, Ροβίδϊποηι. ν. ϑ.δ. 
δδοοῦβ. 

ΟἸΧ-ΟΧΥΙΙ. τ βοασαηΐαν δορὶ ρνδυηπηαίδ, βουναία, 
δαηΐ ααοαὰθ ἃ Τχοίχζο ἐῤία. Ρ. ἀξ, 84, ὅ3 ; Ροξέλοηι. 
201 9284 000085., Δγηέθ ποηιον 301 Ζ οοῦβ; Επβίαιηἶο αὐ 
Πα. ν. 856, 30, αὐ Οὐγ85. ν». 1098, 35, Τχοίζο, 
Ροείδι. 698. 

ΟΧΥΠΙΟΧΊΧ. «Αα Ρορζιηι μδοο ἄπο ορὶ στ αιητηδία, 
ἀδέσποτα ἴῃ Αηῃέποὶ. Ῥαϊίαΐί. Ψ1], 118. οὐ 114, γοί 
ΦδοοῦΌβιαβ. --- ΟΥν, Βγαποῖκ. Απαϊοοί. ἃ. 1Π|, ἢ. ΡῬΟΧΧΙΙ. 
Π6 ΡΕΪΟΡῚ 7ᾳγ ἀσθιίαῦ Βουρκίαβ.» Ἠοϊές. 

ΟΧΧ. «Τὴ νάβοῦϊο Νϑαροϊϊίαηο ἢρ. γα. οο]]θοίϊο- 
ὨΪ5 Ογ6}}} {(Μ1Π ρθη, πο. μρθαϊῖέ. Μοηιι. ἰ. 86), ἀθ 
απο οοηΐ, ΤΠιοίρομη. οι)". 65 ϑαυ. 1827, Ρ. ὅ01 
οὐ Οἰὐἱο Φ8η, Τοίορηος εριαὶ Τγοῖΐος ἡ. 91, νἱβὶταν 
ΟἸΡΡ5. ΒΘΡΌΪΟΡΑ 5, ἴῃ απὸ ἰΠΒΟΥΙρίϊο οϑὲ; αὐνίπαῖιο 
ἔραν ν᾽ }}15 ΡΔ}Π1αΐδι ῬΔΟΌΠαη ἔθη 65 ; ἴῃ ραν ῖθ ἀύθυβα 
Δα ΟΙΘβοθὴβ πα τι8 ΓΔΙΩτγη ἰθῆ θη 8, 6Χ ΔάγΘυΒῸ ΡῈ 6}18 
ογπαίδ, ὑππῖοδ Ἰοηρα ᾿πἀπίδ, ἰδοηϊαβ δὲ οἰβύπση Ρ0- 
ἰδη8. » ΕαΙάθυαηῦ τα], ᾿ΠΒου  Ρ ΘΟ μθτὰ ἐδ ρθέϊο 6 
ΜΝ  6Ιοἶτου. δ... ορὶφυ. φῦ. δὰ. αἱΐ. πα. 108; ΕὙδηΖ. 
σον. ἴη80. οΥἹ. ἴ. ΤΥ, ρ». 284. τ. 8429. « Ἐρὶ- 
ἐδρμῖαση ἢοίαμη 6Χχ ΠΙ]ηΘΙῸ ΘΟΥῚΠῚ αἴθ ἴῃ ΠΘΡΟδΒ 
Ἡομιθυϊοοβ οοχηροβιία Αὐϊβίοίθιθβ Προ Πέπλος ἴῃ8- 
οΥὐἱρίο τηἰοχαϊί... Νά ῬοΟΥΡΉ γα, αἀαθιὴ οοηδβίδί 
δριρυδγημδία Αὐιδίοίθ!α ἴῃ ΘΟ θη ΐα 105 ΗἩΟΥΊΘΥΟΟΒ 
ὑνδηβίθ 1556 505 (Επιβίδίῃ. Π184. 285. 34, Πόμι.; 9160, 
Β4511.},. Β18}}} οὐδίδὺ αᾳαοχαΐητ5 οὐϊδπλ ΠΟῸ ΠΟΒίΡ ΠῚ 
αποὰ δὰ πούοθὰ Τπθραπη (Παα. ΧΧΙΠ, 619 : 
Οάν55. ΧΙ, 2310) ρονἱπϑῖ, θρι ἐδ ρ απ οχ θοάθηι 10 1Ὸ 
ΘΧΟΘΥΡ51556. Ραύθιηαβ... ΘαϊρΡρ6 Ελαβίαί τι5. θα. 8118 
ὁΧχ ῬοΟΡΡΈνΓΙΟ ἀ 6} 1θανὺ δὰ ΠΌΡαπὶ Αὐἰβίοίθιπιμη τϑίθ- 
Ῥοπάδ, ἴατα δριρυδηαηηδ, {Ππ4 ἀρὰ ῬοΥρΡΒν ει δχϑίϊ- 
ἰἴ586 (Ὁογηχηθηΐ. δὰ Οὐ 85. ΧΙ, ὅ99, ν. 4δ4. ΒΔ81].: 
ἰ. ΠΙ, ν». 1098, Βοιη. 1942) βρη βοανιί γ Υ 15 ὮΪΒ66 1 
ἐφυτεύετο ἐν τοῖς τάφοις (ὁ ἀσφόδελος), ὡς δηλοῖ καί τι 
τῶν παρὰ. τῷ Ἰ]ορφυρίῳ ἐπιγραμμάτων λέγον ὡς ἀπό 
τινος τάφου ὅτι νώτῳ μὲν μαλάχηνχαὶ ἀσφόδελον 
πολύριζον, κόλπῳ δὲ τὸν δεῖνα ἔχω. » 7. --- ΟΝ 
Αὐμβοηὶὶ ορῖρν. ΧΧΙ, ἴῃ ΗΙρροίμουμῃ οὐ Ῥυ θη, φαοά 
οχ δοάθῃῃ [Ὀηίθ μδιιβιί, ὑρδηβία ἴα αθ ἴῃ δ 81} 
ἸΠηριϑηη. : ἐ 

Ηἱρροίμουμῃ Ῥυ]θυμηαιθ ἰθηθύ σ θιηΐο ἰπῆτηδ {6}15, 
Οδυλθυβ οὖ τηδῖνῖβ [θυ σαὰ ΒΌρουηδ νἱγθηΐ. 

ΟΧΧΙ. Ρίρϑωθο. Ἑκιάιῦ γ. 9]. Ουμηδηῖϊάθβ, Ἂττ 
ἐπιγρ. ἐπιτύμό. Ρ. 842, η. 2904. --- 8. 1. ὑπερφιάλους, 
ΡΓορυ. ϑμρονλδαβ, Βῖο αὐ ᾿πἰθράπηῃ ἴῃ Ἰᾶπθ Ροβιζπιμη 
δδί ριὸ μεγαλοφνής, αὖ ἴῃ ΘΔΠΠ100 5θυμοπθ ϑμρεῦδο. 
-- ΟΥὉἁ τὰ Αὐἰβϑίοίθ!β () Ῥορίο τ1τὺὃ (Ἐπὶ Κύχνου). 

ΟΧΧΙ. Αἰμιοηπὶς. ΕΙάθνθ πα δ; ῬΡΊΠπ15, ΟΡΙΠΟΥ, 
Βαβοραϊαβ. Ἄρχαιολ. ᾽᾿Ἔφημερ. 1802, Πέόοθιμθ. Ρ. 398 ᾿ 
δ {80}. 68 ; πΠΌΡΘΙΕ γν. ὁ]. 5Ὁ. Οὐτηδηθπάθβ { Ἄττ. ἐπιγρ. 
ἐπιτύμθδ. ν. 332, η. 2784) ὁχ αὰο ἀδάϊχτηιβ. --- Υ 6 81- 
θὰ5 Βα ρβουρίαιη Κῶμος χαιρε....ς καὶ ὁ γράψας. -- 
β. 8. 3. 5ῖ9 βθθρθ ἃρ- ροϑίᾳϑ ἀϊοίαβ ϑϑὺ δα ρ᾽ΐθν. ΕαΡρ. 
Μοα. 112 : Πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν Ὀλύμπῳ, ἐδὲίά. 
ἀ1τ0 : Ζῆνά θ᾽ ὃς ὅρχων ὑνατοῖς ταμίας νενόμισται, οἵ 
ἀρυὰ ῬΡ]αίοι. [6 Κδρ. 11, Ρ. 519, Εἰ, : οὐδ᾽ ὡς ταμίας 
ἡμῖν Ζεὺς ἀγαθῶν τε χαχῶν τε τέτυχται. --- 8. ὅ. [υὰ- 

ρἷβ : ΠΑΤΡΙΔΕΖΖΗΜ. 

ΟΧΧΠΙ. Εχ Ραῦυβδη. Χ, χαὶ, θ. Βδρϑίϊθγαμί τηπ}1, 
ἰπέίϑι" ἥἴι05 705. ϑοδ!ῖρ. ἰὼ Τίδιε. Υ, 19, 08 : 

Ἡδρορλῖϊο ῬΏΘΡο 5»ταίδααο φαοᾶ χηϊηυϊέ 



82. ἃ 

Βοηϑδᾶα, 4πέϊ. ν. ἀ10, Βναμῃοῖ. 4πηαϊ. 1Π,. 0. 202, 
ῃ. 419, “Δ6005. 4ρροπά. Απίῃο0}]. α. 101. « ἩδνΡορῃϊ- 
165 51ΌΥ1185. ρατίοβ δύδηΐ ἴῃ ΤΊΟ]Δη15. [ἈΡ.]115. » ζ60. 
γιά. ἰηὔρ. ἴῃ Ογασιῖ. « ΤΥυγδάθρδαίαν θη ΡΟ Π 5 
Θτηϊη δὶ α1556 βδοουᾶοβ οὐ Ἡθοῦθεθ Θχρ θα 586 1Ππᾶ 
Βοιηπίαπι απὸ ἴδοθιη δύ θηίθιη ῬᾶΡΘΙ 6 5101 νἱβἃ δνδί. 
Οβίθημαθθαίαν δ᾽ 8 ΒΘΡΌΪΟΓ τη ἴῃ ΑΡΟΠΠΠ15 Ππ60, σατηῃ 
οἷρρο, ουἱ ποὺ θριβυδιητηδ, ἰηβοα!ρίαϊη. » 14. -- 
γ8. 6. νυ]ϊρο “Ἑχάτῳ ρϑῦρογδιη, αὐυοα ορίϊτηθ νἱαϊί 
Βνπηοκίαβ, τὸ Ἑχάτω, « αἰ οᾶδ5 δϑί ραίνι 5 ἀο- 
γίοιβ τῆς ἀναχτορίας τοῦ Ἀπόλλωνος. » Νδιηααθ, αἱ 
δίγαρο, ΧΙΠ, πὶ, ὃ, 64. ὨϊΙᾶ,, τηοποί, Ἕχατος ὃ 
Ἀπόλλων. 

ΟΧΧΙΓΝ. Ἐκ ΡΙαΐδρομο, Χ Ογαΐ. υἱέ. 1Π1Ι, 18. Κἡληδόνα 
Ῥῃγομίϊάα, ἀρετῆς χήρυχα, ἰπχηα]ο ΤΥ βῖθθ τη ροβιίδηι 
ΟΡϑΙΟΙ. 'ρΡ856, 6Χ 8.10 1ρ8118 ΒΘρΡΌΪΟΡΟ, ΔΙ οαυμίαν. --- 
γ85. 1-2. Βναμοκ. : 

Καλλιόπης θ. π., φροντίδι δείξεις 
εἴ τι φρονεῖς, σοφίης..... 

Υ5. 8. γι ]ρο τὸν γὰρ ἐς α. μεθαρμοσθέντα. --- 8. ὅ. 
οδάθηῃ γαίϊοηθ Ἠουηθυατη ΔρΡο δύ Απἰραί. διάοῃ. 
Αηΐἢ. ραϊ. ΝῚ, θ : Ἡρώων χκάρυχ᾽ ἀρετᾶς. --- 8. 0. 
ῬΙαΐ. να]ρ. (Λυσιδάϊμινον) δόντα χαταφθίμενον χαὶ σοφῷ 
ἀθάνατον; Βναμποῖς. χαταφθιμένῳ χαὶ τάφρον ἀ.; Βοἰ5Ικ. 
ΡΓῸ σοφῷ χλέος 5οΡΙθ6ραί. --- Φδοοῦβ. .οομ]]οοθαὶ 
δόξαν ἀποφθ. καὶ στέφος ἀθάν. ; ἰδηάοτη ΘΙ θη ἀδί] ΟΠ Ὼ 
Θαϊαϊ ααδηὰ ΔοΟΘρΙ π5. --- 85. 7. θαθαύ Βγαποκ. 
δείξει ῥῬΓῸ σνα]ρ. δεῖξαι ααοα Βουνδυίτηιβ, τηπίδίο ΡΡῸ- 
ὨΟΙηΪη6 ὃς πῃ ὡς ρΡΔΡ ΠΟ] τα. 

ΟΧΧΥ. ἴῃ ἰηβαϊα Ολίο, ἴῃ νἱοὸ μοάϊθ ἀϊοίο Κοι- 
γοιηῖα. ἘΔΙὰ. Β. Ηδαββοι! ον, Βιϊοί. ὧδ ΟΟΥ77. Πποῖ- 
ἰόηΐῳ., 1819, ». 810, π. ἔς, γτηδ]αβοι}15 οὐ να] Δ. 85 
1ιὐἰουϊβ. Τϑου!ρίατη οϑὺ ΘΡΙρῚ. στοιχηδόν. --- 5. 2. 
Νοίδηἀε οβδί ἰουτηᾶ χαταπθιμένης ῬΓῸ χαταφθιμένης; 
ἴῃ γϑίπβ ϊββίτηδ, δἰζιοδ, ᾿ἸηΒου ρύοηθ (( 7}. ἴη86. 9». 1) 
Ἰδριαν ἄπθιτο Ργὸ ἄφθιτο. Οἵ. καταχθονίοις ((Ὁ7}. 
816;.1).. 

ὌΧΧΥΙ. Αἰδμορῖβ. 6 δηδρῖγρῃο βαρουθδί τ] ν 
56 668 οἱ ΔΙέουὶ ΠριιΡϑ8 αἴ1886 ρου ὐ ἀθχίγδυα ᾿ὰπρ6η5. α.. 
Και 6115, οαἱ τηϊβονδὺ Ὡγηϊοιβ 1,60, δάϊαϊ ἴῃ Ερὶρν». 

"47. 6 ἰαρ. οοηἩἷ. δἀἀοπά., Ρ. δ17 αᾳ. π. 88 ἃ. ϑαρτὰ 
ΒΟΡΙΡ α τη 
᾿ Δημήτριοίς.... 

; Θεοδότη Σ.... 

-- 8. ὃ. σοπῖ, 6. ΔΙ 6115 δριϊαρἢ. ΠΙΟ ΠΥ 5.1 οὐθεὶς 
μόχθος 51}. τι. 1233. νΒ. 2. ηὕρηται δ᾽ ἄφθονος εὐλογία. 
-- Υ8. Ἴ. Καιθϑιῖο νυἱάθίαν 6556 βϑηίθηΐδ, θϑᾶθπι 
ααδθ γ8. ὦ, 6. 8. τεχέεσσιν ὁμοίως, 6 ΒΟΡΙΡ 56, ΟἸ188 

ἴῃ Ἰαρ46 βαροιβαμί, γϑϑρῖβ ΕΡΞΙΣΤΕΙ α. 

ὌΧΧΥΠΙ. Μορίαϊὶ ἴθ Αἰθοα τϑρϑυίαμη, παᾶπο ἴῃ 
Μίυβθο ψδυνδοὶὶ (ἐν τῷ Βαρδαχείῳ). ΕαΙάϊε ΜΥ]οΟΠΔΒ, 
Βιιοέ. ὧδ Οογγ68ρ. Ποϊϊόῃ. 1819, ἡ. 989 56. 1.8ρ15 

ΤΟΙ ΑΓΑΘΟΣξ. -- 8. 8. οχίν. βαρδιθβέ ἰδηίαμι 

ΕΡΓΩΙ, 

ΧΧΥΠΙ. Τλοδὶβ. Ἐκ. Βμδαραθα6β, ἃ. 2217. Ἐχ 
ΒοΚ5511 ΔρΡΟρΡΥΆΡμΟ 615, ϑυζίορ., Ρ. 114, τη ϑ] 5 
1,6 085. 11, 858. Ηο5 ροϑβὺ οἵηπβϑβ α. Κι 6 11π5, π. 689. 

-- 8. 1. 1ρῖβ βαθὺ ΠΟΤΕΤΩ,. Οογγοχίι οἱ 
Βαρρ ον ἈΝ] δυο ίΖ., πἰδὶ αποᾷ ἀϊρδχήγηδ, δα αϊα1 
Α. Καϊθϑιιβ. --- 85. ἀ-ὃ. ΚΘ βαηΐ βαρρΙθιηθηίδ. 

ΟΧΧΙΧ. Ομ, ἴῃ δοοίθϑια, ἢ. Νίοοϊδο αϊοαίδ. Β. 
Ἡδυββου ον, Βεϊθέ. ὧἀ(6 ΟΟἾ68Ρ. Ποίόη., 1819, 
Ρ. 321, η. 11. --- 8. 1. ναὸν, χη ἢ ΠΤ πΠΘΌΤΘ. 

ΑΝΤΗΘΠΘΟΘΙΑ ΘΗ ΒΟ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 

᾿ ΒοσΘρρυδιητηδ, 6] ἰπ ποϑβίρο οαρὶίο ΧΥ͂Ι,97, αυοά ο 

ἱ ἐπιτύμο, ν. 8333, η. 2790, οἱ ἰη46 8186]. ἐδία' 

ε 

ΟΥ, α. 8106]. Ερὶρν»". σφ". θές., 109,1 (6). Εὖ 
θέτο μορφάν. Οἷ, 1ᾶ., ἐδία., Ὡ. 97, 1, γν85. 1- τε 
μὲν γραπτάν... θήχαμεν..--- 8. 2, Οἷς ορίρτ. Ο 
40 δοάθῃι δαἀϊΐαπι, ἴῃ δϑάθιη βυ!]ορο (Βιμῖ].. 
Ὡ. 4), 80}. τ. 130 : ᾿Εσλῇς τοῦτο γυναικός... (ν᾽ 
ὀργῆς δ᾽ ἀντ᾽ ἀγαθῆς.) πῇ 

ΟΧΧΧ. Ουδηαιδηὶ 586ρ6 δαϊίαχη οϑὲ σα] ρ δ 85. 

οὐ ἴῃ οἂρ. ΝἾἼ, 828-820, ἰδῆθη τυγβα5 ΤΘίθΡΡδ 
ΟΣ 8080]. Ατἱβίορῃ. 4υ. 1032, χαΐδ 1116, αἱ πο 
ΘΟΌΒ᾽α8, ουτα ἰΠΒΙ9.ϊ γαγϊοίαίθ πα θϑίαν, Αἰαπθ 80 
θη τποηϊίβ, ΠῸΠ Ομ ἰοηάδιη οθηϑαΐ ΟἾΡΥΒΙ] 
Ρδγοάϊδηι α86 ἃ ΑΙΠΘμδθο ὙΠΙ, 331, Α.. βουνδίδ 
Ιάθιι 10. ΧΙ, ὅ29 ἀοοού μοθοθ βϑρα]ορα!θ Θρ ο. 
[615 Ομ] ἀδῖοῖβ Ἰαριάθο οἷρρο ᾿πβοαϊρύαπχη ἃ ΟΠ 
γΘΡΒΙ 8 ΟΊ ΌΘΟΙΒ. ὑγδηβιδίαση [ι15886, --- Αἰἴῆθη 
Ἰϑοίΐ, νΒ. ὃ. λέλυνται. --- 5. θ-1. Παραίνεσις" ὁ 
αὐτῆς Λήσομαι. ᾿Εχτήσθω δ᾽ ὁ θέλων τὸν ἀπείρο 
σόν. --- ΝΘΥΒΙΟαΪο5 ἀ οἱ ὅ. ἴῃ Ἰδυϊ πατη ΒΘΥΙΊΟΏ. 
γον ΟἸοογο Τυδομ. Οὐωδί. Κ) 8 -ππΠΠπ πΠΠΠ  τν 

Ηφοο Βδᾶῦθο, 485 δαᾶΐ, αυφθαὰθ δχβαίαγαία Ἰθάθος 
Βδυδβὶῦ : δ΄ 1118. Ἰδοθῃηῦ τηα]α οὐ ρυθθοϊατα το] ϊοία.. 

ΟΧΧΧΙ. Ηδο Ρᾶροάϊδ Ογδίϑιὶ ἃ ῬΙαίαρομο 8 
ἐὰν, αἱ γ8. ἄ, ῬῇῸ μετὰ τούτων 76 1185 Θχμϊ οὶ 
μουσῶν. , ἨΠΡ ΑΜΗΣ 

ΟΧΧΧΙ͂Ι. 4. ἐ)ιογιῖς. Ἐαιαϊ Οὐτηδηι 65 ἰῃ Ἄττικ 
ἐπιτύμό, τι. 1Ὁ, 7δγὴ δἀϊίατῃ ἴπ Ραϊιφθη. 18, ταθῃ. 
1870. --- 8. ὁ. Σαλυδρία τᾶνϑ, ἰογτηᾶ Θϑὲ ὑσῸ ὶ 
56 Σηλυμόρία. Κέχληται ἀπὸ Σήλυος, Βίορῃῃ. ΒΥΖ' 
Βίνδ. ὙΠ, σι, 1. --α ϑαρναᾶ βουϊρίατη δὲ Πυθαγι 

ΟΧΧΧΠΙ. Αἰλορῖξδ, τὰ ἀροθ. Ἐκ 5ι., Α. Οὰχ 
Ἄττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμδ. Ρ. 331, ῃ. 2171. --- 85. 3 οἱ 
α. Καὶθ8ὶ. νϑῦρθα ἰδηίηγηοάο ἀλλ᾽ --- τόνδε τὶ 
ἀαΐ 51η6 ΒΡ] θη 15. 1 

ΟΧΧΧΙΥΝ.Βοννανὶ ΑἸΠμ6η.1Υ̓͂, 1710 Ο,564 να] 46 
γαίαϊη. --- 8. 2. ατοί. οχ γὰ]ρ. μίμῳ. -- 
ΒυΆΠΟΙΚ. οχ δβαῦθομο οὐ ΤΟΌρΙΟο,... γήρως" 
Σχίρπαλος υἱὸν. ατού. Ἰάθιη. --- 8. ἅ. Αἴμθη. νήτ 
ὄντ᾽ ἐχ.; ΒΡΆΠΟΙ,.. νήπ. οὖχ ἐχ.; Οαβδαροη., ατοῖ. 
πίαχόν τ᾽ ἐχ.---Ὗ 5. ὃ. Οαβδυθ. ἀείδων ; ατοίλαβ, Β 
Αἴμρθη. βαϊξ. που. ἀείδειν, Βυ 1αΐα, ροβὺ Εὖ 
γὶρρι]α. Τοῦτ. γ. εἶπε, Οδδᾶυθ. -- 8. 6. 
τοὔνομα, τᾶν μολπᾶν ἥδυμα σ. --- Αἴμθη. πᾶν 
ἥδυσμα σ. Τοῦρ., ΒΡαποι., ατούϊαβ τοῦτο πανὴ 
ἡδὺ μάσημα νέων. --- 8. 1. Οαδδαθ,, Τοῦρ., Β 
ὔλ. δὲ γλεύχους. : 

ΟΧΧΧΌΥ. Ιηβορρύσμῃ ἠὰοναύ Ουρυὲ ἴπ οΟἸὰ 
Ποιμοηδββ8, πα }16}6 ΡΟΙΡΌΙΙΟδΘ ΟΡ ΘΠ Ρ6. 
1ΡΘΡῚΒ ΤΊ ΒΟΓΘ. ΔΙΗ15515, 5101 ΤΟ ἼΘΙ ΘΟ ΒΟΙΪΥ͂ΘΙ 
ΟὨγυϑβοβί. θγαΐ. ΧΤΥῪ. Ὁ ἜΝ 

ΟΧΧΧΥ͂Ι. [Ιῃὴ Ρίγωθο. ἘΙαΙϊ ν. οἱ. 5... Α. σὰν 
Ἀττι ἐπιγ. ἐπιτ. ρ. 885, η. 8057. ΘΌΡΓΑΒΟΓΙΡ 
Καλλιστώ οὐ ᾿ἰηΐγᾶ νοΡβι5 Εὐχολίνη. --- 8. 1. 
Οα. ΚΚαῖθ6ὶ]. πη. ὅθ. ϑρθαβιρρὶ ἴῃ ῬΙ]δίοπθιῃ. 
σῶμα μὲν ἐν χόλποις κατέχει τόδε γαῖα Πλάτωνος. 
Θἴϊδτα 8564. {{π] τη. ὑρηα 

ΟΧΧΧΥΠΙΙ.ΊἿΙᾺῊ Ρίγαθο. ὅρον" δη ΟΊ ρΡὨ15 ἢρ 
Βαπηύ ΤΩ] ΘΙἽ5 Βϑάθηί 8 ἸΠἰ6 Γ᾽ νὴ βίδηίθτα 
ἀοχίθνθε ἀθχίθρδιῃ πηρὶί, δὲ ααθιῃ τηδυϊίαμι, 
6586. ΠΙρΒΠ]ατη ἴδ ο116 ογθάδϑ; οὖ βθῆθχῃ ἃ ἰδ 
θη), τηϑοϑίο δ ϊΐα, τ ροβιίο ἀθχίθυϑ δ ρ ΐθ 
γν. 0]. ΒΒδηραθθβ, 4η{έ. ᾿είϊ. ὑ. 11, Ὁ. 988, 
Τροίαν ροβίθα 5. Α. Ουμηδηιᾶθβ 'θ Ἂ 



ν- 

δ ἹΝ 

ΧΧΥΠΙΙ. 4 ἐδπογιὶς. ας. ἸΚαῖ06]. Ερίν»". »". ὁ ἰαρϊα. 
Ὁ Ῥ. 30, ὅ9 : « ϑαρνα ΔΗΔΡΊΥΡΙΟ πηπ|8. δὶ τηὶ- 

α Ποχϑυηθίθν βου ὶρίτ5. Γαΐ, πιπὸ ααἰάθηι ἀθρθυ- 
» -- 8. 3. γηδ] 1 Μοίρας, Ρα))οώ, ῬΡΟΡίθν' ἃρ- 
δαίμονος ἐχθροῦ. 

ΟΧΧΧΙ͂Χ. 5... Α. Ουμμδπιά, Ἀττικ. ἐπιγρ. ἐπιτύμο. 
ΟΘ9], π. 89ῦ, -- 8. 1. πυ7ὰ5 βίσασίανεθ Πα] ] τὴ 
πὰ Θχθυ ρ] τὶ γΘΡΟΡΙ550. ἀἰοὶὶ οαϊίον, ατιὸο δὰ ἂρ- 
Β᾽ἰἰοποτὰ τϑίθροπαα οϑί. --- 8. ὃ. ρῦοὸ Θυμόχου 
"μούχου γϑροϑβιιϊῖί, αοα ροβοθθαΐ τηθϑίμιτη ; οθίθυ τα 

6 Δ] πη 6 ἱρποίμηι. « ῬΘΒΒΊμη6 ᾿ἸῃΒοα ! ρίαμῃ, αδγη- 
5 ὈΟΠπὶ5 ἰθιηρουθιι5, {τα ατὰ πιῆ ουημθηανὶὺ γοϑίϊ- 
ἴαο Εὐπαβίγα δ 65. » Ομηιαη. Τάουα θχογάϊαχα {λα} 
6511 ατιοὰ ἰηἴνρα νἱα. ἢ. 349. 

ΐ ἴσχι.. Αἰδλορῖβ, ἴὰ ἀνθὸ. 5... Α. Οὐτηδηιάθβ, 16. 
. ϑ48δΆ. « Ο ρΡτὸ ΟΥ̓ βου ρίατη, απὸ ΠΟ Ῥουβρθοίο, 
ἀτηδηι 65 [50 0511] χάλλιστός τε φῇς τε.» α΄. Καϊό. 

ὌΧΙ. Ιῃ Ρήφθο. Ἐαϊαϊδ ν. ο]. ΒΒΔΏΡΆΒΡΕ6Β, 
Μηΐέ. λοὶϊ. τ. ΤΠ, Ρ. 982, αν. 2208. --- Ξαρν᾽ἃ βογιρίαμη 

ϑὲ Ἐρσηίς. --- Υ5. 3, 1ἅ. ποη. ΡΓῸ βροπᾶάθο Ὡππη6- 
αὐπιν, αὐ βρτδ 69. ἌἈγνηίς, ῬΓῸ απὰ [ὈΡΓλἃ ΒΟΓῚ ΡΒΙΤΩῚΙ5 

Ἀγνής. Ἐδορηΐ5 ἀδαῖ δι. Α. Οὐτηδηι 65. Ἄττ. ἐπιγ. 
ἰἐπιτύμό. ». 388, πι. 2800 οὐ ᾿ἴπθ ΚΚαὶθ8]. ἢ. 91. -- 

Ἔ, 1. Ἰοσὶς Οὐτηδπι 68 ὅσ᾽ ἔθαν. --- 5. 2.14. γνωτοῖσιν. 

ΟΧΙΜΙ. Αἰλοηΐδ; 580 ΔΠρΊγΡ ΠΟ ταρυθοβθηίδηΐθ 
τα] Ἰθσθῖὴ βοαάθηΐοϑω, οἱ πιδητιτα ρΟΡΡΙ ΟῚ Αἰ ίοτὰ ἤρπγᾶ. 

᾿ς Ποάν 611. Πμ. 1, ». 43: ἰγδοίαν! Δ ΘΙΟΚ ον. δρὲ- 
ἰ. ορῖφ»". 11, πὶ. ἀ0, Ρ. 18. Θομῖης ΒΩΟΚΙ. Ο΄. ἔ. φγ. 
. θδέ, οὐ Πρ6Ρ δί. Α. Ουτηδηθάθβ Ἄττ. ἐπ. ἐπιτ. 
8190, η.. 3980. « ΕἰρΙρνδτήγηδ ποὴ τη] τὴ δϑί, Π6Ὸ 
ἔπ ρογθῖα αποὰ δηἰθρεθ πα! τη γοοὶβ Θεοφίλη Ῥγοαιι- 
ἴαν. 564 οὰπὶ ροθίαᾷ ΤᾺΘΟΡΒΙ] δὰ. ποῖ δα 15. ἰδὰ- 
1556. τ] }Π16 015. ΤΥ ΠἸαΥῚ 5. ἰδ οϑϑϑ, 111 οοηΐγᾶ 
Ἰοίγατη Δα αϊἀουηΐ ἰδία χαὶ ἐργάτις. » Βοκῆ. 

ΟΟΧΙΠΠ. Αἐλοηῖβ. ἘΞαΙάϊο ν. 61. Οὐτηδηιάο5, Ἄττιχ. 
τιγρ. ἐπιτύμθ. Ρ. 92, ιν. 699. --- Τ΄η. 1. Κεφαλῆθεν. 
Κεφαλὴ δῆμος τῆς Ἀχαμαντίδος, ἀφ᾽ ἧς ὃ δημότης 
γεται Κεφαλῆθεν. » Πα»ΡΟ0». --- 85. 9 οὐ ἀ. Ἰδρὶβ 

Ἱερσεφόνει, φθιμένει, ργο Περσεφόνη!, φθιμένηι, δ᾽σαί 
ἀρνιὰ δϑί σῶι. 

ΟΟΧΤΙΩΥ, Αἰλοριῖς. Μιὰ. ΒΟΟΚΙ. 6ο»ρ. ἰ. 1, ». 810, 
π. 1114 ὉἈΌΪ τδ]6 Ἰοσίίαν Νιχόδουλος; τηθ}15 ἀραϊὶ 

Υ, 6]. Ουμηδπαᾶ 685 ( Ἄττ. ἐπιγρ. ἐπιτ. Ρ. 89 5α. ἢ. 420), 
ὅπὶ ταὰ]!5. ἰπβουῖρίί. δου ἀδὶ οσοανγιῦ ΠΟΙΏΘη 
Εἰτεαῖος (νά. πη. 628-130), ἀθ αὰοὸ 8δὰϊ Ηδρροοῦ. νυ. 

ἰτεαῖος’ Δῆμός ἐστι τῆς Ἀχαμαντίδος Ἰτέα, ἀφ᾽ ἧς ὁ 
δημότης ᾿ἵτεαΐϊος, ὥς φησι Διόδωρος. --- 5. 2. α. 

106]. ψυχαῖς [σ]ώιτος, οχ ἸΙαριάθ, αἀαθηὶ ογϑαϊὶ 

ΥΧΑΙΞΩΙΟΞ μδρονο. 

ΌΧΙ. Αἰλοηΐθ. ἙαΙαϊΌ ν. οἱ. 5... Α. Ομπδηι- 
55. ἴῃ Ἂττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμ6. Ὁ. 8ῦ8, πη. 8076. --- 5. 1. 

: Κρίο ργὸ Κρίου, αἱ τὄνομα ΡτῸ τοὔνομα, διχαιο- 
ῬΓῸ διχαιοτάτου, ατιοα 5εορ᾿δβίτηθ εὐ : δἰΐδιηθῃ 

δἰ ρβίγηιιβ Κρῖον αποὰ τιϑιἰαίϊαβ β8π δϑί. ϑαργα 
Βοριρίυτη Κρῖος. 

ς ΟΧΙ͂Ι. Αἐλορῖς, δὰ ὈΙρυίοη. Εἰχ ν. ὁ]. Οστηδππθ, 
᾿Ἀττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμ6. ». 814, ἃ. 8904, α. ΚαΙθ6Ι. 
ἢ, αὶ ὁχ ᾿τηδρῖηθ Ῥμοιορταρ ΐοα ἀθβουιρβι : « Απᾶ- 
ὙΡΠΟ δχβου]ρίδ ἔθυηϊπδ βθάθηβ οδρὶΐθ νϑ]αίο οὐ τηϑητι 
χίνα, Ἰηη180, ἃ ἀδχίρα ΡΆΘΙ} 1} τηϑύν 5 σϑηῖᾶ δτη- 
Βχᾶ, ἃ 5᾽η]δύγα Δ ΠΟΙ 1ἃ τηᾶπα τηθηίο δατηοίδ. » ΙΥ̓ 

1 τα! πὶ 6556. οχἰβιϊτηδΐ, --- 5. 1. χουριδίῳ 
τ ΘρΡ᾿ΓΠπϑίοη Ἡουμθρ οι ατ10 5ΙρηἰΠοδίαν σφ ηια- 

ἩΟΤο 7ιμγιοίιι5 οεέ. 

ἌΡΌΤ ΠΟ ἈΝΝΟΤΑΊΙΟ. ὃ 

ΟΧΙΥΊΙ. Αἐγοηῖβ ἰὰν πϑοῦορ. ὅν. Παυηβ ἐχ Οἱι- 
τηδιθ, ἴῃ Ἀττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. ». 840, π. 9813. -- 
γΆ. 2. Ἰδρ5 : τέχνει ΡΓῸ τέχνηι. --- 8. 8. κωμοιδίᾳ. --- 
γ8. ἀ1ὰρῖ8. Βαθϑὲ ἔφυ, οἸηῖββὰ σ Πἰἰίορα, ἀλη π6068- 
ΒΔΥΊ ΔΙ ΠΟῚ 6586 ΟΥΘΟΙΑΙ Ἰαρίοϊάδ. 

ὌΧΉΨΉΗΙ. Ἐχ ΑἸοϊ ἀδτηδη 5 ἀθοϊατηδίϊοπο Κατὰ Παλα- 
μήδους προδοσίας, ἱπ Ογαΐ. σγάδο. οἃ. Ἐκ οἰβι. τ, ὙΠ]. 
Ῥ.- 1ὅ : γράμματα μὲν δὴ πρῶτος Ὀρφεὺς ἐξήνεγχε 
παρὰ Μουσῶν μαθὼν, ὡς χαὶ τὰ ἐπὶ τῷ μνήματι αὐτοῦ 
δηλοῖ ἐπιγράμματα" Μουσάων...... 

ΟΧΉΙΧ. Ογεὶ ἘἙπθοοοθ. Εχ Ῥδρδβιτοιβ ἀρορν. ἷπ 
Ῥῖαν. αγοῖ. 850, ρΡ. 270. -- 8. ὅ. δῖ. Ἰοσϑηάαπι 
νἱ αν Βδαμηοβίθυ, ΡΡῸ νἱρὶ πουηΐπθ ργορτῖο Ἵππομά- 
χων. --- 8. 7. Ῥᾶρδ8]. Θεόδωρος, Νποὶς. θεοειδές. 
Θεοχλῆς α. Καὶ δι ὰ5 σοβεϊ αὶ. ---- 5. 8. ἀξιμνήστοις 
οονγοχὶῦ Νδαοκίαβ. 

ΟΙ,. ᾿αϊαη. ἴῃ Ὡ. Βουηδρᾶὶ ἀθ Μομιίδιοομ. 
Ὀῖαν. Παϊ. Ρ. 128, ἃ Ματδίον. Ρ. 1438, Βοπδάα, {.1, 
Ρ. 840, Μυδίοχγα. {{{ι|5{». (ον η}". ὑ. 1, ». 109 5646. 
γοροίϊθναηί ΒΡαποῖς. 4παΐ. ἰ. ΠῚ, ». 309, η. 728, 98- 
οοὔβ. (Απῖριααα. νο]. Π|, Ῥ. Π| ν. 814) ἴὴ 4ρρεηπά. 
πῃ. 201 οὐ Βωοκῃ. 60». π. 1914. --- 5. 2, Ἀλχίμα 
ἀουῖοθ τϑϑεϊψαι Μιβίοχυ 65. ργὸ ἀλχίμη αὐαοὰ Βπἢη- 
Κοϑηΐο ρ᾽δοιθγδί οὐ 1π46 81115. α. Κ 8106]. η. 188 Ἀλχή[ν]; 
« ποίηθῃ ἀθίμηοίἑ ἔαῖβθθ 60 γηδρὶβ οὔῦθάο αποά 1ΠΠ16 
ἰθυρδυατα οασὴ ἴῃ ΟΟΡΟΥτὰ ΑἸοΙποὶ 1η5118, τὰπὶ ἀραά 
ΑἸΡΒΙΟΟὮΪο5 ααοΡατη Ἀλχμεὼν οϑὺ ἥρως χτίστης, Ὀ]ὰ- 
γίτηδ, πουηΐηϑ δΔὺ ἀλχή ἀουϊναία ᾿μυ θη αἰ}. » --- 5. ἅ. 
ἐν νάσῳ : νᾶσος οδ5ὺ Οογονγδ, ἈΌῚ γορουία Πδοο ἸΠΒΟΡΊΡ ΪῸ 
φϑί. 

ΟἿ. Οὐἐϊὲ ἴθ Ουργο. Βωοκη. 3648. --- Ιῃ ορρίάο 
1αγηαῖα, ὁχ ρδυ θἔη15 Οὐδ ρου ίατω δα 1 Ἡδιηγηθυ. 
Τοροην. Αγοϊομέθη απ Γ΄ οἴγιθν" Ἀρῖβο ἴηι εἰϊ6 7 θυ. Ρ. 11, 
ἢ. ἀ8, οὐ ὁχ μοοὺ ΝΥ δ᾽] οκϑυύὰβ ἴῃ Μπ5. ἤμθη. πη. 1, 
Εδβο. Π, ρ. 2390. Τιία!αβ οδύ εἰαίθ Ῥιίο]θηηθὶ. 1 
Τιδρὶ ἴ. γ6 1 βϑι]ο ροϑβί βουιρίιβ. --- 8. ὃ-ὲ.. ᾿Ἡγεμὼν 
ἐπ᾿ ἀνδρῶν ποθ 6886. Ῥοθϑίϊοδιηῃ (ἰἸοϊίομθαι ποίαϊί 
ΒΟ οΚΗῖα5, 564. ποιηθη ργυϑοΐδοι τηἹ]τἰαπι. ΟἿ, Ο΄, ἡη50». 
φν. 2021, ἡγεμόνα χαὶ ἱππάρχην ἐπ᾽ ἀνδρῶν. 

ΟΙ1]. 15 Ῥίγωορο. Ἑάϊάϊξ ν. ὁ]. δι. ἃ. Οὐτηδπιάο5 
ΓΑττ. ἐπιγρ. ἐπιτ. Ρ. 848, π. 2901. « [Ιπἰρ6]]Π]ρϑη ἀτπιπι 
810 ἴθ νυἱάθίπν : ογ 5 δὲ δογία ἱηιροηιιγεέ, Ὡιοηε- 
ριθηέα φιι εἷπέ δὲ υἱγέμίϊ αἀογμηοί δὲ διι067.5 ἔμ) 
αηιϊοϊίί..» ἃ. Κὶ. 

ΟΙ1Π|. Ἐχ δίσαρομθ ΙΧ, ἀ, ἀθάογυθ αγοίϊαβ οασα 
Ιοτησιαίθ Εϊς τινας τῶν ἐν Θερμοπύλαις πεσόντων, 
Βηαποὶς. ἅπαϊ. ἐ. ΠΙ, ». 388, π. 62ὅ. (14. 728 0005. 
Απϊηιαάυ. ἰ. 111, Ῥ. ΤΠ, Ρ. 212 54.) οἱ Φδοοῦβ. 4ρρθηΐ. 
804, Ηῶο Βίγαθο : « Ὃ δὲ Ὀποῦς ἔστι μητρόπολις, 
χαθάπερ χαὶ τὸ ἐπίγραμμα δηλοῖ, τὸ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν 
πέντε στηλῶν, τῶν περὶ Θερμοπύλας, ἐπιγεγραμμένον 
πρὸς τῷ πολυανδρίῳ. --- 5. 2. γυ]ρο ᾿πουντία, 5πρ- 
Ρἰθαίθ Χυ!απάρο γῆ, ααοα ρτοθδὲ τηπίδίατχη ἴῃ γᾶ ΟἸ!- 
γοϑίιβ δα Οἴοον. Τιι80. Πῖ5ρΡ.1, 13. ῬδΙγαθΘΥ 5 ἴῃ 6609}. 
απέ. Ρ». ὅ29, οοη]οϊοθαῦ χθών. 564 6 οοὐϊοῖθιιβ αὶ 
ἀορτγαγαίδμι Ἰθοοπμθια μητρόπολιν Δ. χεύθει νόμων 
"Οπόεις, Βαθδηΐ, νϑυϑτη βου ρίαρδτα ΘΡΆΘΙ 6 [8.0116 ἐαϊ, 
πᾶ ροβί τη] ίοβ ἀθάϊτηιιβ. 

ΟΙΑΥ. Ἐκ Ῥο]αο. Οηοηι. Υ, Ρ. 02 : Καὶ γὰρ ἣ 
Τεγεάτις Ἀνύτη Λοχρίδα δόξης ἐμπέπληχεν, ἐφ᾽ ἧς τῷ 
τάφῳ φέρουσ᾽ ἀνέγραψεν" "Ὥλεο δήποτε χ. τ. Δ. --- κ.1. 
Ηοβυοῖ. Μαΐῖρα, χύων. --- 8. 2. Ἄα]ρο ὠχυτάτων, 

ΟΙΛ. Εχ Αἰμθη. ΧΠΠ, ρ. ὅ89, αὰϊ « οχ ΡοΪϊο- 
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χηοπα ρουϊορϑία θαυ Τιάθγη ἃ ΤΉ θββδ]ο ἀποᾶδηι 
ἤανθηθ διμδίδιη, ΤΠ ΘΒΒΔ ΠΟ τη ΤΠ Μ]]Θ ΤΩ Βαδοι- 
θα ΐδ5ο ἰην αϊοθ, δὲ 8 115 ἴῃ  ΘΗΘΡῚΒ ἰθιά 0 10 Ἰ ον δοΐδγη. 

6556. Εδάογι ἴθρ παρταὺ Ρ] αἰδγοῃ. {. 11, ν. 708, Α. 

(οα. ιάοί. Μον. 938, 99, Αγιαίον. ΧΧΙ, 12). δά δ5 
ἴῃ Χελώνη. » Ψας. Διὸ καὶ τὸ τέμενος χληθῆναι ᾿Ἀνοσίας 
(ἀνδροφόνου ΡΙ αἱ.) Ἀφροδίτης. Δείχνυσθαι δ᾽ αὐτῆς τάφον 
παρὰ τῷ Πηνείῳ, σημεῖον ἔχοντα ὑδρίαν λιθίνην χαὶ ἐπί- 
γραμμα τόδε" Τῆσδε ποθ᾽ ἣ μ..- --- 8. 2. Οοτηρ. 9800}- 
5ίαβ Ῥυορον, 11, ὃ, 2 : 1.815 --- δ οα]π5 Ἰδοαϊε αγθθοὶδ 
ἰοίδι [1 68. 

ΟΙΜΙ. Αρυὰ Αἰμθη. ΧΙ, ῥ. ἀθῦ : Οἶδα δέ τινας 
χαὶ μέγα φρονήσαντας οὐχ οὕτως ἐπὶ πλούτῳ, ὡς ἐπὶ τῷ 
χεχτῆσθαι πολλὰ ἐχπώματα ἀργυρᾷ καὶ χρυσᾶ. Ὧν εἷς 
ἐστι χαὶ Πυθέας ὁ ᾿Αρχὰς ἐκ Φιγαλείας, ὃς χαὶ ἀποθνή- 
σχων οὖχ ὥχνησεν ἐπιθέσθαι τοῖς οἰχείοις ἐπιγράψαι αὖ- 
τοῦ τῷ μνήματι τάδε: Πυθέα μνῆμα... 

ΟἿ. Τπ ργουπ οί ουἹο 5.126 4 ηιογ ὲ (νἸἃ. ΒοΡοΙΚῃ. 
ἢ. 2904 ν.).. Εὰ. Βοββίαβ, 1.. ὁ. ἢ. χιτ, δία. ἢΪηο 
ΜΝ οΙοκοραβ Νου. Μιδ. Ἀλποπαη. 1841, ν». 208. -- 

γ5. 1. 1ὰρῖ5 ΠΟΛΙΔΟΣΕΧΕΩ.... Πολ[ύ]ιδος 
Ἐχε[χλῆος], α. Καὶ. οχ Βυθομθίθτο. --- 8. 2. ἄωρος, 
ἱηιριαίιγι5, αὖ ἀρὰ Ῥγοόρονῖ. ΤΥ, χα, 17, Ὁ] Οον πο] ϊὰ 
ἄδ 56: Πηριαίμρα Ἰἰοοί, ἰαυάθῃ ἢ ΠΟῊ ΠΟΧΙ8, Υ6η]. 

ς ΟἾΥΠΙ. Ραϊωραρλὶ. Εχ Δροργᾶρμο 50 δάϊαϊῦ ν. οἱ. 
 αἀαϊπρίοη., [πϑογρέξ. γ»60. οές. τι. 2802, --- Κ5. 2. 
Ιαρῖβ :ΓΑΤΡΩΜΙΑΙΤΑΜ, ργορι. ποιι. 1η50]}- 
ἰατα, αποᾶ ἀρ ϑηὐθ" ΘΧβου  ρβῖββθ δἰηγυηδύ νυ. οἱ. 
ν᾽ ἀάϊηρίοηῃ. --- 8. ἀ. ἸᾶαρὶβἩ ΑΓΈΜΟΝΟΝ, δυ- 
Ῥυΐοδ, αὐ νἀοίαν, [ὈΥτλδ, ΡΓῸ ἡγεμόνων, δὶ ογϑάθυθ 
γΩΔΥ5 6556 Ἰδριοϊθθ τηθπάδυη. Ἀθοθριὺ α. ΚΚδῖθ6]. 
ἁγεμόνων. --- « ἢ6 Αρδιηθηηθηθ δ. Μϑῃθὶδο, 405 
ἰρδαϊατη οϑδὺ {ΠΠπὰτὴ Αὐηδί αὐ 5 οοπα!ογθῖὴ ἔμ1558, 

ΟΠ Βαηο ἴῃ ἰπβαϊδτη ΔΡΡῸ11556, νἱά. Επρ]. Κυργοβ 1, 
Ρ. 238.» Ῥγααά. 

ΟΙΙΧ. Τὰ Ρίγωοο. Ἐάιθατα ἴῃ Ρλϊ5έ. 1, Ρ.327, τρϑυμί 
Α. Οὐηδηιαθ5 Ἄττ. ἐπιγρ. ἐπιτ. Ρ. 18, π. δῦ. διαργα 
βουϊρίαχῃ ογαΐ [Χαιρεστράτη Μεν)εχρίάτους ᾿Ιχαριέως. 
- Ομεογδβίγαία απδθάδηι, Αἰ ΠΘΠΙ θη β᾽5, τὰ οσσαγΡΙ 
ἴῃ. 60». ΒΟ κῃ. π. 18. --- Οἷς, 4ηέλι. ἰαέ. τ. 11, ». 180. 
Αοοη. Εὰὺ. Ῥδαληθθ Θρ Δ Ρἢ. νβ8. 41 δφῳ. ---- 8. 8, 
ἔστεργεν Οὐτηδη. ; ΔοΡΙΒύα5. ἴῃ ἸΔρΙ48 δϑί ἔστερξεν. 

ΟΙ(Χ. Αἰδμοηῖβ. ἙΙαϊε ν. ὁ]. Ουτηδησάθβ ἴῃ Ἄττ. 
ἐπιγρ. ἐπιτύμδ. Ῥ. 8388, π. 8101. --- ΚΒ. 1. Εἰχ δος {{{ππ||0 
ρρᾶγού, αποα Ἰᾶῖὰ Δ|11π46 οογηρουίατη δύ, σα ]16- 
Τ65 [1556 δραα νϑύθυϑϑ αἴ186 τι ἀἸο δυὴ ΡΥ ΟΠ ΘΡ ηἴπν. 
Ῥμδηοβίναία ποβίσα οὐ οὈβίθισιχ οὖ τηθάϊοα {π10, αἱ 
οοηδίδί οὐ γοοῖθιι8 ΘΟΠ] αηο 18. μαῖα χαὶ ἰατρός, αἸἸΔΡΌΤΩ. 
δἰίογἃ, ἰατρὸς, οὐπὰ 5018, 6ϑί, 1ὅϑιηι ναϊοὺ ἃο μαῖα. --- 

. Οἷς, Ηδβυοῆ. 5. νυ. Μαΐα οὐ Ηδ]1δ4. ἂρ. Ῥμοί, Βιδί. 
ν. ὅ81, 1, Εἰ αδίδίῃ. Ρ. 859, δ1. 51. Τιαίηθ τηϑθάϊοδ 
αϑαρραίαν ἃΡ. Αραὰ]. Μοέ. ὃ, οὐ ἴῃ Ἰηβονυιρίύ. ἃρ. αταῦ. 
0895, 9, 680, 1, 2 οἱ 8, οἰο. 

ΟἸΧΙ. Αἰδποριῖδ, 50 δηδρίγρμο. Ἐκ βομθαϊβ Ὁ. δὲ. 
Μανίϊη αϊάτὺ ΒΟοΚΙ. (΄. η86. σφ. τι. 930. 6 ΠΟΙΏΪΠ6 
ἀπθιιαύῦ Κ4106]. π. 46. 

ΟἸΧῚΙ. Τρίσος. Τ,6085, ἤου. αγοπόοϊὶ., 184,1, 815; 
υ5βιηρ,, 1780). ἡπθα!. φ». (1847), ν. 38, 6Χχ βὰ0 δΔρορρΡᾶ- 
ΡΒο; α.: Και08]. Ερίφρν. φ». οίς., δ0ὅ. --- ΤΟΡῸΙ δηΐθ 
Ὡ. ΟἾΥ. 5680 1}1 6556 ΔΥΌ ΡΑ θαι ΡΥ πητι5. δα !ο, ῬΡθθ- 
Βουιρύσχηῃ οϑὺ ἰθ ναβίίοηο Πουτάλα Πουταλεία χόρα, Τι- 
τυρεία γυνά, ατιὸ ραίν15 Πουτάλου, τηδιιίαπ6 Τιτύρου 
ΤΉ 5581168 ἀϊαϊθοίο ρυεθθηὺ ποιρΐηδι. --- Κα ὈΒΟΥ ρύαμη 
Ἕρμάου Χθονίου. 

ΑΝΤΗΘΠΟΘΙΑ 6ΒΕῸΚ 
ἐϑλς ἀὐμο ὡ κν. 
ΑΡΡΕΝΌΙΟΒ. 

ΟἸΧΤΙ. Τὰ ἴπβαα Τοῖο τϑρϑυΐατη δαϊαϊι 
Βιιϊοέ. ἀο Οογ765ρ. μοῖ., 1819, 1-1, ὅδῃ. 
Ρ- 12 5ᾳ. Ὅο 6Χχ ῬΥδγο οδυταϊη6. ΔΡΌ ΔΙ 
ΤΙάγτηδηαν} ἈΠ χα ἔαῖδβθ ααθ πη άϑγη ΘΧ τὴς 
ἀπο. βαριυ{ 115. ααἱ, ἀογηΐηο 5θθρ6 τηαίαίο 
Ῥθπὶ ρουναρδύαβ δύ αὖ Ονοίθηβοβ 1] σαὶ 
οοχηρᾶγδί, οὐ γηδρηδβ ρδ. 65 ἴῃ ΧΟ {ἰθα5. 
τατη ΑἸοχϑηαν! ἐοπαοιπηῦ. 0. Κ. ἔοτ. 

ΟἸΧΙΨ. 11 ϑαϊαρειῖηο ἐγιδιία. Ἐαϊαϊι ν. οἱ 
γηδητάθβ Ἄττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. ν. 347, ἡ." 
ογβάθθδῦ ἄπο ϑχοί 1556 γϑΥΒΊ18. --- 8. 1. 

οἷοί. ϑασοη. ΧΙ, 202, ἔργα δαέντα; ΟἿ 
τελοῦντα --- Κα. 0611} (Ερῖφ». φ». 6 ἰαρ. οοηί.. 
γ6 5 α ]οπθὴὴ ΤΘΟΘΡΙ ΤΏ ι15. « 1,60 οοοί αἴξ οἰχοδ 
Θὰ}. ΔΏΠΟ ὈΥ.Ο ΘΟΙΟΙΙ δὐύϊοὶ ἸῃΒΌ] Δα 
Ραηΐ.» 6. Κι. ΤΡ 

Ρ. 815. ἙαΙάοναῦ ρυῖον Ῥοοοοκίαβ ἴῃ ]ηδο»ὶ 
Ρ- 12: τασϑιβ ἐνδοίδυι ΒΌΟΚΗ. ἴπ Οο»0. 
η. 1925, ααϊ ἰα]ὰ : « Νοη ροίαθνδηΐ, δ] 
θοη 8 δοίδίϊβ οὐ θϑΙθρδῃβ θρ  δηηπηδ, Ῥοϑί 
ΡΡΙΠ πιχὰ οὐ ὑθυθατα γϑυβιτη ἰῃ ΒΘΡΟΪΌΤη, 
ΒΡ ηροπάπμι ραϊαθδηῦ : δ ροθίᾶ, ᾳιοᾶ ᾿ς 
ΡΓΙα ΠουοΪθῸ γουβαὶ δρίδυὶ πϑαὰϊθαηΐ, ΠΟ 
Ἰπἃ ταοϑύραμι οἰ θρὶς Αὐτὰ ἀϑυπανίθ 

τροτυξ σϑ να Ξξυτυκῦ. 

θὰ τη πὶ ἴπ ΘρΙρ ιητη δ 15 ΘΟ δχθἢ 
ναίατη 6556 ἀοοθηύ νοὶ Τθοουν θα. » -- 8. 
Τηνώτῳ..... ὦπασ᾽ ὁ δᾶμος: Βαϊχπδπη. ὦρσεν ὁ 
-- 8. 2. Φαοοῦβ. ΠΠρᾶτος ἀνὴρ; Βαυῤ(ηδπηη. 
Ἰ0. ἀπο τϑοθρὶς ΒΩΟΚΙ. -- Υ8. 8. Τιὰρὶδ ἢ 

ΤΙΜΕΑΙ. ἶ ΘΝ 

ΟἸΧΥ͂Ι. Ιῃ ταβθ0 ϑηηνρηώο. ἘάΙα 1 ἨΠ ΒοΒῆ 
αοραα!. Βο»"οῖ. ηεῖρι. 1814, τ. 1321. --- Ἰπᾶθ α. Κι 
Ερῖφν». σ». 6 ἰαρ. οοηΐ. Ρ. 81, π. 284... 0 
γΒ. ἅ. Βιχήσηῖοθ ορῖρυ. Αηΐῃ. ραῖ. ΨὩΠ, 193. ἂς 
τερπνὰ δι᾿ ἀγλώσσον φθεγγουένα στόματος. 
χενέωμα ΠΟ δ5ύ ἴῃ 7 λοβαι»ο. τΥτον 

ΟἸΧΥΤΙΙ. ΤΙ τῆσβθοὸ δή γηθο. ἘαΙαΙ Θ ὁ] Ζοτι 
ἤλοη. ΧΧΨΙ͂Ι, 4601 οὐ Οθῖζθρὶ ποβοῖαβ ΗΒ 
Αεί. ἀαοαα. Βοροῖ. ηιῖγι. 181, ». 21. --- ῬοβυΙ 
Ρϑῦιυ α. Και 6] 15, π. 385, ααἱ ΡγῸ δαἀϊονατη τ 
τϑροβαϊ γε. ῬΡΙΟΡΙΤΩ γ8. 1 Βαρρ!θιηδηΐαχη οϑί. 

ΟἸΧΥΤΠΙ. ΖΕ σις 5. αοϑδῶ, αάξ απο Βοδενά. 
Ρα]ο. Βα ας 1ιϑακίιβ, θα». Οἷα55. τ. ΧΠ 
τ. ΧΥ͂, ». 1θ4, ἀπάδ ροίϊοναην Βοϊββδοηδα 
Ποϊςέοη. Ερβέ. ἡ. ἀδδ: ἌΝ 6Ιοκον. Ερῖρν. Ξ}66. 
οὐ ἰὴ ϑυζοφ. δα. αἱύ. ρ. 8ὅ, δίασαθ Βωοὶ 
ἴηϑ8ο. οὙ. 1998. --- 8. 8. 1,8015 Βαθϑί, αὖ 8 

ΠΟΛΕΙΤΑΙ͂Σ, υἱχὰθ ἰηῦρα ν5. ὅ. εἵμερ' 

ΟἸΧΙΧ. Ἑρλοοῖ. ἢ. Ὁ. ἡ οοά. Πιδοουθ»165, 
βουιρίς, ἔροχῃ ἰουα 05, δία. Ὁ. 16, ἡ. 19. --- Ψ: 
οοῃ]θούαγδ, ποιηΐηδ, τϑϑυϊαίδ, βαηΐ, Δοοά, 5 

Ἀίδης. --- 5. 8. ρουβρίοαθ Ἰορίίαν... ΗΤ 

ΤΗΤΕ. ᾿ὲ αυο οοπίογί οοάυβ Η βυΘμ.. 
ἀδελφὴ ἢ ἐρωμένη; 5ουΙθ θα 1ἀθγη παναιδοίγ 
νίχῃ. --- 8. Δ. Δ 6 πὶ γείνατ᾽. --- 8. 8.1 
γων. ΦΠΘΡΡΙοΙηθηία Οα. ΚΔΙΌΘΙΙ τϑοθρέτης 
[ον οατῃ γ5. ὃ Πιϑοπϊάεο ΤΑγθηίηὶ (Απέλ.. 
ἀκ0) Ἰοοσῦχη παποοθ : ἤδει χαὶ ξείνοισε 
προσηνέα --- ἔρδειν. ; ἐπ 



ΔΑ ὦ ἢ τὰν 
δῶν ᾿ : ΝΣ 

ΤΧΧ. αὶ ὃχ ν. ο]. Κοοράθιο Βυ)ορῖβ Οοηβιίδη- 
Ρ. ὁ. ἼΠΙ (1878-74), ». 110. Κ5. 1. Μγυβίμοῃ 8. 
ῬΡΗἰηοη, αὐ ποθὴ. ΡΡῸΡ. παβαιδτη ΔΙ 11 οοοιν- 

ἵ, πθαιθ. οἰϊδτη Μυνυβὶπαβ, 56 ΜυΡΡΒΐπιιβ, ατιδτη- 
ϑτη Ὑ1]0Ὸ πη οὐπι Ὁ γ Ὁ] 16 015 ῬΥΟΡ Τα πομιθη Μυν- 

τπΐπθ, Μυρρίνη: αὸ γοορδίαν! ΗἰρΡίθθ ΘΟμ}χ ἂρ. 
Ῥπυογά. ΥἹ, δὍ, οὐ τωι] ου" αποθάδιη ἃρ. ΑΥβίορὶ. 
υοϊδίν. 10, οίο., δὲ ἴῃ 5080]. ο᾽ αβάϑθιῃ Νιμ. 109, χη6- 
φοίυ] τοαιφεθα Ἐγφωυϊέ. ἀκ, Ῥὶδιβίσδι ἀχου, οἷο. --- 
Αβίδοι 8 Ποιῆθη γΘρου ταν ἴῃ ΟΔΙ τη οὶ θρῖον. 38 : 
Ἀσταχίδην τὸν Κρῆτα... 

ΟἸἾΧΧΙ. Ἑαϊαϊς ἴῃ ἰηβαϊα ὅσο τθρουύαμι ΓΘ Ρὰ5 (ἤου. 
«844,1, Ρ». ἀξ, οὐ ροβίϑα ἴῃ ἢλοϊίρίβονο Μιιϑοιηι, 

8. 1, 88 οὐ ἰθυξὰτη ἴῃ Κογαφο; [γι80). ἷθ5 1168, 
1890). Προ ΟΙοη. ίθρμδηιβ ἴῃ Ἀθηναίῳ, 
ὃ, Ρ. θ09 οἱ βθουβίχη ἴῃ γο]ατηΐπ 6 511 {10 Ἔπι- 
ραὶ τῆς νήσου Σύρου, ἰη-89, 1810, ρΡ. δ. --- 85. 1 

οὐ ὁ Ἰδιη οὶ βαπηί, --- 8. 4. εὐχλεῇ ΠΟΥ [ἀρ ᾿ θη 
ποίαν! Πρ θη 5 δαϊίου ΟἹοη ϑἰθρμδπιιβ, απδτι γα]ρὰ- 

ἢ Τονιηδιη σθοθρὶῦ α΄. ΚαΑΙθ6]. 

ΟἸΧΧΙΙ. Αἐλοριῖς δὰ ὈΙρΡυ]οΟμ. « Απαρίγρμο θχβοῦϊ- 
ΠΟΠΊΟ τχουέτιβ ἰῃ Ἰϑοίο Τθο Δ 8, Οὐ} πι5 ΟΡ Ι ἃ 

πὲγδ, 160 ἱτητηϊηθῦ; ἃ ἀδχίγδ [αν θη ΐβ πα ἀὰ5 ΠοτηΪη 6 
70" Ορϑότὰ ἴδυῦ βίσϊοΐο οἸδάϊο: Ππχίδ πᾶν β τοβίνιι τὰ 
Πούαγη οϑί.» Ῥοβὺ 1105 δα] ν. οἱ. Οὐχηδηπάθβ Ἄττ. 
ἰγρ. ἐπιτύμό. Ρ. 198, π. 1607. ὙΘΡΒΙθτι5 ρ δορὶ ρύσῃ 

: Ἀντίπατρος Ἀφροδισίον Ἀσχαλ)]ωνίτης" Δομσαλὼς 
Δομανὼ Σιδώνιος ἀνέθηχεν. Ποη 6 νουβὰβ ἄπο Ῥῃοηϊ- 
ὁοὶβ Πἰ θυ 5. --- 85. 8. ἐχθρολέων πδατιθ σποράσαι, ἃ 

ποράζω ἴῃ 7 ἠδϑαϊίγ) γϑρϑυϊαηίπν, ᾿Εχθρολέων 1ηϊτηϊ- 
5 δδύ (αἱ, ΘΟ Π5 ᾿ηβίδν, ἰγγαϊὶ πα τπθιη θ ἃ ΠΟΙΏΪ 5 
ϑοθυαγοί. --- - 8. ἀ. ΟἸπηδηθπά. ἤμυναν, Ἰορίπ.85 
υναν, ποίαίδ, ῬΘΠΟΠ Ἶπλδ, αἴθ ΡΓῸ οογρθρίδ, ππατηθ- 

δἴαν ; Βουῖρϑὶῦ Ἰάθχη οὕτῃ, ααϑ γϑυθὶ δὲ βθῆβιιβ γϑίϊοπο 
ΠΟ Υἱᾶθο, ΡΓῸ τῇδε ὈΔΡ ΔΡΠΙ, ὃχ οὗτος, αἱ οοηβοί 

ἴθ ]ῖπ5, ἢ. 90. --- 5. ὅ. Ουπιδηπά. οὺς ἔθελον, φιοά 
16. βἰρηῃϊῆοοῦ ποῖ Ἰαποί. --- Ἱερᾶς ἀπὸ νηὸς ἰόντες. 
ΥῚ5, αὖ νἀ δία, βορὰ δὰ αποάάδγηῃ ἐθιηρ] αι [ογθθαΐ. 

ΟἸΧΧΠΙΙ. Αἐμορηῖβ. ἙΔΙαΙ ν. οἱ. ΒΒδηραθθβ, Αηέέ. 
οἶδ. ἰ. ΤΠ, ». 9838, π. 2206. --- 8. 1. Νοη ργὸ οουίο 
ἴα Δ Θα [16 ΤῸ] 1615 πουηθη Παιδατὼ, ταὶ οἰ τ|5 ἴῃ. 

ἃρῖάθ ἐδηύατη βαρογβαπί νϑϑιϊρῖα ΔΙ ΔΑ ΤΟ. 8ι. σὰ- 
Ἰηδησ 65 Ἄττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. Ρ. 357, π. 8074, Βουῖρϑ5ι 
Τιχῖδά τοι αιοὰ οατὰ α. ΚαδΙθ6|19 τϑοθρίμηιιβ, Κρα- 

αν ῬΤ. ποθὴ δδθοηίοβ. Ριζίᾷοθ5 ααὶϊ ὈΥΪΠΊτ5 
ἰάθγαῦ ἴῃ Ἄρχαιολ. ἐφήημερ. 1840, Ρ». 301, π. 486, 
ἰρβεναὺ [Πα͵ϊδα Τρηφθίμαν. --- 8. 8. στονόεντα. 

Βθηϊδπίθ, οὐἱ δαἀδβίαὺ οδηῖβ. ΕαΙα1ς ΒΌΟΚΗ. ἴῃ Οὐ». 
ἔη80}. 4». τ. ϑιλῦ. Τπ46 α΄. Καῖ061 Κρίρν. σν. 6 ἴαρ. 
οηΪ. Ρ. 69, η. 190, τ ΠΟῊ Τϑοθρὶύ ἴῃ γ8. θ. ΒΩοΚΒΙ 

διηθηἀαίίομοιη λάθα (ΛΔ ΛΘ Δ ἡ Πθ0 Βαρ ]θμηθηΐστη μ᾽ 
χρυψε τάφον ; Π1}}] ἱδταθη ῬγΟροβαϊί. 

ΠΟἾΧΧΥ. Ναρον ἴῃ Κοηποέϊα. Ἐ᾿ύπιγα ἴῃ 0}. ἔηβον. 
4}. τ. θ68 τϑρϑύϊ Ουτηδηιάθβ ἴῃ Ἄττικ. ἐπιγρ. ἐπι- 

τύμό. πῃ. 1.1. Τ΄π. 1. ααδτὰ ἸΘρὶ 5ἰο α΄. δι θϑ! 5 Φαν. 
Ἔξ. Αἰξωνέως γυνή, Αἰξωνεῖς, φυλέται 5. δημόται τῆς 
Αἰξωνηίδος φυλῆς. --- δ. ἀἰδίϊομο Ἰορὶίαν : Ἔξηχε- 

ἔδης Πρωτίονος Αἰξωνεὺς ἀν[έθηχ]ε. --- 5.1. Εονίαβδο 
σοηἀατη τῷδ᾽, ααἱ ἃρΡ. α. ΚΑΙ ΘΙ τὴ 510 οϑῦ : Τῷ 
υἹτῷ νυἱωνοί (με ποτ ἀφίαποι!) τῇδ᾽ ἀν. 

ΌΟΠΧΧΥ͂Ι. ΟἸϊπι ον γώ, αΌΪ οὐτὴ οϑβϑί, ὈΥΪΤΩ τη 
ἰαϊε ΑἸτηοσο ΑἸΌυΙΖεὶ (Εοοϊοέξὲ ἰοέξ. ταανί. 30, δῃ. 
18); τη Μαυγαίον. {. 11, Ὁ. μχιι, ὃ ; Ὠΐησ χτηϊηαβοι- 
ῬΟΥΠΠ1ὰ5 αα Ολαγιέογι. Ὁ. 882, δὰ. Γῖρ5. Ῥοβί- 

᾿ αὔδαι 8. 179, ΤΩΔΥΡΠΙΟΡ ἴῃ τηβϑι ΝΑΙ ΔΗ ΌΙΩ 

Πρ καὶ ΘΑΡΌΤ Π ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 885 

; ΟἸΧΧΙΨΥ͂. Ρλοϊοφαπαὶ, ἴὰ Δ Δ ΡΊΥ ΡΟ ΒΘ. ΓΘρΡϑοτς 

- 

ὑνδηβ]ύπιμ οϑί, ϑουἹ ᾿ηοἰδαχῃ ἀθαϊ Ῥαοίδιάιι5, Ἡογιι:- 
Ῥοίορ. Ν. Π|, ». 189. Εχ δἰ1ῖ5 Βαρϑθηΐ Βοπδάδ, ἰ. Π, 
Ρ. ὅ832, Βναποκ. Απαϊ. ΠῚ, ρ. 308, πα. 114, 7δοοῦβ 
(ν. 4πγιαὰ. τ. ΠῚ, Ῥ. Π, ν. 3983), Αρροπμά. τ. 951 οἱ 
ΒΏΟΚΙ. Οον». 1886. --- 8. 8. Ῥόονν]. τῇδ᾽ ἐπὶ γαίᾳ: 
ΒΩΟΚΙ.. τᾷδε ὑπὸ γαίᾳ, --- 8. ὅ. « ἵστορα, οἱ αὐ ίπτη 
ΕΠ ΘΡΑ]ατὴ ἱπηθαΐατη, οὐ βαριὰ πα ρουϊ ματα. Ἠυ]}8 
ΔΡΕ15 Βρθοϊγηθη ἀθάθγδί ἴῃ ϑ ρορμδάϊθιιβ, αθὶ Ἰαίσοπο5 
ΒΑΡΊῚ (15 ρθγθιηθραί. » 7.6. « ϑορὶρίατηῃ οβί ΘΡΙΡΊ ΔΏΣΩ, 
ἰοῦ ἴῃ ΑἸοχδπάναμη ΟΟγουγεθίτη, βαϊγτὶ οἱ ΟλΠορο 
]αχη, » 14. « Απίθ δηη. 2971, αὰο ἃππο Ἐοπιδηὶ ΠΙν- 
ῬΙΟΥ τ ᾿αἰγοοϊηἶδ᾽ Βαβι π]οριηΐ. » 6. Κ. 

ΟἸΧΧΎΙΪΙ. Αἰλοηῖς. Ἡαϊάϊὶ 5... Α. Οὐτηδηπο5. ἴῃ 
᾿Αθηναίῳ, 1818, ». ὅ90, δὰ Μαοράοπίοι θη ρον ἃ 
τϑίθθθηαιηι. Οἵ. 564. π. 178 : Εἴ τις ἐν ἀνθρώποις. 
Ὑ ΥΒ θι15 5 ὈΒορ᾿ ρὑπτα Ἰορτίαν ... φίλη Ξανθιππίδης 

: ««. δ]ούλου Σχαμιωνίδης. 
Θυδθ βαηΐ ποηλΐπδ ἀθίπποίςθ δὲ ραίνὶβ δὲ ἀθιηὶ. 

ΟἸΧΧΎΠΙ. Αἰλμορῖδ. 8... Α. Ουὐμμδηπάο5 ἴα Ἄθης- 
ναίῳ, 181, Ρ. ὅϑῦ, ααϊ ἰὰ ορὶργδιητηα τοίου δὰ 
ἰθιροῦδ, Μδοθάοηϊοδ. ϑαρνα νϑυβιιβ ἀδίαποιί ποιηθη 
Ἰθριαν Ἄρχιππος Σχαμβωνίδης. 

ΟἸΧΧΙΧ. [ΙῃῺ νῖοο ἀποάδιη ἀϊοίο Κάτω Ἀχαίᾳ. 
Εσ ἃρορυᾶρῃο ΤῊ. Ηγρὶμβ νυ. ο]. ΒΒδηρδθο5, 
Αηέξ. ἀοί(. ἡ. 988 5ᾳ. ΨϑΥβΒ. 6586 υἱάθηϊαν ᾿ἰδιηθὶοὶ 
ὑρϊπηθένὶ Ὠυρθροδίδ]θοίῖ. « ἘΡΙΔΡΗΐαμ 6586. ραίαὶ 
Θα ΟΣ Πα θ}15 οα] αϑάδγῃ αἱ ἴῃ ΟἾΓΟΟ, ΔΥΊΩΪΒ ΟὈ 515, 
ἀφθονίαν θ 80 }1{π|8, οαπὶ Θη86 δοιίο τοϊαϊββϑὶ αἱ, ἴῃ 
οου δτηΐη6 Ἰηἰο ἔδοία5 δϑὺ, τη Ὸ]15 ΟΡ θη ἰβαπο ἰουίᾶ556 
Ῥϑρογίδαι5 νἱοίου 5.» Ηδθο ΒΒδηρΆθ65, (αἱ ἀν ἰὑαίτιν 
14 δοοίάἴββθ ροβίαᾳπιδιη Θγοθοῖα ο]δαϊδίουῖοβ ᾿α4ο5 ἃ 
Βιοιηδηΐβ υἱοίουϊ 5 δοσθρ ββοί, --- 5. 1, α΄. ΚΚαῖθ6ὶ. 
χαϊρέ] μοι. --- 2. 14. ἀλχίμ]ῳ. --- 8. 14. ὃς πάλαι. --- ἃ. 
14. πυχνὸν ἊἌλχ. --- ὅ. 1ά. ἔγχος ὀξ]ύνας, σιδήρῳ. --- 
6. 1ἀ. ἀλλ᾽ ἔθνησχες" ἐκ δ᾽ ἄρ᾽. --- 7. 14. Ἡραχλεῖ χα- 
τήλ]θε. --- 8. 1ἅ. χαλχέῳ χαίτην δ’ ἄπλ]εχτον ἐσχύθιξε ᾿ 
φασγάνῳ. ---- Π6 ΜοΙη1415 νά. Ῥαυβδη. 11, χυ, 1. 

ΟἸΧΧΧ. ΟἸπὴ 4 λοηῖς ρυορ6 ἐπ τη Απαροηΐοὶ Ογυς 
γοβίοο, Ηθυὴδ ἃ Πᾶν κίηβῖο Οχομίπτῃ ἀοἸαίι5. Εἰδὶ 
δρυὰ ΒυᾳποΟΚ. Απαΐ. ΠΙ, ρΡ. 814, πη. ΤΑ, 9890}. 
(Δηϊηιαα. νο]. ΠΙ, Ρ. 1, Ρ. 388), 4ρροπά. τι. .31ῦ, οἵ 
ΒΦΟΚΗ. Ὅν}. τι. 4237. Τὰ ἐλ]ο δχ βοῃθαῖβ Εαγτηοῃί., 
διλίθ γΘΡΒῈΒ ἸΘριίαν : Ψηφισαμένης τῆς ἐξ Ἀρείου πάγον 
βουλῆς τὸν υἱὸν τοῦ χοσμήτου Αὐρ. Ἀφφιανὸν (ΑΡρὶὰᾶ- 
1) Χρηστὸν Μαραθώνιον οἱ περὶ τὸ Διογένειον συνάρ- 
χοντες ἀρετῆς ἕνεχεν. 

ΟἸΧΧΧΙ. πλοαϊὶ. ΔΙΑ Βοββὶαβ Πέαν. αγοἠοῖ. 8.4, 
Ρ. 193, ..12. .-- Βοροῦμ α. Καὶθ6]. Ερῖρν. ον. 6 ἴαρ. 
οοὨ θεέ. Ρ. Ἴ2, τ. 191. 

ΟἸΧΧΧΙΙ. Τοῖο ἴῃ ἰηβαϊᾶ. Βοββὶαβ ἴῃ Ποϊϊορῖο. 
Ι, 66; ἱπάθαιιο α. Κ81061]. ἡ. 199. --- 85. 1- Ηδν- 
τηδΏ 1 ἃΡ. Ἀοββίσχη βαηΐ βαρ Ιθιηθηΐδ, πἰβδὶ απο γν. 1 
Καλλιρόης γάρ ργερία] 1. --α 855. 8-ὁ γϑβιϊίαϊ ΒΌΘο6- 
Ἰθγα5. --- 5. 6 ᾿ἱποογίβ βιαηὐ Βαρρ]θιηθηίΐδ. --- « θάσσω 
[ν5. ὅ] ἰουίαββθ δὰ δηδοιυρῆυχ βροοίαϊ. » α. Κα. 

ΟΙΧΧΧΠΙ. Ρυορο Μεοίμηι, ἴῃ γα ὸ νϑίθυῖβ ατιδ- 
ἀποίαβ. ΒΟΟΚΙ. (07. ἴπϑο. φ». τι. 3899. --- 8, ἀ. 
ΡΙοίδαθβ ΡΓῸ οϑθ]ο αἀϊοαμίαν, βἰοαί ἂρ. Απίϊραίχμη. 
5Ιάοη, Εριρν. δ1 : χείμενον ἑπταπόρων ἀγχόθε Πληϊά- 
δων. ἀπίλ. ραίαξ. 6α. Ὀιαοίὶ ΥἹἼΙ, 148. --- 5. 7, γυμ- 
νάδος δδὺ γυμνασίου, αἱ ἴῃ Απέλοϊ. ραϊ. αρροπά. 108 
οὐ 127. ἴῃ ἢδο 50]10ρ. 1ηΐν. ἢ. 278 : “Αδ᾽ Ἡραχλεί- 
δὴν... οὐ π, 197 : Ἄρτι σε τὸν θάλλ. , 

ΟἸΧΧΧΙΝ. [ῃ Οογοη να ἰηβα]α τϑρουίαση αϊαϊὺ ἴῃ 
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“Ὥρᾳ, 34 βορί. 1811, ν. 01. Φοδπη 685 ΒΟΥΠΔΠΙ5, Οὐ} 15 
5} ΒαρΡΙΘγηθηΐα; γθρϑύλίαχη δύ 50 {1{{{]0 εἰδήσεις 1π 
τῷ Παρνασσῷ (80 5ορί. 1877), Ρ». 1710 5ᾳ. Ἐχ ΗΠ θΡὰ- 
ῬΆΙΩ [ΟΣ πᾶ ΔΥΡ ὑπ" 6556. ΘρΊ  τημηδ, φοία 5 Μαοϑάο- 
πΐοδθ. - 8. 1. νϑρθογαμ τελειοτόχων ἐναυτῶν πα 
58 015. ραίοὺ βθβαβ; Τογίαββθ 1η06}}Π1ρϑηάπη 96) Γοοΐο- 
γι γ) αἩγιογηι, Ὡἰδὶ ροίϊα5 Ἰθρὰβ τελειοτρόχων, οὐ δθΉϊ, 
5611 Οὐ 7) 5177} ῬΘΡΗ οἰ ]αγὴ ; 8110, [αίθον", ΒΙΧᾺ11}1 ΘΧΘΙῚ- 
Ῥ]ο ργοθδύμ. --- 85. 7. Ἀγῆς 5. Ἦγῆς ποήθῃ ῥγο- 
Ῥυΐαση ἀϑαὰθ δάϊιο Ἰρποίαχη. 

ΟἸΧΧΧΥ. ΙΝ ΤΠ θΓθ νἱοο Εραπαςλογῆ. ---α ΒΝ Ο5515 
ἴῃ Πηιδογρίί. ἱποα. 118. Ἐπχηθηᾶαν!ὺ 61}. 7Ταληϊὲ 
ΑἨηἩηπαΐ. Τ|Χ, ν. 282, 811} οἰΐϊδιη ἰγδοίφυθγαηΐ, 1πύθιυ 
αὰο5 α. δι θ 5, 198. --- 5. 8. 1ἸΔρΡ15 Β6ύΎ 6 υἱᾶθ- 
τὰν ΘΗΙΚΗΣ ; « οχβρθοίατοβ. ΔΉΒΗΣ : αἱ ἴπ {ἰὰ]ὸ 
χηαί}]ο ᾿αΐοανο αἰ 6116 68...» --- Νουσοτέχνας, ἀοΥ]ο6 
ῬΙῸ μουσοτέχνης, ἸΘχΙοΙ5 ἀροβί. 

ΟΥΧΧΧΥΙ. Αρυὰ Οράγρη. Ηϊδέ. οοριροηαὶ. δα. ῬΑΡΙ5. 
Ρ. 314 τ: ννςἀναζητούντων τινῶν τὸ σῶμα. τοῦ βασιλέως 
(Οὐάλεντος) εὑρέθη ἐν ᾧ ἐχρύπτετο οἰχήματι, τάφος ἀρ- 
χαίου τινὸς ἐπιγεγραμμένος οὕτως" Ἐνταῦθα χ. Μ. Μ. 

ΟἸΧΧΧΥΙ͂Ι. Αρυά Εγοηιοροϊίη ΟΥοίϑ. αι ὄργαί- 
ἰᾳ5 Πίη. Ογοέ. 1, ἀ20ὺ 601]. (80. 6 ̓  νυ }18. ΔΗΡῚΙ 
ν5. 1-ἀ, α. Κι 6 11:1. ὅ- 6 βυρρ]οπιθπία βηΐ. Οἱ, την. 
θῦ8-659 ἀποχιτη ΝΊΘΘθθ βίη ΘρΙ συ δγηγηδύασῃ 1η1{18 : 
Τὸν θρασὺν ἐν σταδίοις ἐσορᾶς μι νέχυν, παροδῖτα. 

ο ΟἸΧΧΧΥΠΙ.α. Ρογγαριὶθρ υ  αγὴ γ ΔΡΎΉΟΥ 8.187}, 
ΩΙΒΒαη δῦ ΒΘΡΟΙ Πα Π; ὈΥΤΩΟ ΤΩ ΠΊΙ5011}18. ΠΠΘΡῚΒ 

δαϊίαχμη οϑύ δηι}γηῖ, θοὰ. ἃππ. θὰ Ὁμήρῳ, Ρ. 9389, 
. βθρί. 1871}, οὕτὴ ἢδο ποίδ : ἐπὶ μαρμάρον τετειχισμένου 
ἐπί τινος χρήνης τῆς χατὰ τὴν ὁδὸν Κινιχίον, ὅπερ ἐκόα- 

᾿λὼν ὁ Γερμανὸς Χούμαν ἀπέστειλεν εἰς Βερολῖνον, τοῦ 
᾿ὁποίου ἀντίγραφον παρεχωρήθη τῷ Συλλόγῳ. ΝονΊΒ5η 0 
8 ἰᾶρίαθ ἴρ80 γϑρϑίμὺ ΟδγῸ]. Οὐγίτπι5. οἱ ϑαϊατῦ βίσημ] 

ΘΡΙ ΡΥ ΡΪΟΙΒ. οὐ να! ρΑΡΙ 15 11 {6 7Ὑ158,. Οαπ 58 18. ΔΥΡΙΟ 
᾿ δοΙμιηθηίδυϊο ἴῃ Μοηαΐςξδογοϊιέ ἀν κὸριτρίϊοῖι Ῥγθιι5- 
βϑἰδομβοη Αξαασφηιὶο αἴ6᾽)' Ῥὶδδοηδομαἠίοη. τὶ Βορίῖγ. 
σαη. 1810. --- 5. 3. Ὅμηρ. νΐας, 568 ἴῃ Ἰαρῖά6 πα]- 
Ἰατη 6586 ροίοϑϑί ᾿ἰ{ϑνϑθ Σ νϑϑιϊοίατη. --- 8. ἅ. Γλύχων 
οἱ Φιλάδελφος 6]..5 ρδίοδν οἱ ἴῃ ῦΐθ χηθάθμαὶ τηδρΊβίρυ, 
ουτὴ Ῥδηίηθα, ΟἸγοο 5. ΘΟμ] αρ6,. 6. ἔδυ, χηθαϊοο- 
ῬΆΤΩ βαηΐ, Οὐ} 15 [ΟΡ ἰδ 556 τη μπ η ατη ΠΔ 068 ἴῃ Αἢ- 
τἰραίν. 6558]. θρῖον. ἀηέλ. ραϊ. 1, 692, 01 6]γ- 
05. αὐϊάδτῃ ἀἸοιίαν τὸ Περγαμηνὸν Ἀσίδι χλέος (56 
ΟἸγοοη ᾿ἰδίθ δἰμ]θία οραὶ οὐ 1άθιη ἰουβαῃ δία 1116 
ΟἸγοοη οὐ͵ὰ5 την ᾿ἰδπάδὺ Ηογαίϊαβ, Εἰ μίδέ. 1,1. 
29) οἱ οϑρίαβ αὐάθηι ἴῃ Βραϊ Ερὶδί. αα Οἴο. τ] 
ἀοίβπαϊταν" ΒΌΒΡΙΟΪοπΘ ἴῃ ααδηὶ νϑηθραὺ ἀρ τηορίθ 
Ῥδηβεθ, δίαιιθ δρυὰ διιιίοη. ἴῃ Οοέ. Αιπιφιιοί. ΧΙ. 
-- 8. ὃ. μτἰαΐαν ροορίᾶ Ἡοχλθγαμῃ, {Παα. Π, 886, 
Χ, 862, οἵ. 6. ἡ. σ». θ208, ἴῃ ποβίγδ βδὸ Απίμο]. Αρ- 
Ῥοθπα. ἢ. ὅ29, Ἀνέρες οἵπερ. 

ΟἸΧΧΧΙΧ ὁ. Ρογψαηιὶ ἴῃ δοάθχη 8 Ρ146 ἴῃ αὰ0 ΡΙΊΟΣ 
οἱ Ῥοβίθυιϊου" ᾿Π ΒΟΥ ΡΌΌΠ 685, δῸ βάθη ἢδθο δαϊίδ δϑί οἱ 

1Ἰβάθῃι το β. --- 5. ὃ. Μᾶαύοῦ ΟΙΟΝ ΔΕΥ- 

ΠΝ Ω( «αὐοᾷ οὑτῃ εχ τοῦ Ὁμήρου ΔροΟΡΤΆΡΒΟ ΒΡ ]6- 
γΊββϑιῃ δος : Οἷον δὲ ὑπνώουσιν, ΙάΘ τ οὐ πὰαπο ΟΡ ΠΟ; 
ἰδυλθὴ οαγα ΟΟΡΙΪο οὐ Κι 0 6110 σϑοϑρὶ ὑπνώοντος. --- 
8. ὃ. Οομ]οῖ οὐἶδιη Οανίϊαβ νῦν σε ἥρωεϊ. -- 
γ8. 1. Ἰορϑυδίαν ἴῃ τῷ Ὁμήρῳ αλλ᾽, τ4816, ααΐρρθ ἴῃ 

Ἰδρ46 βδίὶβ δρραυθηύ ἤφθς γϑϑιϊσια ΛΑ, 

ΟΧΟ. ο. Ρογφαηιὶ νθρονγίατῃ 1874, ἴῃ δοάθπι ἰαρ᾽ 6 
ἃ ἄὰο ργϊοσᾶ δρὶ ρυδιητηαία; υνἱὰ. δηποίδίι. --- 8: ὃ. 
Ἰαρὶβ πᾶῦοὶ ΤΟΙΗ.... ΖΥΓΙΉΝΙΔΕΝ, αυδὶ 

Όν 
Πλδδς πα 

ΠΑΝΤΗΟΘΠΟΘΙ ΘΗ ἈΡΡΕΝΌΙΟΙΒ 

᾿ 66} τη ἀ] οἰ ηδτη, οἰδὶ ρΡ6. 16665 ἴα 115 (6χ αὺο ἰ 

ζυγίην ἃ ἄλοχον ρογἐΐποτο νἱαοίαι". ὑπὸ 5. 9. γυνή, 
ἐοῦσα... Τη46 Δρραγϑί ΠΟ 50] τη ἃ. ΤΩ] 16.100 118 6 

ααϊθαβ σοπα {1 οη1]5, απ] αν ΓΘΡΊΟὨΙ 5, πὸ 
Ἰσαθνῖς, αἰ σοη οὶ ροίοϑί ὁχ Πουηὶ π θ5 ἰάτρια, ἰ 
ἰατρὸς γυνὴ ατιδ6 ᾿ῃ ΘΟΤΙΩΤΜΠ ΘΠ ἸΙΒΈΤῚ ὙΘΠΘΡΘ, 
ῬΥΪΠΩΟ πι80}8 δύ ΑἸθχὶβ σουηΐοιβ (80. Εἰ αδίδί. 
54), δΙίθυο ΑἸοχ. Ἀρῃγοά. Ρροδί. 11, 64; ἐϑυ αι 
ἴθῖὴ ργεοίοραῦ 118 Ποη βῖαβ (Ἐπιδί. ἐδ 
-- Κλ. 12. α. ΚΚαῖθθὶ. χείσομ᾽ ἀποφθίμενος. 
μαϊο ΒΟΥ Ρ Ομ Βα] οἱ απ ΠΟΠΒΆ]1δ, 6ΧΣ 
ΒΘΠΒΌΠ) ΘΙΘΡΘ διά ρΡοίιϊτηιιβ, μδθο : Αἴ χε θα. 
ἔχοινων ἧς καὶ..... ὧδε δὲ χαὶ ([) ξυνὴν γαῖαν ἐφεσ' 
νος, 486 5ῖ9 βοϑύϊαϊ 8106] : : : 

αἴ χ[ε] θαϊνὼν, ὡς ζῶν] σοι ἐχοινώνησ[α... 
ὧδε δὲ χα[ὶ ξ]υνὴν γαῖαν ἐφεσσάμενος. 

ΟΧΟΙ. ΑἸοχαμάγιοβ Τυοδαῖβ. ΒΟΟΚΚΙ. τὶ. 3ὅ88. «ὦ 
ΤΟΣ ΠΟΙ θα ματα δϑί ἴῃ. Οδίδ!. θα οἾ5, π. 17] 
ἴῃ Οδίδ]. ΟἸαγδοὶ πῃ. 671... 1η θθυατα. ΤΩΟΠΠΙΤΗ, 
οαϊάϊὶ Βο.Π]οη., Μ|5. ὑ. Π1, οἷρΡ. οὐ ἸΏΒ0.. 560... ἷ 
ὅ, Τνδοιανι Δ ΘΙ οκθυιιβ Βοος. θρῖρν. 9}. θα. 580 
Ὡ. 81, Ρ. Τὸ 54. δὲ ἴπ 1106110 Ἰῃβουῖριο : ΖΨω 16)" 
ἰοψο Ερὶγγαηιηιαίμηι σγῶο. Ὁ. δ. » Βοῆ. -- 
σορῶν, α. Κ. --- 8. ἀ. Οοη]1ο. ν. ο1. ΕρθΘ, ἥνπ 

Ζεὺς ὀλέσαι... --- 8. ὅ. 1ἸὰρῖὶΒ ΑΥ̓ΧΩΝ, Καὶν 

αἰσχῶν 6χ ὅΔοοθ 511 οοῃ  θούπνἃ. --- 5. θ. 1ὰρῖ5 "ΛΞ 
ὉὈῚ ΠΙθΘμίπιβ ἵλξε ρΡῸ εἶλξε Ἰορὶ αποᾶ ρῥγορίαβ δά 
ἀἸδὰ5 ᾿ἰύοναβ δοοθάθρθ νἱἀθίαν. 1ὴ6 βθηδιι α10 δὶ 
δόλησεν δοοϊρίμηιι5, οομΐ, δισχεύειν ἴῃ Ογρῆλῖο. Α 
1295, 46 ΒΙνρθῃηῖθαΒ : ἀπὸ δέ σφεας ῥωγάδος ἀκρῆς 
βυσσὸν δίσχευσαν ἁλιρροθίοιο θαλάσσης. Ἔ 

ΟΧΟΙ͂Ι. δηιψρηώ. ΕἸ’ ἀθραμὶ δα] [πιοδ 5, {1216}. 
Ρ. 182: Ῥοροοκ. ]πϑορίρέξ. απέ. ν. 31: ἴηᾶθ 8}1], : 
ἅπο5 Βραηοῖς, παῖ. ὑς 1Π, ρ.. 311, α. 185, “Δ οο 05. 
(Ὁ. Αηϊριαάυυ. νο]. ΠῚ, Ῥ. 1, ν. 8322), Δ». 
η. ϑδῦ, ΒΩΟΚΏ. ἡ. 325): ππο οϑί ἰη Μ560 ΒΕ 
ῃἶοο. Νοίδπαατῃ οβί δηΐθ Ὑθυβι18 βου ρα τη 6556 ἢ 
Ὃ Δῆμος Δημοχλέην Δημοχλέους, 1Π|πὸ Ὃ Δ 
Δημοχλέην Ἀμφιλόχου. -- 85. 8. Ιπιοὰ8 νυ 
ΒΩΟΚΙ. 14. ὁχ Ἰαρίάβ. --- 8. 8, 14. Δημοχλέα, 
Τ]ΔΙΤΊΟΡΘ. (1410 [πιοὰ8 Δηνωχλέα), δηΐθᾶ Δῆμο 
« Ῥαββίτη ἀθίχηυ 115, αἱ ργοούθρθιαπαᾶο ᾿ρ805 Βα! αΐδι 
ΡΙΘοδηίαΡ πὖ γίδτη βίη8 οἰΐθηβα ρϑρβοϊδηΐ, » 7946 

ΟΧΟΠῚ. Οπῖϊ, ἔν τισιν ἐρειπίοις παλαιοῦ " 
ΒΩΟΚΗ. ον». τ. 2291. Αηΐθα δἀϊάογδηΐ αὐ 
ἴῃ Τλδϑαῖρο, Ὁ. Μχχχυι, 9 δὃχ βοῃβϑαϊβ 508) 
πη46 Βιάποκ. Α4παϊ. τ. ΠΙ, ἡ. 811, δαοοῦβ. 4 
Τ4ρ58. {. 1Υ4 Ρ. 219 (ἱά. Απίριααάα. τ. 1Π, μαὶ 
Ρ. 820. Οἵ, 1ιοἰσόμπ. ψομγη. εἶ65 θαυ. 1821, Ὁ. 
-- 8. 8. αταίον. ἄμπαλα, ααθτὴ βθοιίαβ οϑύ Οὐοίι 
οονγοχὶὺ Μαῆοιαβ λαμπάδα, φαοα ΤΘοΘρθαηΐ ΟΤἿΩΙ 
ΑΚοΡθΙδά, χαΐ {ἰτπα]ατα νἱ αἱ οχίνϑ, αὐ θιη Ομ ατη, « 
ἀογηατῃ Το ρορὶ Βδοηΐ, » λαμπάδα ΘχδοΡ  ρ510, ααος 
86 γἱ 4558 αἰχ!  81ρο0]. θη. . 811. ---ν! 8. 6.Β 
6χ ιάυδ (1550). Αη{ΐ. ἰὰὉ. 41, 8) ἀφαϊξ οὐχέτι 
.-- 8. ὃ. 14. ἐφηδείαις ὁοχ ὙΙάσδ, ΑἸΚΟΙΌΙ. οἱ 

ΟΧΟΙΨΝ. ΟἸοοηῖβ. Εὶχ Δρορυ. ἀοοίον. Βυγβίδη 
αἰ ν. οἱ. Βμδηῆραθοβ, 4ηπέξ. Ηοίϊοη. ἰ. 11, Ρ. 
π. 3320 Ὁ. Βαργδβοριρύαστη οϑί Νομώνια Μεγαλο 
χαῖρε. « Μυλιοιῖβ ποιηθῃ ἱπυδὶ αύπτα, αποα 
6556. 6 Ἰδίΐπο ἐγαπβιαίστη (Νυτηθηΐδ ἢ) » ἤλαηῇ 
οἱ Κοὶ!., Μόϊαγιψοβ γϑόοφο-γοηῖ., ἵ. ΤΠ, Ῥ. 91 οἵ 
ρλῖβοϊιο Εωοι86, Ὁ. 310, οὐ 1ηᾶ8 ν. οἱ. ΕὐαΟ 
δογὶρίξ. γοσιιοῖζί., οίς. Μεραυιά. οἱ Ῥϑίορομῃ. π᾿. 
- γ85. 1-8. ΒΒδηρδθὶβ βαμπὶ Βαρρ]ομιθηΐδ, οϑίθ 
ἰδῖὰ ΚΠ. --- 8. ὃ. ΚΕΙ]. σὴν δ᾽ ἀρ.: ΒΉδΔΩΗ, 
αἶαν. ἸΚαῖθ61. ἀδιυηπδί ἔπαινος, Ξοτιθιίαι6 ἐπαίρχι 



Ν κ ὰ 

ἃ, 14. λιγυρὸν... στόματος. --- 8. ὃ. Νομώνιος, τε. 
Ἱ. Αὐτὸς ἄρ οὖν ἐχά[λ)ε[σ]σεν [ἄν]α[ξ σ]ε, Νο- 

ν[.0’λ." -- 5. 6. ἈΠιδηρ΄. στυγερᾶ. Καὶ". [σῶμα 
αραινομένην. Νοίαηάιμι ποθὴ ῬΘΗΏΘΙΟΡδθ. ΒΘΙΏΡΘΙ" 
56 ἃριι Ἡουθυιτ Πηνελόπειαν. 

ΟΧΟΥ͂. Αρυὰ Αἰμοπθῦμὶ Ὑ, Ρ. 31. « [Ιῃ Β6110 
ΜΙ ἀαίῖοο Αἰ μϑηΐοι, ααθτα ἃ}11 Αὐἰβέϊοποπι γοοδηΐ, 
ΑἸμθπάνιμι ὑὐρδΏπιιβ, ΑΡΘΙ Π]οοπίθυῃ σϊβὶΐ οασὰ ΑἰΠ6- 
᾿πἰδηβίθμη τηᾶπι δὰ Ἰπϑα] απ ΠΘΙαπὶ ΘΧΡῸΡ ΠἈΠάδηη. 

5. ΘΧρϑα το ουχῃ [8] οθτὰ Βα θαϊδβοί θυθπίατη, Αρ6]- 
ἢ ΠΟῺ Οἰν]ΌΤη ΒΟ] τη, 568 ᾿ρδὶὰβ ἀθὶ Ορθ8 ᾿πυδάθυθ 

5. ϑβδί. Πυση γ61Ὸ Αἰμθηΐθηβ65, τ Πανὶ ἀἸΒοΙ ρΠ1πη8 
τοι ἶδ5α, ἸΧῸυἾδ6 οὐ γο τπιρίαὐϊ θτι5 ἰδ μὶ, ΟΡΟὈΐτ5, 
 ΒΟΙΠΔΠΟΙΙΠ, ἀὐχ, 605 Τορθηίθ δάουίιβ ρϑοιάυγη ἴῃ 
ΠΟΘ ἰσπιοίἀανὶι. » υαο. Στήσας οὖν τρόπαιον ἐπὶ τῶν 

ν ὃ ρόδιος, χαὶ βωμὸν, ἐπέγραψε. Τούσδε θανόν- 
χ. τ. λ. --- 5. ἐ. βασιλεῖ, ΜΙ νἀ Δι]. 

ς ΟΧΟΥ͂Ι. Ἐβὶ ἂρ. αγαίον. Ρ. μχχχιχ, πῃ. 10, ὑπᾶθ 
Ζαοο05. Ραγαϊϊρ. 1. τι. 10, οἱ 4ρρεοηά. τι. 181, ΒΩΟΚΗ. 
ον». τι. 3930 : « Ιῃ Ολῖο ἰπβαΐα ἴῃ Βουίο, οχ βοῃ θα 5 
Ε ὙΡυεῖν » Ποργανδίπτη οὐθάρθαὶ Φδοοθβὶαβ νβ8. 1, 
ὧδ αὰο ΒΩΟΚΙ. : « ΝΊΒΙ] νιάθο πλαΈ}}} ἴῃ μοο {{π]ο, » 

νΘΡίθη5 φίλη ἡμέρη, ηγξϊδ αὐιΐοα, 56. Βιϊὰ5. ΟΟὨ]}1ο16- 
ΒΡαὶ ὕδοοῖ5. φίλυμερίς, ρα)" ἀἸιϊοιώγ, ααοὰ δοοθρὶδ ν. 
0]. Πεμδαᾷθ, αἱ ἐρδη βία] : « ῬΑΌνΤ 65. ν1611165 χε οηΐ 
μρηΐθ5 16 ὑγδυδ}} οἱ 1᾿ δυη 6. » 

Π  ΟΧΟΥΙ͂Ι. ΒΟΟΚΗ. Οογριιβ, ἢ. 3310, Οὐχ ποίυϊα 
86, εὑρέθη ἐν Χίῳ, τηᾶπὰ ΘΙ ραπὶ δαἀβοριρίαση ορδί 
οὐ. ορίρυ. ἴο. 1 ιἀβοδνὶβ Ραγιβίποο ἃ. 1δ{4, ἀπᾶ6 
 ἀὐδηβουρβιὺ ΤΟΠΠ5 ἴῃ Εριδέ. Πῖηθ». ». ὃ. Ν1ὰ. ΦΔοο 5. 
Ραναϊΐρ. ν- Ἴ101 οἱ 4ρροηά. π. 1271. Οἵρρὰβ Ἰοααϊίαν. 
-νξ, ὅ. 9}Δ000 8. πυχινῷ ΡΓῸ πινυτῷ αὐυοά οβὲ ἀρπά 
ΠΟ] πη. --- 5. 7. ΤΟ] 5 αἴξας ; οιηοπάανύ Β οἰ βκῖπβ. 
--- ὡ Ὑυϊροὸ ροβὲ πένθος ποι ᾿π θυ ραπρ αν, 564 ροβὺ 

ὥὦταρχος: ἴῃ απὸ ΠοΟ ἱποοχηχηοάτιῃ απο γν8. 1 ἀ6 
γοίδνομο ῬΥΟΠηὐϊδίτ", απιθη τϑοίδ, βίο βυδαοὺ δὰ 

ρδίνοιη ῬΥΟίΆΡΟΙΙ γοίουυι. ὐᾶρο ἩΘΗΠΙ 5. σνα]ῦ 
 Πρωτάρχου, 564 ἰατη το]Ιαπδ, γαμ. γ. στονάχ. λίην ΠΟΠ 
 ἴδηη ἀρογίο δὰ βυθ]θοίατη Πρώταρχος ΓΘἰδυιιὐπιν 4 δγὴ 

θοηΐ. Ιοϊίαν ᾿πἰθΡραποίϊοηθ την αία ΟΡ ΘΠ 
θος᾽ Πρώταρχος γαμετὴν γὰρ. » Βεκῆ. --- 8. 8. 

Ο]]. στενόχησε λίην. ΝΟΙ διβὰ5 οβϑὲ ΒΟΌΚ. ἴῃ στο- 
γάχησε τηπίδγο. ΕἸΔΙΟΙ. στονάχησε φίλην, ἈΘΙ5]κ. στο- 

ἐσσ᾽ ἰδίην, ΘΟὨ ΠΙοΙο δύ Φϑοοῦβ στονάχησεν ἑήν. -- 
« Νιχηΐστη Ῥυοίδυομτιβ βου ἀχόσϑτα : εἷπο ἀθίαποίιβ 
ἴϑι' ῬΥ86 ΤΩΙ ΌΥΘ δτιχὶ οὐ ἰτηρ] ον (ὥγχωσε) ἰππλ] 1], 
δὲ Ῥαίϑι: πουθτη ᾿ποίατη πδοίαβ οϑύ. » Βολλ. 

ς ΟΧΟΥΠΙ. Αἰλοηῖθ, ἐν Μονῇ Ἀσωμάτων. Ἑα]αΙύ 
Οὐτηδηιάθβ Ἂττ. ἐπιγρ. ἐπιτ. ἢ. 184. Φυχία ἴῃ ργθ- 
οἴραδ οἷρρὶ ἰαοὶθ δαβουιρία βαμὺ ρυῖσηδ ΑἸΘΘ ΘΗ ΒΙ τὴ 

ἜΟΥ ΠΟΤ ΤΩ ΠΟΙ ΪὨδ....- ἤν δοῦν Ἂλαιεύς: Χαιρελέα 
Χαιρέου Ἀλαιέως, Εὐδόλιδος γυνή, τηθ γ᾽ γα τι6. Θρὶ- 
Βνδτησηδ οϑὶ ἴῃ Ἰαίθυ ογαββι 115. ταῦ. « Μαΐου 
(46 αυὰἃ ἃρτηὶ νΥ. 1 54.) οὕτῃ ἢ] Ἰάτα, 4186. ἀρ ΓΘ βοτὰ 

 ρυρίϊ ΠΟΌΪΙ αποάδπ τηθπογ6 Τὰπρ Ὀδῖαν, (Υ. 4), 
ΟΡ θαπάδτη δα 1586, 6θὸ οοπίθηαϊ, αὖ αὐδηΐηγαν 5 

[δβιϊπανουϊί, ΠΟ γἰνδτη 56 του ίαδ πὶ Θϑτ 5ΘΟΙΠὶ ἴῃ 
Ῥδίγ χη δοάυχιί. » α. Κ. 

ΠΟΧΟΧΙΧ. [Ιῃ ἴηβυϊὰ ϑ.),0, ρῦῸρθ ὉΠῸΪΒ γπάθνἃ 
ΤΘΡου αση ὈΥΪπλτ5 δα 110 ΚΊΟΝ ϑίθρμδηὰβ ἴῃ ᾿Αθηναίῳ, 
1870, ». 661: [η8ογἱρέξ. ἰγιδιιί. Βυνὶ, τι. 31 δὲ βθοὺ- 

ἀτη. ἴῃ γο]. 6} πβάθπι {ϊ{8}1} Ἐπιγραφαὶ τῆς νήσου Σύρου, 
1η-8, 1871, Αἰποη. ῃ. ὅ6. δα ρνδβουιρίαμι Ἰορὶίαν Θεο- 
φίλα χρηστὴ χαῖρε. Τὸ δὲ περιεχόμενον, ᾿Ἰηααϊὶ φαϊίον, 
ἔστι σαφὲς, ἐξυμνοῦν τὰς ἀρετὰς τῆς περίφρονος χαὶ μα- 
χαριστῆς Θεοφίλας, Δωρίδος πιθανῶς τὴν χαταγωγὴν, 

“θυγατρὸς τοῦ Νιχίου χαὶ συζύγου τοῦ Ἑστιαίον, θανού - 

ΠΝ ΘΑΡΌΤ ΠΟ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 48} 
σῆς τριάχοντα πέντε ἐτῶν. ΓΘ ι|5 να! ἀουίι ΗΠ5- 
υἰδϑατα πο θ] απ, ραύτὶβ οὐ θατη, ὀρφανὸν πατρός, 
γδίν] ἃ αδ, ὁὰπὰ νἱάπια, Βα ρου αββϑί, οἀποδίαβ [π6- 
ταὶ, οΡδίδο Τῃθυη 86 ἐθβίϊτηοηΐατα ἀθα ᾽586. 

ΟΟ. ϑηε γῆ (1) Αριιὰ Ομ Β.}1. ἴῃ Πέηθν. ἡ. 168, 
ΤΟΙ ατα, ἴῃ Εογ πῖ!. ᾿. 807 544. Εἰχ ΤΌΠΟ Μαγδίον. 
ἴῃ ΤῊδϑ. Ρ. 119. Βοπδά. ἐ. 11, ».. 816, Πόνν}]. ἐμ Ολανγ τέ. 
Ρ. ὅ23, 'Τοῦρ. ἰπ Δἀαορα. αὐ ΤἼδοον. Ὁ. 399, οαΐπ5 
Βυναηοκ. τϑοθρὶί Ἰϑοίϊοηθβ, ἰπ ἅπαϊ. 1ΠΠ1, ». 399, 7- 
ο005. (γ14. Δηπέρια. νο]. ΠΙ, Ῥι Π, ρ. 362. 844.) ἱπ' 
Δρροηά. τ. 300, οἱ ΒΩ ΚΕ. ἴῃ ὁ». π. 3338. Απᾶρὶν- 
ΡΠΟ Θχργρθϑϑὶ ραίδυ' οἱ τηϑίθι" ὃχ δάνφυιβο βϑαθηΐθβ, 
1Π Θ᾽ ΔἸΟΒ ΡῈΘ ἸΘρθη8. -- 8. 1, οὐχ ἀδόατος, πον 
8,6 ἰμοέϊε οέ ρίαηῃοίιε γμποῦνὶ. Βοεολκῆ., « βοᾶν ἴῃ 
Ἰποία 50] 6 πὴ π6 » ψαο., αὖ Ἰαϊΐπϑ οογοίαηια»Ο. --- 8. 8. 
ἐν σπονδαῖς; 5606. 1Π|6 σατη οἰγῖθ5. Ἰοοίαίβ. οραὺ, αὐ 
Ῥυγίδηῖβ, ααὶ ΠΠθδηὶ ἀἰ15. ἴῃ ρυγίδηθο : Ρἱ αἴθ] ἰδυαθη 
6Χ ἰηἰθιηρουδηίον οοτηροίδίϊοηθ θὰτι ἀθοθββίββ οομ τοῦ 
προ τωι Βοεκῆ. -- Οἵ, Φδοοῦβ. Απίριααυυ. 1. α. 
Ρ.- 368. 

ΟΟΙ. Ραῃέξεαρωὶ (ἸΚονίβο). Βαϊ ΕὙΑΠΟΚΙ5 
Ἀϊολέονδολιθ Τβολρὶ [οη, Ὁ. 81 5ᾳ. (1, 9) 90}1. ν. 498 
6χ ΒΙΟΘΒίθΡῚ Π{ἰγιθγαγῖο ᾿πϑαϊίο, οἱ οχ ΕΡποῖκῖο ὟΝ οἱ - 
οΚοΡ5 ἴῃ Μοὶ Πηοηπαηὶ ἰ. 1 (1838), ». 390. Ἐδροί 
ΒΩ. (Ὁ}}. ἴπδον. συ. Αἀαοηα. τι. 3109 ο΄. Ηξθο νοὶ 
5 δι ΒΘΡΌΪΟΡΑΙΪ, γ61 51 τηοηππιθηΐο ΒΘρα] γα] ΐ, 
αποά ἱτηαρίηθ ἀδίπηοι ἰπείνποίασα ναί, ροβὶία ἴπ6- 
γαηΐ. ΤΊ] 5. ταϊηΐτὴθ ΤΘΟΘηΒ. 6586 νἱἀθίαν. Βολλ. 
- 8. ἀ. Νοϊηδά 65 ἢ γἱἀθηίαν δουίηθθ 8556 Επιγορϑθὶ 
τηὐθν Ῥϑης ρθη δὲ αθυρῃατη ἤπν]οβ. 

ΟΟἸ]. Ιῃ νἴοὸ βθρμδ]α, ἱπ ὁ ἴπβαϊα, γϑρϑγίπην 
δάἀϊαϊ Βοββίιβ, 12150))". 4". ἱγιθεῖ. [ἀϑοῖοι]. 1ΠΠ, Ρ. 48, 
Ὡ. 804. Οὑτὴ ἀδίμποι! πουηθη ἀθβὶῤ αὶ Ἰοαπιθη5. ἰη- 
ἀποῖίαν, βαυβριοαίαβ οϑὺ Βοβδίπθ ποὺ ΘρΊ θυ διηπηδ, οατῃ 
δ᾽ ΘΡΟ 6556 Ππηρθηαππι, απο ᾿θ1ἀθπὶ σϑρϑυίατῃ ζαϊΐ, 
ααοάφαθ οἃ οασβἃ Δ ΗΘΡΓΘ ΟρΘΡδΘ Ῥ ϑίϊγ 6556 ΠΟ Ϊ5, 
νἱἀθίαν ; ὁ δᾶμος ὃ ᾿Ισθμιωτᾶν ἐτίμασεν τιμαῖς τρίταις 
Σάτυρον Θεμιστοχλέους ἰατρὸν στεφάνῳ χρυσέῳ ἀπὸ 
χρυσῶν γ΄ καὶ εἰχόνι χαλχῇ ἀρετᾶς ἕνεχεν κατὰ τὰν τέ- 
χναν χαὶ εὐνοίας τᾶς ἐς αὑτόν. 55. ἐῤΊἸα!. ἢ. 808. 

ΟΟΙΠ α. Οπϊαϊὶ. Ἑαϊς Ο. Τ. Νονίοη. ἔιω πο 
Ραρογ5 γοβρθοίίηφ ἐδ οωῳοαυαΐϊοτα αὐ Βιαγιηι απ 
παι, Ρ. 08-609-(2). -- 5. 2. προγέρων ποη τ6ρ6- 
Ραναν ἴῃ ΙΘΧΙΟΙΒ, ΠΘ616 γὙ6] ἴῃ ΤὝδϑδαῖοο ; βου ρβιὺ Καὶ- 
Ὀ8], προ[τ]ερῶν. 

ΟΟΙΥ ὃ. 8. 8. Πουλυγόης, αὶ δαΐ ααδθ γα] πὶ 
ἀοβοίαν; Τὐλοδαιῦο οὐ ἢοο ἀθϑβὲ γνοοδθαϊαχῃ; Καὶθεὶ, 
πουλυγόητε. 

ΟΟΥ̓͂ ς.. 858. 844. Τοβροόπάθσο υἱάθίαν Αἰἢϊβ. -- 
Αἰδωνίς δα ]δοῖ. πδαῖιθ ἰὴ Τἀθδαι}ο οοἰζ. πθαὰθ Ἰοχὶο β 
Τρ ἴα. 

ΟΟΥΊΙ. [κα ᾿ηβι1ὰ Τοῖο γορουίαμι δι. 184 ἃ 1,. Βοββῖο 
4αϊ {11 ραγίθυῃ δαϊά τ, ἀαδτὴ ΘΧΒΟΡΊΘΡ6. ΡοϊπδΡραΐ, 
Ηοἰϊοριῖς., ὑ.1, ἴαβο. 1, Ὁ. θ0, π. 9. Εχ 6}.85 Δροφτᾶρῃο 
ἰγδοίανιί, διιἀδοίαβαθθ τϑϑεϊα!ὐ Ηθυγληητ5, αἰαθ 
ἴπἀ46 ρυπαάθηίβ α. Και 6] 1ὰ5, Ερῖφ». ον. οἷς. ᾿. 199, 

ΟΟΥΙΠ. Αρυὰ Ηορρλωβέϊαηι Τιοηιηὶ ἀν θότη. Εἰχ 
Ογγδοὶ οριβίοϊα (Ταγιοηπὶ Τοξοίἐὶ Υἱαρφὶ ἦι. Τοδούρια 
Υ, 495) φαϊαϊε ΚΙΡΟΒΒοΥ, Πογηιώ 1, 220, ϑΘαθίον 80}1- 
Ρίαμη οϑὺ Καλλίστω ώου Ἐλευσε:ινίου θυγάτηρ, ἣ φι- 
λόστοργος πρὸς γονεῖς, ἁγνὴ περὶ γάμον, [ἢ] χαὶ χαλὴ 
χαὶ ἀγαθὴ, ἀρετῇ διαφέρουσα --- ὁ δῆμος ὁ ᾿ἸἸΙυδρίων --- 
ὁ ἕξῆμος ὁ Ὑενεδίων. ᾿--- 5. 11. λυγροπαθὴς ΙΘΧΙΟΙ5 
ἀφεϑβί. 
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ὍΟΙΧ. Αἐδμογῖβ, ἴθ ἀσρθ6. Ε]Ιαϊὲ Οπυτηδηπάθβ Ἀτ- 
τικ. ἐπιτύμό. πῃ. 8509. Τη τηθ6115 6115. ᾿πίδυροβὶία 
ῬΆΘ11.65 ΧΙ ἴθυθ ΘΠ ΠΟΙΙΤα ἱτηΔ9Ὸ. « ὙΙαΘηΐα χοϊχαὶ 
ΔΡΡΘΙΙΔΡῚ ααἰθὰβ Ῥ6Ὶ εοἰδίθιῃ ΟΠοῦπ ΡΟΤΩΡ 8 88 0726 
Ἰηΐθυθβ56 ᾿Ιοαϊὶ : Ἰηβίδθδπὺ χόες; δ΄ ὈΥΙιβαπδγη διἀ65- 
βϑηΐ, Ῥαθ)] ] τὴ ΔΌΣΙρυ ΤΟΥ 5. Χοῦς ΤΟΥΤηδγὴ [Ρ]Ὸ 
χόας] 106 ΤῊ] 6118.» α. Καϊδ. 

ΟΟΧ. Αἠπιοριῖβ, ἴθ ἀνθ. Ἐς Οὐτηδηπο5, δία. 
24, Ῥγεβουρίασα δὲ Φίλαγρος Ἀγγελῆθεν. “Ἤγιλλα 
Φιλάγρου. 

ΟΟΧΙ. Αἰδλογιῖςβ, ἴῃ ἃγροθ. Οαταδππάρβ, ἰδία. τι. 8498. 
ΕἸΡΙρυδτήσηδ, ἔα αα] Πα 16. γϑυϑιαχη. --- 8. 3. Ἰηϊῖο 

ἸΘρῚ ρΡοϊϑϑιΑΓΟΡΑΙΚΑΙ. αυοᾶ ἤχουῖς τηυ] θυ }5 πο- 
χηθη. γϑὶαὶ λε]αγόρα 56ιι Πραξ]αγόρα. 

ΟΟΧΙΙ. δην ρηφ. Τὰ τ 860 Αϑῃτηοίθᾶπο Οχοηὶ! 46- 
ΒοΡΙρβὶῦ ΒΟΘΒΠπ5, δαϊαϊίαιθ ἴῃ ϑολθαϊς ορίφγαρλιοῖς, 
ΒΘΙΟΙ. 1870, Ρ. 2, οα}π|5 γ5, 1. βαηὺ Βαρρ]οπηδηίδ. --- 

γ5. 2 «ΑΓ .ΑΓῈΝ [Ἰδρίῖβ; αυοᾶ ἃ ἴρβο Ἰαρί ἄαυῖο 
ΘΟΡΡΘούπ 6556 ἰοβίδιαν οδαἀϊίουν, » α. Κι. 

ΟΟΧΠΙ. Ραρέϊοαρεοϊ πὶ ταῦβθο. δίθρμδηϊιβ, Βεϊοέ. 
᾿αοαά. Ῥοίροροϊ. ΧΙΠ, 168. Ιπά6 6. Καὶθ6ὶ. ρ. 96, 
ἢ. 3ὅ0, ϑαργνδ βουϊρίαγη Κλεονίχ]χ Μήνι[ος] χαῖρε. 
5. 1. Οἵ. ΤΒθοον. ΧΎΥΤΙΙ, ὃ1 ἀρίζαλος Βερενίχα ; (Δ|}1- 
τάδ. ΓΙΥ͂, 8, δα. Βοϊδβοπδα,. : εὐαίων ἐν πᾶσιν ἀρί- 
ζαλος Βερενίχα. --- 8. 8. οχίγοηηο ΙοοῸ 5ῈΡρ]. δίο- 
ῬΒδηῖιβ. τὸ χείνας, Κρ 1}, τὸ πρόσθεν, α. ΚαΙ06]. τὸ 
χούρας. --- 8. ὃ. Βδίορμδη. ἢ χαλάν, Καὶ]. χαὶ χαλάν, 
Οα. Καιθ6]. τὰν ἁπαλάν. ᾿ 

. ΟΟΧΙΨΝ, Τὰ Οο ἴηβαῖα, ἴῃ φοοϊθβία γαΐϊποβα, πδαᾶ 
ῬΓΟΘᾺΙ ἃ νἱοο, ῬΥΪΙ, τθρουίατη οαϊάϊὶ Βοββίθβ ἴῃ 1γ.- 
ϑογρέξ. 9». ἵγηιδαὶ. 1Π1 Τὰ βοῖοα]!. ἡ. ἀ1, σα} 5. εὐὐα]1} 18 πὰ 
ἀοάθγδὺ τοϊ πον 65 Ρϑ] ] α]ὰ5 ὁχ ΗθΙριηδηηΐ 50} 6415 ἴῃ 
Θ᾽ αϑάθιη ὁρϑυὶβ ἰδϑοίοαϊο Π, Ρ. ὅ9, ἡ. 114. --- 8. 1. 

Ηρα πηὶ ἃρορΡ. ἀαυραὶ ΑἹ. ἩΡΣΙ -ΠΣΤΟΕ- 

ΔΑΙΚΡΥ..... [π δἰίθιο Δροβθυᾶρβο ὃχ ᾧὸ δος 
ΘΡ᾿ρντηγηὰ, ᾿ΐθυπιθι δα Ἰαἰύ, Ἰορθ δῖαν ΑἸ..... ΣΤΟ- 

ΛΕΔΑΙΚΚΡΡ...  ΣΠΑΡ. Ἐκ {115 ἱπάϊοὶβ βαὺῖβ 
γΘΡ6 ὮΪΟῸ γϑυϑιιβ τϑϑίϊίαὶ ροίαϊέ : χατέστολε οογεροϑδεῖέ 
56 ααογηαυϊέ. Κ 8 Υ5. ἰοίατη βὶο γοβδγοὶν Καὶθ 6]. : 

᾿ Θευδότα ἁ[μάτ]ηρ σε [τέχε], Στόλε, δάκρυ" ἄζφν]ως γὰρ. 

-- ὅ5. 6.1,. θιπηάονῇ, ἴῃ μοο νϑῦβὰ οἰἑαίο (Τλ68. 1ἴηφ. 
4}. 5. Υ. ἀρτίχνουν) ΒοΡῚ 6 θδΐ γηραλέων ; 568 γηραλέην 
ΡΘΡ ΒΥρδΙ ρθη ἀϊοίαχη 6556 υἱάθίμν, βθηῖ! θη, 1. 6. 
ααο δὰ βεπϑοίαίθιη ἀδίϑ ϑϑί. 

ΟΟΧΥ. Αρ. Αἰβϑη. ἵΧ, 401, .... χινδυνεύεις οὖν ποτε 
διὰ ταύτας τὰς φροντίδας, ὥσπερ ὁ Κῶος Φιλητᾶς, ζητῶν 
τὸν χαλούμενον ψευδολόγον (ποϑοῖο ατι88 ΒΘΡΙΩΟΠΙΒ 
ΔΙΩθΔ 68) τῶν λόγων ὁμοίως ἐχείνῳ διαλυθῆναι. Ἰσχνὸς 
γὰρ πάνυ τὸ σῶμα διὰ τὰς ζητήσεις γενόμενος, ἀπέθανεν, 
ὡς τὸ πρὸ τοῦ μνημείου αὐτοῦ ἐπίγραμμα δηλοῖ. Ξεῖνε... 
-- 68 Ῥμηοίδθ τηδοῖθ νἱᾷ. ΡΙαί. Αγ) δθηῖ σαρθ88. γ68ρ. 
Ρ. 791 Εἰ, οαϊί. Π1ὰ. ΧΥ͂, 8; Ζ)΄δη. Υ. Η. ΙΧ, 14; 
ϑυϊα, ν. Φιλητᾶς. --- 5. 9. γυχτῶν χ. τ. λ. Οορ!ία- 
[0μ65 ϑαηΐ [ἢ 5ϑυᾶτη ποοίθιῃ ργοδαοίθ. 

ΟΟΧΥΙ. Αρυὰ Ζῆαπθη Μαοθάοπαμι. Πϑαϊὶ νυ. οἱ. 
Ηδθαζου ἴῃ ἤθυ. αγοῖ., 1868, Π, ». 35, ἴη46 τϑρϑιϊ 
α. Καῖθθὶ. Ερῖφν. 97. δέο. τι. δ14. -- 8. 8. Οδγοὶ- 
Ὠϊαχη ἈΪ παίδ δὶ Ηβαϊβίθ, δὐδὶ ἴῃ Ῥϑιδβϑιοὐϊαθ. --- 

Υ8. ὅ. Γαρὶβ ΙΔΑΜ..... --- 5.6. ΕἸΡΠΕΝ, 
ἸΠύθὸθ πὶ ἰονιηᾶ οδὶ Π, -- ὅτ᾽ ὠδίνων χ. τ. λ. ᾳαΐϊὰ 
ΡΓΡῸ ἀο]ου 5 ᾧο5 ρᾶγίανιθμάο ραββὰ θϑῖ, ΠΕ σναίὶ 

ΑΝΤΗΟΘΙΠΘΟΙΑΙ ΘΒΕΟΚ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΘ 
γ Υ ψν 

τηθροθάθυ μδθοί. Οοηξ, Μεοΐω ορίἰαρῇ. ἴα Απί 
ΤΥ͂, Ὁοῦχι : ἧ Ἢ 

Οὐ τὰῖμὶ ουδία νἱοθη πδίογαμπι ἑαυθα ραραθαΐ, 
Βοο ΤΉΪΏΙ 46 ῬΆΡΙΟ ΤἩΔΓΙΊΟΥΘ βύγαχὶῦ οραβ,. 

Μδμῖριβ δίαιιθ ῃ1615 πδίϊ μία νοία ἀθᾶθϑ, 
ῬΘΥΒΟΙνΘΥΘ τπθῖβ τη δηΐθῈ5 ἰηουῖδβ. 

ΟΟΧΥΙ. Αἰοχαραγι ΑΠσγρίϊ, ὑδὶ δάμπας 
ΤΏΘΩη88. ΟΟΐοῦ. 1879 τϑρουπη. Βοηδίαβ ᾧ 
ἤφυιιο αγο]ιόοϊ. 1880, σα] βαπέ βαρριδιηθηίδ, 
ἸἸδτα 18. ὑσπηθίνβ, αποὰ τηθύσιη ἃραὰ Θγδθο 
ΤΌΣΩ δϑί, αὐίπ Ροθϑίδ. Π).6 ἰθιηροῦθ 4110 βου ρίι 
ΘΡ᾿βΡΔιησηδ, ΠΟ 5815 ἸΙααοί, Τι ἀξίου αραμα Ὃ 

δι λιν, κὰ,Ζ οα 50 ἐδ ΡῊ ὃ. Ἰὰρὶδ5 ΘΡΡΟΡΟ, Ἷ 

νἱἀούαν, Ἰαρὶοἰάοθ, ΔΕΧΟΙΚΤΟ ; πολλοῖς ἀρέσαι 
δίψαν δαϊου ὁχ ἀσδθιβ θρὶ αρ μἰ 5 ἂρ. 6. ΚΚαΐθοὶ 
{Χιν, 8 οὐ ΟἸΧΤΗΙ, 3." : ἩΓΣΘΟΙΝ 

ΟΟΧΥΙΙΙ. Τλοδὲβ υθρϑυίδγη ἰη βου ρ οπθτη δὲ ἈΡῈ 
τηϊποη δ Οὐτοχηδηΐζο οοτητηπηϊοδίατη δαϊαϊν 8... 2 
Οὐμηδπιάθ8 ἴῃ Ἀθηναίῳ, 1874, Ρ. ἀ18:; οα 5 
ΒαΡΡΙοιηθηίδ. --- 8, 8. Ἀσώπιχος ἔρθαιθη5. ἃ 
Βωθοίοβ ὈΡ. υἱγὶ ποίηθῃ; ἰδπι ΟΘΟανΡΙ ἴῃ ἢ 8 
Τιορδά. 60»Ὀ. ἵηιβον. φγ". 1, Ὁ. 159, π. 1518, 9. ἃ 
Τιμοχλέ[ω]να Σοφ[ων]ΐχου, ροξίθδ ἐδτηθη ἴῃ ̓ γϑοία, 
ΟΡ. οἷξ. Ρ. χιν, Οὐπαδη 15. ΒαρΡΡΙθτηθηίδ, ληδίος 
γ5. ὃ. Βορδ! δα δον!β (ον ἰδταϊηδ) ἱπβεϊαία, ΤΉ ΘΌΪ: 
νδπί ροϑί Πθαοίγθηβθιῃ υἱοίονίδτη, ᾿πϑηΐθ, αοᾶ 
ἄοτα ἤηχΊββθ νἱἀϑίπν Εἰρδιιϊποπᾶδβ, Ττορμοηΐο, 
τέταχεν ὁ θεὸς αὐτοῖς, ὅταν ἐν Λεύκτροις νι 
ἀγῶνατιθέναι Διϊβασιλεῖ στεφανίτην. Πὲς 
ΧΥ, ὅ8, ἃ. ῬΙῸ ἐν ἄθλοις ἀποθιβ γϑρθ 5, απο 16 
γ. ἀοοὐ. Ουμηδπιά68, βουῖρβὶν, ααοα ΤΘΟΘΡΙΤηῸ8, 
λοις γ. ἀοοί. Ῥ. ΕὈποανί. ἤουμο αγοϊιόοῖ. 18 
110, ααἱ ποίαν! νου. ἔγαθλος ἈΠῸ ΘΧΘΙΏΡ]Ο ἴῃ Τλδ: 
ΟΟΘΌΡΡΘΡΘ, αποα 58η6 ροίϊιβ ϑδὲ τορϑίϊία ἐν 1 ' 
5: ΠΠ0η6. --- Τιθα]0 βαθβουὶρίαμη Ἰϑρὶσαν Πολύχλειτοι 
ἐπόεισε, ἀαθτη βίδυπδνιαση ΠΟ Θυμθτη 6586 ἃς Ῥο: 
Ἰγοϊθύαχα 1ΠΠπιγὴ 6616 ὈΘΡ τ στη οχἰϑυϊτηδί ν. οἷ. ἢ , 
Ὠπά 65, 564 Ῥο]γοϊοίιτη απθτηάδηα γϑοθ  ο ΤΩ. 
ἰᾶπαθη ΟὈΒΟΌΡαμα δρ ἰἤσοιη, Ναυογα δ ἀἰβοῖραϊ 
ΤΥϑῖρΡὶ ΒΊΟΥ ΟὨΪ ὁ α Δ] 6 μη. προ τεατχοα ΕΜ 

ΟΟΧΊΧ. Αἐλογιῖβ, 58} ΔπδρΡΊΥΡμΟ ἔρδοίο, Οδγοῖα 
ψιάσα 1η50}}. απέ. (ἃ. 1826), ἰδ. 469, 8, ΙΒ. 
ΒΩΟΚΒ. Οο»}. 1.1, ». 918, π. 808 ἢ. ΒΘρΘΙΠ. Ε 
θ8 065, ἀπέϊφᾳ. ποῖϊἑ. ὑ. 11, ». 991,5. 2900 οὐ Οαχ 
4685 Ἄττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. Ρ. 238, π. 1984. --- ὙΞ 
ἰἰοβαβ, ααοὰ Νιχομήδης ποπ Ἰηίγαθδί ἴῃ ποροϊοατη. -- 
γ85. 8 οἱ ὁ. Βωοῖζῃ. βουϊθοραῦ Ὁμήρου δόξαις ἐ γε 
αὐοὰ 5ἱ τϑοὶρῖβ, Ὁμήρου δόξαις ταςΘΡῸ ὙΌΣ Ἐρ 
ἴῃ ἰηΐθυῖβ Δ Πὰα1ὺ ΝΙοοΙαΘά65, αἱροίθ ααὶ {Π|Ὸ βᾶν 
ΒΟΡΟΓΡΘ ΘΟμΒθρυ]ίαβ Ἰδοθδί. --- 5. 3. ΓΑΡῚΒ πᾶ θ6 
- 5. ὃ. Ομηδηπά. “Ὅμηρον ; Καῖθ6), αὐἱ᾿ 
πᾶπο 1ϑοίϊοπθιῃ, ΔΙ : « ΝΙοοπιθᾶθ8 (8115 6. 
Ἰθγὴ ἀθβουιρβὶῦ ΑΟΒ1]1165 Τα ΠΙ, 20 : χαὶ γ 
αὐτοῖς ἦν τῶν τὰ Ὁμήρου δειχνύντων ἐν τοῖς 
ΠΑΡ ἈΡῚ : 

ὟΣΣ 
"᾿ 

ΟΟΧΧ. Κλιϊκμμία. Ἐχ δρορυρᾶρῃο 78 
ν δααϊηρίοῃ. 1η8ογἱρέξ. γ66., θές. ϑγτγῖθ, ἃ. 3587 
-- 5. 1. Οἷς δρίρν, ΗΙθγᾶρΟΙ. ῬΏΡυρ. Ο0}}Ὀ. 1. 8} 
8909. πότνια Νυμφῶν, | νάμασιν, ἀγλαίῃσι χεχασμ 
Ὑ]Α. ταῦν. ᾿πίον Ποιηοηβίγδαίνα, Ο. ΠΙ. Ἀσίδος εὖ 

ΟΟΧΧΙ. Ετᾶρτη. ΜΟΡο ΣΙ β'πθ οδρίίο: δαϊαϊε, 
Ουτμηδπιάθβ, ἰδία. Ρ. ὅθ, π. 393. --- 85. 
γϑϑίιαϊ αι. Καθ 61 ραρίϊτι οχ ΝΥ Πδιηουζίο. 

“Νούσων ἰη[τῆρα χαὶ ἐσθλὸν δ᾽ ἄνδρα] Κράτωνα 
Κυίντίου παῖδα φίλον] χ. τ. λ. ἈΣΑΔΊ ΔΝ 



Ἀιὶ ἘΦ ὩΣ ἡ ΡΥ Δ Σ 
ΑΥ, ἿᾺ Ὧ τὴν μὰ ς τ τω 

ΟΧΧΤΠ-ΟΟΧΧΊΗΠ. ἴῃ νἱὰ αἴ Νοαροὶ Ν οϊδτα ἀπιοὶ!. 
ἰθυιηΐ Οαρδοῖιβ Πϊδέ. Νϑαρ. ἱ. 1, ». ἀ4, Βοἰπϑβῖιβ 
ἑαῷ. ἴγιδον". οἱ. ΧΎΤΙ, ἢ. 30, ». 8234. Εχ Βοίπϑβίο 

ϑουννοοα. Τηϑογρίξ. Ρ. 338, 2, Θονῖπβ 1580». Εἰ». 
Ψ Ῥ. 49. οὕτὰ. Ἰηἰουργοίαιϊομθ ΘΙ ν 1, 6Χχ Θοατ6 

ὁπδᾶδ, Απέλοὶ. ἰ. 11, ». 394. Εἰχ σδρδοῖο οἱ Β δἰπϑ- 
5 ΒΡΌΠΟΚ. Απαϊ. ΠΙ|, ». 8318, π. 118, 92Δ6085. (Υ͂. 
ηἱριακιαί. νοὶ]. 1Π|, Ῥ. ΠΟ, ρ. 329 544.), 4ρροπά. 
821, ΕὙδηζ. 60}}. τι. ὅ819, ὀΐο. διην ἀπὸ ορΊρΡαπι- 
αἰαὶ ἴῃ. θαηηάθιη ΟἸθοραίγαμι. --- 5. 6, Βυιηοῖς. 

ρωνίαν ἐ. μισγέμεναι: Βου θοπάππη ἰδίάθη ποίδὶ 
ἐν « αἀποά τοίουίαν δὰ ἅ 8. νϑυβιιβ ». Καὶθοὶ]. 

᾿μφωνίαν ἐρατοῖς μειξαμένα μέλεσι. --- 5. Ἴ. 18} 15 

ἌΝΑΤΟΙΟ, αᾳυοὰ πιιϊαπάσπι ἴῃ βιότοιο οδη- 
γα Ποϊηοϑίθβ, ργοθδηΐθ ΕἸθουπνοοα. ααὶΐ ἰδχηθῃ, 
Ροδβίθα ΚΚαὶθ6ὶ., δοοθριὶ Δ ΔΙ οκθηδυιὶ (Π͵αΐ». ἴῃ 
εῖρ. Ὁ. 390) διηθηδίϊομθμι θνητοῖς, οὐπηῖηο ἐπα ϊ- 
ἢν, πἰροΐθ πΠῚ ορ ϊπησγη 5θηβασι Θχῃ οὶ θανάτοιο, 

ἢ πιον ἐϊδ, τ] 1} ἴ τηουίθ εἰνείοἴμς 6556 ἴκοο. --- 5. 8. 
Β0 κῃ. εὐφροσύνας; Κ8106]. εὐφροσυνᾶϊν. 

ΟΌΧΧΙΨΝ. Βαπαΐϊη. Βιὲδὶ. Μοα. 1ιαιρρογιέ. Ἠι55. ἴαΐ. 
χέαϊ. τ. Π|, ν. 10. (οο. ὙΠῚ, ρ. 44) « [ἠοίθυτο 

0) πῦρ, βου ρίδθ γθρϑυΐθθ διαὶ ἀρὰ βαποίατῃ Ἐ6]1- 
τὰ δὶ Εγηδτὴ ἴῃ αὐδιάδγῃ τπδριηογθα ἰδ Ὀι]α, Ὑ. αουΐ, 
-ϑογρέξ. απέϊφ. ἐγ". ἘἸοσθμὶ. μρόοοχχυι, 19, 1. 1, 

Ψ' ἐὍ8, π. 97. ΟοΥγγαρίδχη ΠΕ 8 }}} μονα οὐ ἱπηρ6- 
ἴὰ ΘΙ αρδηίθν ἀοοίθαιιθ γϑϑιϊαϊν δὲ Ἰαιηὶβ νουβι θιι5 
ἀαϊαῖν Βα! νι πῖαβ. » Βαραϊΐηι. Ἐδρουϊθσαὺ Βομδᾶδ 
ηἰποὶ. ἃ. 1, 0. 391, Βυυποκίιβ, Ἅπαΐ. 1Π, ». 8317, 
Ἰοὺ, δοοθβιυβ (Αγεηιακείου. ΠῚ, Ῥ. 11. ν. 344), 45.- 
οἷ. ραίαέ. 4}. τι. 811, οἱ Ενδηζίτιβ, (0). ἴηι50». 9}. 
ΤΙ, ν. 940. π. 6910. --- 5. 1. Βι., ὅδοο}85., ΕὙΔΉΖ. 
πὼς. -- Οἵ, τη. 5ἰπΆ}}Σὰ οαπιὰ Θρ ρα, 294, 

ὃ, 361. 
ΔῈ) ᾿ 

ΟΟΧΧΥ. Αἐγογῖς, 5} Δ ΊΥΡΠΟ ρΥΌρ6 ἀροῦμὰ Ηὰ- 
Ἰἴδηὶ ἰηνθπίο. ΕΝ Ια ΤΠ οάνν6}1. {{ἴγι. 1.1, ». 381, οἱ 
6 ΒΟΟΚΗ. (Ὁ). ἰ. 1... 948. « ΑἀΟ]ΘΒοθη5 Ηἷο π6- 

ἀὰ ἤθ06 ΡΘΡ.Ϊ586 ν᾽ ἀδίαν, τηονίθ [ονία88586. βροπίθ 
ηρίδ. » Βελῆ. --- Ἐχ ἴρ50 τπδυτηοῦδ ἀϑαϊξ ν. οἱ. 51. 

. Οὐτηδητ 65 'π Ἄττ. ἐπίγρ. ἐπιτύμό. ρ. 843, π. 9919: 
σΘ ἢ Ππ|5 ῬΘρϑῦξ σοπηπιθηίαυοαιθ δἀονπανιὶ α΄. ΓΚ αἱ- 

Ὅ6]. η. 110. 

ΟΌΟΌΟΧΧΥΙ͂. Ποηιλώ, ἴῃ Ἰαρὶθ οχίσα ρογίδγη ϑ'8]ΙΔΡ Δ ΠῚ 
δυο. Εδθυθιία5. 1 δορίρέξ. Ρ.. 388, οὐ ροβί σηα]ίοβ 
ἀποῖς. «ηπαΐ. τ. ΠΙ, ». 804, η. 708, οἱ ΖΦ οο05. Δ πέλοί. 
55. ὑ. ΓΥ, Ρ. 271. (4 πϊριαάύυυ. ὃ. 11, Ῥανε. Π| Ρ. 284) 

ἴ ἄρροπά. ἢ. 141. « ῬΟΒΙΙ βαηὶ πἰπο ἰμ46 δοσθηίιβ, 
ἀσοα ποίδ1}6 οϑί. ΟθίθρΡατη θρὶρυδιηγηδ τ θιμο 0116 
δὲ ἰουτηὰβ Πουϊάϊβ βϑυθυῖουὶβ» ἔγαρισ. ἃ. 0941, 
8. 1. χαλύπτη. -- 8. 8. Πον. χῆρα. --- 8. ἀ. 
ΔΖ. : « δεξιάδαν δ᾽ ἐτάφη, απο νἱά! Ῥαοϊδαάαβ 
. Βοηδάδχγη. ΕΔ} ἰΟΥπᾶτη ὅ6Π0]. ἰὼ Πίαα. ΝΠ, 1ὃ, 
Ὁ1 ν᾽ ἀθ απ αν ΤΘρ υῖρ : ἴῃ απο 11 σου ῖθ ποὴ ἰδηίτιτη 
ΥΘ}Ὸ ΔΌΘΡΡα πη απδηύαμη να ]ρῸ ρΡαίαίιν. ΟΟμρ. 
ἄδην οὕτη ἀριστίνδην. » ΠΟΥ} οιη θη δίϊο δβί. -- 
ἢ. ΒΡαποῖ.., “Δ 6005. οὐ Ε]αΙΟΚ. ἐπεχώσατο, « οοπίνα 

ἈΡΤΩΟΥ5 ἤάθχῃ, » αὖ αἰδοῖα ΦΔΟΟ 515. 

ὈΟΧΧΎΤΙ. βονια τθρϑυίαμι. Ν ΘΙ οἰκου ϑ γον. ἵηιϑο». 
4100. τι. 10, ». 108, οαϊ. «10. ἈΠ Θρϑίιυ ΕσδηΖ. ἴῃ 60}. 
1715}. 27". ἢ. 6198 οὐ 1ηἀ6 4108]. τι. 629. 

ὌΧ ΧΥΠΙ. Κοηιώ. ἘαΙα 1 Βινιηοπά. αὐ Βίαώοῃ. Ρ. 103» 
16 τϑρϑίπι 9}26005. Ραγαϊΐρ. 1, τ. θ8, ρ. 820, 
ἊΣ γθγιεἰ. τι. 3δῦ, οὐ ΕὙδῃ 2. (Ὁ}}. ἵΉ.50}. 4}. ἐ. 11], 
91, π. θ294. Β6π6 νυἱάϊὺ ΖΦ οῦ5. μου ἀἰβίϊομοη ἃ 

αυδνδίδυϊο ροῦν θυβτιτη [αἴ556, δὺ σθβεϊδαϊ τ, ααοα ΡΥ ἶτι5 

ἼΝ ΘΑΡΌΤ Π ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 939 

͵ 

Φιλήτῳ τόδε σῆμα χατοιχομένῳ συνομεύνῳ 
᾿Αδασχαντὶς γαμετὴ, μνημοσύνης ἕνεχεν. 

ΟΟΧΧΙΧ, « Ιηΐον γπαᾶθνα Ραϊποροῖὶς Οονογνο, ἴῃ ἃ. 
Ρἰἦθ νὰ] 46 οὈ]Ἰἰθραίο αθθ πιπὸ ἴπ τπ5θὸ ῬΡΟββαὶ θηαὶ 
Βορυδίπν, » Ῥαϊάθνθ ταὶ ἰηΐθυ απο5 Ογεθθβ οϑὶ 
(4εἰ. Ρεοίνοροί. νο]. Ὑ1Π, ν». 630-647) οἱ Βα κι. Ὅο»}. 
Ὡ. 1907. « Μηδβθαβ τηδηϊ βίο ἀϊοϊίπν" οανταΐηδ ἀϊἃ- 
οὐϊοῶ ΘΟΙΏρΟΒιΪ556, σοοβιηοϊορίοα οἱ βίγοποιηϊοα, 
Θίιϊδηλ ρϑομηθίνῖοα, ορίπον, ἔθυθ αἰ Αὐδίαβ, ΕΠραίοσίῃδ- 
Π68, 8111. )Π6 ἢοο Μηδβθὰ δ᾽ϊυπάθ ποὴ οοπδίαί.» Βολῆ. 
- 85. 1-8. ἀνε, δι[φραγέταν π...... ἅ δ᾽ ἀμφὶ γᾶν τε. 
-- 5. 9. ατοῖ. εὖ δ᾽ ἀηδόνα: Ιαρῖβ : ἘΥΑΛΕΙ͂Ν. 
« ΝΙΒΙ βασοαννὶῦ ηἰβὶ εὐοδεῖν ; πἰ 5ἰύ : ῬΓΡΟΒΡΘΡ ΠῚ 
1081 Βιιοοθββαχη Δ ΌΘΡ6 οορπουϊί Ἠοτηθυὶ οδανίδι, ἴῃ 
απ Οἀγπβθὰ οὐ 1185, ἤοο δϑὺ ῬγΌΒρΡΟυ βουηα]αίαβ δὲ 
Βοροϊσδιη Ἡογηθυὶ ροθβίμι. » Βοζλ. Καὶθοὶ. εὐ[δα]εῖ 
[νο]έ,, -- 8. 11. 14. ὁ [τρ]ιπλανάτας. --- 5. 19. ΤΡ 15 
δαροὲ ἈΚΑΡΝΙΑ, ἀθ απὸ 516ὺ ΒΩοκῃ., ἰαπίππι οοη- 
ἴθβϑιιβ Αἰαχίδαο Ογοθῆο ἀθθοῦὶ. Οονυῖροθαὶ Ἡθυτηδηη. 
χαὶ μῆνις ἃ στρατηλατῶν. εἶτ᾽ ἀτρεχές; Καῖθο]. ἃ χα- 
ρ[η]άτων. --- 8. 18. 1ἅ. μ]άθε[ς] τὰ παντ᾽΄. -- 5 18. 
« Βὔνομον ΘΧ. ὁ. ἀ6άϊ, πϑαιθ με γϑυι {πάϊοο, 568 
ὙΘΡΒΙΙΠῚ παὖ οὗ] Θχρ]θυϊ. » Βολῆ. ἈΝ ΘΙ Κθυιιβ ἰδιηθῃ 
ΟἸΐτα ἐθηίανθναί ὁμευνέτιν τ᾽ ἔλειψε. : 

ΟΟΧΧΧ. Οογουγῶ ἴῃ Ῥαβὶ βίαίιθθ οὐ μδ ἰββίτηθο νἱ αὶ 
Ογνίδοαβ Ἀποοῃϊίδητιβ ἢ. χχ, π. 18. Εχ δὸ [Ὀηΐο 
ἀφαουππὶ Ἠοϊβίθη. Νοίέ. οἱ Οαείϊψῳ. αὐ Βίορηαη. Βψ. 
Υ. Σχερία Ρ. 309, Μαΐου πῃ Μπ8. Κόγογι. Ρ. 6 οαμη 
δᾶο ποίδ : « Τιδἰϊηθ νϑυεϊῦ ραν ΡΙΌΒΡΟΡ Β. Μοπηίθ: 
[Ἁ]οοη. ἴῃ Πίαγῖο Πέαϊίς. [». 438]. Τιαϊϊπα οὐ ανθθοδ 
ἴῃ Νουο ΤἼοδαιῖρο [Μυτδίου. Ρ. 1019] να] 6 οογγαρία. 
ΧΧΧ οἱ υἱένα ἃ} πἴησ ἃ ΠΠ15 ἸΔΡΙἀθη) Δοαβίνὶ 5ιἃ- 
ὑἰπηστιθ ἰΐὰ τϑ 6056 θχρϑυίιβ [α] : Οϊ5 ΤᾺΘΡ πη ααεο- 
τἷβ, δίο,» 5.. Μαῇΐ. --- ϑααργνα γϑύβιιβ βου ρίυση δβί : Βα- 

σιλεΐδης ἐτῶν [ΚΓ “Ἥρως χαῖρε. --- 5. 1. ΒΩΟΚΗ. 

ΒαρΡ]οὐ δ᾽ ῥγῸ τ᾽. --- 8. θ. Τιᾶρῖ5 ὁοχ Μαῖϊδο ΝΑΥ- 

ΤΙΛΙΗΛΥΓΡΗ. Αρ. σγνυϊδοιμη ἰηΐτϊο γϑυβαβ 1ἃ- 
οαπᾶ ᾿πάαϊοδίαν. --- 85. 7. Σχερία δηϊαασχη ΟΟΓΡΟΥΤΕΣ 
ΠΟΙΊΘΗ. --- Εἰδύ ἰϊδτη ἤοο ΘρΙρ᾿. ἃρ. Βναποὶς. Απαί. 
ἰ. ΠΙ, ». 818, π. 706, δδοοῦ5. (4 ηέριαάυυ. γο]. 1ΠΠ. 
ΡΤ, ρ. 380), 4ρροπά. π. 807, ΒΘΟΚΕ. 60}. τι. 1888 
οἱ α. Καίθεὶ. ἢ. 186. 

ΟΟΧΧΧΙ. Ρργιρίω. Ἑδιαϊὶ ῬΗ. [6 085. ψοιωη. ἐδ 
{]ηι5ζ)". ρμειδὶ. βορί. 1858, Ρ. 771, ἀπάθ γτϑρϑυϊαχη. ἃ 
6]. ν. Ν᾽ ἀἀάϊηρίοπ. ἴῃ 1η5ογρέξ. γος. Ὁ. 384,8. 1170. 
Το Ὀδβίιβ [6 Γ6 οπληΐᾷ βϑϑιϊια --- 5. 1. οΟὨ]]οἰθθαῖ 
συνέσπετ᾽ ἀταρπιτοσήμων, 564 υ]ψ πηγὴ γϑυθαμ αποά 
1086 σοπηροϑαϊί, αἰ 0116 Δ ΒΒ; ΘΧΘΙΏΡΙ ργδίϊα 
ΔΙ θη αν!μηιι8, ΙΓ 65. ἸοοΟβ τϑοοράδίι, ἈὉῚ 46 
ΡῬᾶγοδ, ἀρ βογίθ, ἀθο αἀποάδιη δαὺ ἰαίο βάσχανος ἀϊοϊ- 
ἴα", Οἀπ σθηϊἶνο νᾶγὰ ααϊάθηῃ βίραοίανδ, 56 ἴῃ ΖΕ χηϊ- 
᾿δὴὶ ορσνατηγηδί (4 ηπέλοὶ. Ραϊ. ΤΧ, 186) Ἰορτίαν 
χώμων βάσχανος. α. ΚαΙ606]. π. 418 : Ὧ Σ]οφί[η] καὶ 
Μο[ὕ]σα συνέ[σ]πεῖτο χαὶ χλέ]ος ἔ[ργ]ων. --- Υ5. ὃ. 1. 
τίρ]ὶς ἐ[πτ]αέτην.... -- 88. 8-Ὃ, 516 ῬΓΙχηατη γϑϑυϊυαθυδὲ 
1608. : 

ᾧ γόον, τῷ χ᾽ ὑμέναιον, ἐδαδουχήσατο μήτηρ, 
οἰχτρὰ δ᾽ ὃ συγγενετὴρ χρύσιον ὠλέσατο. 

γϑ3. ἀ.. ΚΚαῖθεὶ. χρυσίον ΩΔΈΣΑΤΟΣ. κε ἴῃ ποίϊβ 
οΟμ ἰοΙἐ οἰχτροτάτῳ. -- 8. 8. δοχός, ἐοϊμηι 5. δόχος, 
ἐαψιιθιι8, ΑΛ ΟΒΊ]ΟΟΗΙ οϑί, ῬΓῸ απο ἰαιηθη Καῖθ6]. μόρον, 

0] Ἰαρὶα ΔΟΙΚΟΥ. 

ΟΟΧΧΧΙ. Ουνγοηῖδ. Ῥδοῖο 1η. ᾿λαρηι. ΟὙ7)671., 
οἷο. ἰὰρ. Χ11, 1, Τοίρομη. ὑοιΉ. εἷθ5 ϑαν. 

Ἰοροιναίαι οἱ ἃ ΚΆΙΒ6]1ο ἴρβοὸ ἃ. 0830 δάἀϊίατα ἐβὶ : ἢ 1828 οἱ Ἄγ θιοκον. ϑψέίου. Θρῖφ»". φ». δα. αἰΐί. ρΡ. Τ|. 



ΚΣΤ νὰ 

ς- Ὑν ; Σ Η - τ 

᾿ ἌΝ γ' ᾿ - " 
ΩΣ ᾽: ὍΣ 

ῃ. ὅ0. Βαργνδβουιρίαμι οϑί... χθ, Τί, Πετρώνιος Καπί- ᾿ 

᾿σὼν ἐτῶν χ᾿ ὅὸ 5:5} 1Ποδία" ΔΉΠ5. ΧΧΙΧ, ααἱ δὰ ἴτ-. 
Ῥουίαη Απρτϑ ρουθποί, οὐ ποιηϊηθη. ἀθἤαῃούθιμη 
8ΠΠῸ5 ὙἱρΊηὔ πδίθχη [α1556. 6. δαί Κ81096]. Καὶ. Θ. 
ῬυΪΐΔ5. 1 6 γᾶ5 οχιβίτηδί 6856 νυ ον. χαταχθο- 
νίηις θεοῖς. --- 88. ὅ-6. Οἵ, ιΡρῚ]. ΖΞ. ΝΊ, 2215 οἵ. 
οἱ Απμίέϊοϊ. ΝΙΙ, 182, 188, 186, 188, 6217, 111, 113. 

ΟΟΧΧΧΙΠΙ-ΟΟΧΧΧΥ. Ποηιῶ. Ναμο Γαιίθίϊοθ ὁχ 00]- 
1οοῦ. σδτάρδη. (14. ΕὙοθἤηθν.  τι566 εἶτ ἴ,Οτ07.6, 1180". 
4». Ὁ. 2392, πη. 384-341). ΠΘβου ρ510 δὲ δοχηχηθηΐδίιβ 
οδὺ δαοομίαβ Μοημμηιηι. ἱηοαλεϊ εἰ᾽κγι. αγιξϊοο δοροίο)»0 
αἱ γαριϊφίϊα φλθξα 5οορονέο ἴηι ΒοΉτα βία υἱα 1 αἰΐηα, 
Κορια, 1842. ἘΔΙαΙ οὐ ΘΙ οΚκον. Με. βλμοη. 1Π|, 181, 
Ῥ. 3Ὁ9 5α.. ΕὙδΔηΖ. 007}. 7,50)". 4». ἱ. ΠΙ|, π᾿. 6370, 
0211. ---- ἴῃ δοάθιῃ Ἰᾶρῖαθ Ἰοσιταν : Πάτρων. [Οἱ συμ- 
πρέσ]όεις. Χαῖρε, Πάτρων, χρηστὲ χαὶ δίχαιε Πάτρων, 
Χαῖρε. Πάτρωνος ἰατροῦ. Γυνὴ Πάτρωνος. Θυγάτηρ 
Πάτρωνος, οἰο. --- ΕΠ Ῥαίγοη τηθάϊοιβ Γγοῖα ονϊπη- 
ἀὰ5. ἔπη ἰοραίϊομθ [ποία πὶ 6586. 6χ {ππ|0 πδυὰ 
ῬΥΟΘᾺΙ ἃ δοάθμι ΒΘρΌ]ΟΡΟ τϑρορίο (η. θ440) : Νιχίας 
᾿Ονησιφόρον τοῦ Νιχίου Ξάνϑθιος τῆς Λυχίας ἀρχιερα- 
σάμενος τῶν Σεθαστῶν χαὶ πρεσδεύσας ἐχ τρίτου ὑπὲρ 
τῆς πατρίδος, ἀδιποηδίγαν!ύ ϑ'ϑοσοθπιβ, (αἱ ὙἹ 1 δἰϊδγη 
πρέσδεις 6556 ΘΟΙηΠ]ΘΙ ον ίοβ. ΗΠ ΘΧΡΙΙΟΔΙῚ ρΡοίοϑί 

. ἐν τιμαῖς αποά ὨΔΘγητι5 1ἢ ΘΡΙΘ  γηγηδίθ ῬΡΊΤΊΟ 1ἢ (110 
ν85. 3, ρῖο Ῥώμα δβογίρδιν ϑϑοοῖυβ πρεσόέα, Χ 6]- 
ΟΟκοΡ. ἀγλαὰ, ΡὴῸ πράγ. μ. δέχεται, Βῖο πράγμ. μου 
φέρεται, 116 πράχτορά με στέφεται. --- 5, 8. ΡΓῸ 
3, ΄ δ ΝΟ δ᾽ 2 Ε ᾿ ΄ ΄ 

ἐς φάος, ϑΘ 00}. ἐνδέεθ᾽; ῥΓῸ οὔ μ᾽ ἄποπ., οὐκέτι πέμπεις, 
δ] οἶκον. ; ἔνθεέ τ΄... οὐχ ἀποπέμπ. --- 8. ἀ. ῬΓῸ 
ἀλλ᾽ ἐφορᾶς, ϑΘοοῃϊα5 ἐν δυσμῇ, Δ 6ἰοἸκ. ἐν ξείνῃ -- 
Τὴ εἶν. γ. ν5. 1. Ἀπποληία, ΑΡα!οῖα, Ῥαΐγοη β ΗΠ] δῖ. 
Ὑιά. α. ΚΑΙ 6}}} ποίαβ, ἃ. ὅ46. 

ΟΟΧΧΧΎΙ. σαγαϊὶ 5. Οαναϊζίδιιδ, Ἰοάϊ6 ΟΔΡΊΔΡΙ, ἴῃ 
Βαράϊπῖα ᾿πβαϊα, ἀὉΪ οὐ σηο Ἰ6ρῚ ροίοβῦ, οὐπὶ 8115 
ΟΠ Ὰ}}15. Ρ] θυ βαιθ 1 115, τϑρϑυίαση ἐϊα]ατὴ δά τα 
Μαυγδίουϊαβ ἰ. ΠΙ, Ρ. ΜΡΌΧΧΧΥΠΙΙ, ἀ ; γϑοθηΐιβ ΑἸ τί. 
ἀ6 18 Μαυιθοσὰ (Κοψαφο ὁη ϑαρααΐφηο, Ῥανί. Π, 1840, 
ἰδ. χχχν, ἢρ. 1 οὐ ρ. 486 --- 188), οὐχ τοϑυϊ 10} 6 
οὗ ϑχρ!ϊοδίίοηθ [6 0851 Ρ. ὅ710-ὅ80 οὐ ἌΝ οἰκου. Μιω. 
λόγι. νοὶ. ΟἹ, 188, Ρ. 90 βαᾳ, π. 10, ρΡοβίγϑιῃλαμι, 
Εγδηζ. (Ὁ»}. ἵη.80}. 9}. 1Π, 0». 088 544. ἢ. δ189 6 οἱ 
Τδοοῦβιαβ Δ ηέλοϊ. ραίαΐ. Αρροηπά. Τλρ5. π. ἐθά. Τ6αῖ 
16 αβαβ οὐ ἴῃ Οοχηηγθηί. 1π8ορτρέϊογιδ εἶδ ἰα αγοΐέο αἰ 
ἐα γίρόγο, ἢ. 9. «Ηδοο βριρυδιηγηδίδι ᾿Ὡ ΒΘΡΌΪΟΡΟ 
᾿τπαροβὶίδ, βαιϊβ ἀοοθηΐ Οαββίπιση ῬΒΠ ρΡαγτα ἃ Ππηρο- 
γδίορ αἀποάδηῃ γ᾽ θρίαση ἴῃ ᾿πϑι]δυα ΘΔΡαἸ ΠΙΔΥΩ ἔπ1556 
1θῖᾳαθ ἀηδ οὑτὰ χοῦ Αἰ]Π|ὰ ῬοχΩρ 1ἃ οὐ ἐουίδββο 
δἰϊατὴ ραΡθη 5 Βοοθυίβαιι ἀθρΊββθ, Τηβ1116. ᾿πΙα δ 
ἰθιρ6}165 οἴθοϊββθ νἀ θίαν αὖ ῬΏΠΙΡΡαΒ. ἴῃ ΘΟ νΘΙΩ 
τοῦ θαχῃ ἱποϊάονιί. Ἰααπθ οἷα ὌχοΥ, πὺ τηδΡιΐο νλΐδτῃ 
βογυαγοί, ᾿ρβἃ 586 ἀδυονῖῇ, αἴαπιθ, δἀππθηίθ θ60, πο - 
τὰ Θδὺ. Ουρρ6 ὃχ βαρ υβ  οπ6 νϑίθθϑ υἱΐα ρΡῸ νυἱΐδᾶ 
ῬΘΏΒΆΥΙ ΡΟ5586 ραϊαθαίαν : ππάθ ῬοιηρίΠ1ἃ νέας ᾿Αλχή- 
στιδος (Οἵ, 4 πέλοί. Ῥαϊαί. 1, ἃ. 691). (ἀγηδτὴ οοη- 
βϑοιιίία οϑί. » Βοκη.- ΕἼ. Ἡδθο ρορθιηδίϊὰ ἴθ Αρρθη- 
αἶτο Απέμοὶ. ραίαί. νϑυβιομὶβ 981}. {. 1, Ρ». 210 
γΘΡῚ ν. 9]. θθοβδαπθ, αὐδθ οὐ ᾿ἰδπάδνι ν᾿ ὁ]. 4. 
Ἐρροῦιβ, ὠοιγηαὶ αἰο5ς εἰόδαΐς, ἃ Ὧέξο. 180. Ου}ὰ5 
Θ᾽ θη ββίγηδβ ὑγδηβ᾽ αἰϊοηβ παυὰ ᾿ηργαία) ἴδοο- 
ΤΙ. ὰ8 ρδΡΐθιη ΠΟΘΙ αὶ ΔΙΈΥΡΘ : « Οὐδ ἰ685. ὁ6ῃ- 
ἄγθβ, ὁ Ῥοχῃρίι!ϊα, ἰφοοπμά 665 μὰν ἰὰ γοβόθ, 858 ἰγδηβ- 
Τουτηθηὺ δὴ 115 δὲ δὴ σνϑυὺ (ΘᾺ 1 ρ 6 οὰ ὈΣΠΠΘΡοηΐ 1ἃ 
ΤΟΒ6, 16 βαίγδη ρδυίατῃ δ οὐ 1 τ ρ 6. 1558}}6 ἃιηδυδηίθ! 
Ῥυϊδβϑβ-ία ἀθυθηὶν ἃ Πλ65 γϑὰχ 18. ἤθαν 46 ἴὰ Ὀ]Δ ΠΗ 6 
ῬΥΪ θυ 8, ΡΟῸΣ απ6, ἃ 1᾿όρα] 46 ΝΑ ΡΟΙββα οἱ ἀἬγα- 
οἰμίῃθ, οοὐ οὐ]οὺ ἀθ Ἰδυηϊθβ ὀΐθιηθ!]θβ, ἀπ ἤθιν 
ὑρδηβυηθίίθ ἰ0η ΠΟΙ ἃτιὶχ ρόμόγ δ ΙΟἢ8 ἃ γΘη1}}....» --- 
Μα]ία 6 ἀχΟΡῚ5 δὰ: Ῥὶθίαί δα τ τοβυχηοπία ΡΙΠΡ- 
ῬῈΒ : Ῥγδοίθυ" ΡΥ ἙΘΟ ΤΏ ἸΠΒΟΥῚ ΕΠ ΟΠΘΥ ΠΟΒίΡΆΤΩ, 6115 

ΠΑΝΤΠΟΙΘΘΙΑΣ ΘΠ ΕΟ 

Ἰαρὶβ : 

ὮΣ Ὑ ": ὅπ ἢ "ἢ ὦ 

ῬΡΕΝΘΙΟΙΒ ἡ 
ΒΘΡΌΪΟΥΟ ᾿πβοι]ρὶ νο]αϊ!. Ῥίανα Ἰδέϊπα 
426 οοἸ]ορὶὺ Ῥ. Βυχηδηητῖι5. ἴῃ. 4ηΐῇ, 
90, ααουιπὶ ΡΠ χη δὴ ρδυίθιη δᾶ, 
οὐἹῦ πο ΔῆοΡΡΘ : “ 

ὕνθὶβ δἰυσηπδ, συ ᾶνοβ 518 Παοιβη θ᾽ 
ΟΠ) ΡῚ5 61 χ ΑὉΠ]Πὰ σαγα ῬΆΠΙΡΡΙ, 
Ὠϊο δα βαϊη, ᾿ηδηΐ 5 οΥδῦϊβ βδουνδίδ, Τὴ 
ῬΓῸ οὐὐι5 νἱτὰ νἱύδιη ρϑηῆβξαν ρυθοδηῦὶ 
1η 4156 }6 ἀοϑὶ; π6 σοϑβϑῦ ἔδιηδ, ἸΏ ΘΥ ΘΠ, 

Ουοά οΥθαϊβ ὑθιηρ]αη, αποα ἔονίθ, νἱαίου, 
Ῥοχηρ}185 οἴη θυ 95 οδβδδᾶπθ ρᾶῦνὰ ἰθρὶῃ. 

ϑαγάοδ {6]}] 0} 6 Ῥγθπιοῦ, οομϊζαΐα την Γατη, ὦ 
Ῥγοαιθ νἱνο ἴδιηδ δϑῦ τ8 ψ ο]ΐββ6 ΤΟ]. 

Ηὶο Ῥοιηρίδὰ Ἰδοοῦ, οἰπουὶ οοη)ιηοία Ρ 

Φαηοηἷ5. 5665 που πϑο σου ηἶΐθ οαποῖῖ ; 
Νυϊΐηθ πιαΐαΐο ἐ]ρϑὺ Ῥοιηρ 1] Ῥ6ν ἰπὶῤνο ἡ 

ὕπαυμῃ οὐ νἱρίηδ δἷ5 ἡαποῦ νἱχίπηαβ ΔΠΠΟΒ ᾿ς 
ἀηὰ ἢάθ5. πο ὶβ σδυᾶῖα τυ]έα ἀθᾶϊς. 

ΕῸὺ Ῥυῖονυ δὰ Ἰθούυχμῃ οὐπὶ 5 ῬοιρίΠ]α. 
ΤΊ ΡΟΡΘ ἴα, αἰχὶ, γίνθ, ῬΆΠΙΡΡΘ, πῖθο. 

Ναης φούθυπδ 41||65, ΠΙς1564116 51:16 18, ΤᾺ 868: 
Βδηο βύδίαθυθ χη ῬΓῸ ῥἱθίαί ἀομγ τη, 

Τ,Δηρσαθηΐθηι ἐγ βεϊβ ἄστη ἢθὲ Ῥουρί.]1α χη ῖ 
ψοϊνὶν Ρτγὸ νἱΐα σοη)αρ 5. ἴρβᾶ τΠοΥ]. Ἶ 

Ῥχγούϊηιβ ἰῃ ῥ᾽] δοίάαμῃη 6] }}} νἶβὰ ααϊθέθηη, 
οοοἰαϊῦ ; Ο ΘΘ]ΘΡ65 ἴῃ τηδὶᾶ νοΐ, Ποῖ, 

Ἠδ5 διάϊῖθ ρέϑοθβ, νἱΐδι βϑυνδῖθ τηδῦϊίο, 
αὖ ρογϑδῦ νἱΐα ἀυ]οῖον 11 τῆ. 

Ιῃ αἰθτηο μοο θρίρνυδιήτη. Ἰθρορδύ Βὺ 
ἰμῖξ ργυὸ νυἱΐία, αυοά, “γηθί! οδῖιδδ,. ἰδ 
ἀϊοοθαύ, }»Ὸ υἱέα υοἰἱμῖέ; Ἰοροπάσπτῃ υοϊυϊί, 
ἰδ; ΟΡ ΡΒ πλιι5 οὖ δου υαίθ ὉΓῸ 86) 0). 

ΟΟΧΧΧΎΙΙ. 7ῤϊα. Τάτ μΒᾶπο δ᾽ αβάθχῃ 
Ῥδυΐϑθυα δα! ουιηΐ. --- Βο Ρθϑιἀαθ δῦ 1,6 085. 15: 
εἰο ἴα αγνοίίο (ὁ ἰὰ γἱὲρὸν»δ ν. 13, ν5. 1, Κῆρα! 
χρ[ἀν. --- 5. 2; [ἐξ] λέωσε πάρος. --- 8. ὃ. 
στὴ ἄχ. Μ]ά. ἴῃ αἰλρυχηαὰθ θρῖσι. πονάχῃ α, Καὶ 
σοιητηθηΐδρίαχη, πα. ὃ 47. ΤῊ 

ΟΟΧΧΧΎΥΠΙ. Νοηιαιιδὶ. Τα] 1 ὁχ Ἰὰρ 
ΒΔΠθηρνίυτη ἴῃ Ρρωζαΐ. Νου. Τλοϑαιο". Αγ 
{. 1, Ρ. 8 οἱ Βεπραϊοίϊηοβ ἀὰο ἴῃ {{{2167"} ( 
Ρ. 309, Μαῆριβ 'ὰ «ἀηέϊφιϊέξ. αἰ. Ῥ. ὃ 
χα] ύοβ. 1105, ἰπίθ" αποὸβ Βγαηοῖς, ἀπαΐ. 
ἢ. Ῥοον, Ὅ80608. (Υἱ4. Απηιαάυυ. {. 
Ρ. 319 54.) 4ρροηά. τι. 1320, ΕΖ. 60}}. 
ῃ. 6189 δἱ 6. Καίθθ!. ἢ. 548. --- Οὗ, Ἐρὶ 
ΡΠ δια. --- ϑαιρτδ ὑθιγαβύϊομοι Ἰοοὶ αν ἢ 

0, Μ. Ὁ 
Ο. ΨΙΒΙ ΠΙΟΙΝΙΑΝ 

ν. ΑΝΝ. ΧΥΙΎΙ 
Ο. ὙΙΒΙΥΒ 

ἈΘΑΤΗΟΡΥΒΈΤ. 
ΓΙΟΙΝΙΑ ΝΌΜΑΒ 

ἘΠῚ ΟΡΤΙΜΟ ΡΙΒΒΙΜ 
« Αρδίμοραβ οἱ Νοιηδβ νἱἀθηΐαν νοὶ 
τηδιηπτηἶβδὶ ἃ Γἰοϊηΐο αυοάδιη ααἱ 6Χχ ἴδῃ 
[αἰϊ. ». Βοκῆ. ὅ1ο ὑβαηβία!ορδὶ 1058 Μαῖδιαβ 

ῬΙαυπὴα5. πὰπο πα] 95 ἱπᾶυδί, ἰπαὰθ 
Βδαᾷ σαὶ Πουγθηΐβθβ, ΘΘῚ ΡΥ ΡΠ ΒΟ Ὸ6 τηδ]: 

564 ργορϑυϑηῦ ν]ο]θαὰθ δῦ δι ΡΔΟῸΒ οὗ ΠΔΓΟΙΒ 
ψίρίο, δὲ οιμἶβ Βυμη5 16. ΡΓΟΡΘ δὴ ΓΟΒδ 8, 

᾿ ν᾿ 
ἀτει 

ἐν 

ΟΟΧΧΧΙΧ. Ραΐανῆς. ἌΝ αῖροὶ. Τραῦ; 
ῃ. 6. Εκ ἌΝ Α]ρο!. Οβδῃη. Απμοί, 1.68. 
 οΙοκον. ϑρίοὶδ, Ἐμῖφν. τὰ. ἀθϑ, Ρ. 232 5 
ορῖφψν». φ». δὰ. 860. 1828. η. 960, Ρ. ἀξ 56. 
Ενδηχ. Ο.. ἵηδον. 9». τς ΠῚ, Ρ. 1583, π. ἅ 

ΠΑΛΜΙΣΤΡΟΦΥΛΑΞ; Οὐδ. 
Ροί»"Ὸρ. νοὶ]. 11, ρ. 108), Παλαϊστρο 



ΔΑ 

Εἴ κύ 

ἍΠ]ατὰ. ἰηγθηϊίαν ἀρὰ ]λη, Η. Υ. ΠῚ, 14. 
κα ππηάοιη ἐπιστάτην παλαίσυατος γ6] παιδοτρίδην νο- 

σανὶ ποίαὐ θ᾽ οκον.» Βοκλ.-ΕῪ. τα 8. θ.. Μϑροὺ- 
αὐἶπσι. δηϊτηαυιπὶ ἀθαἀποίονθηι, Ψψυχοπομπὸν, ἰηγοοδί. 
Ἰθυβίαι. δὰ Ἠομ. Θὰ. Ὡ, 1. « Ἰστέον ὡς ἐχ τοῦ 

« Ἑρμῆς δὲ ψυχὰς ἐξεχαλεῖτο, » τὸν Ψψυχοπομπὸν συν- 
τιθέντες τινὲς ἐπίθετον αὐτὸ εἶπον τοῦ Ἑ.,μοῦ.» 

ΟΟὟΧΙ,. Ορρίαϊ πουὶ δὰ Γχαπὶ (Ποαϊο Κβδν- 6 .- ὁ- 
τ δὰ Ονοά ΤΠοῦκΙΚο5). Εἰ πὶ ἃ ν. οἱ. ΤΊββοίο, α 8 }1180 
'αἴο, τα ̓βϑάτη ν.. 9]. Εὐ. ΜΊΠ6υ., ἤθυμο ἀγροὶ τ. ΧΧΎΠΙ, 
ι. 1874, Ρ. 289 κα6. ϑιργὰ ὑϑυβϑιιβ ἰδρὶ8 Βα θοί 

ΣΩΟΙΜΟς ΝΕΟΟ..... ΛΟς...Ψ.. δὲ ᾿πῖτα 
ΛΕΞΑΝ ΔΡΟ. ετὴὴν Κ. Β. 

ΟΟΧΙ Αραὰ Ἑρλοβιων. ασαίον. Τλθ5. Ρ. Ἡχχχν; 
12.. Τηκΐ6. την]; τού πὶ ὑϑυβίοηθ τηθίρὶοδ, 
ταποῖς, Αηαϊ. ἐ. Π|Ι, ν». 811, Ζαοοῦβ. (γἹ4. Α4η- 
αὐ. νοὶ. 1Π,| Ῥ. 1Π, Ρ. 8328). 4ρροηα. τι. 269 οἱ 
0 ΚῊ, σον». 3019, --- 5. ἀ. αγταίον. χουχέτι ἐς. -- 
0. ρϑυβρίοιιθ. φέρειν παθϑὺ Ἰδρ185, αποα Βα 15 οἱᾶ- 

στη οβί, σποάαιιθ βῖη6 πϑοθβϑιίαϊθ ἰῃ φέρων τηπίανἰ{ 
Βιυπποκῖαβ, ΔΡρΡΟθδηΐο Φδοοθβῖο ; ατοίϊαβ, φέρειν. 

ΟΟΧΙ]Π. Με. ἙάΙαϊο ν. οἱ. Ὁ. Βαγϑί, ἤδυιιο 
᾿αὐολόοί. ἰ. ΧΧΨΠΠΙ, ἀπη. 1871, Ρ. 119. 5ᾳ. ϑαρτνᾶ 

Ἰρία ᾿ϑστιηίτ ποτηϊηὰ Ἀντήνωρ Εὐανδρίδου, Ἄντι- 
φἄνης Μοσχίονος, Χίονις Χιόνιδος. ῬΊΔΠ6 ἸρηΟΙΙ Βαηΐ 

οἷοσαβ ροοία Εἰνδηανι 5. οὐ βοουδίϊοιιβ Η βίοι ; 
τὸ5 ἰδυλ θη ΠΟΙΊΪΠδ, 56 06 ἴπ {{{0}18. ΜΊ]65115. ΘΟ ΡΟ 6 
βίαι δα του. ' ἱ 

ΟΟΧΙΠΠΠΙ. Νδαροῖ. ΑΠΑΡΊΥ ΡΒ πα] ον βοά θέ ̓ανθηὶ 
χίρδτη ᾿πηρῸΠ5. ΜΑΡΙΟΡΟΙ 5, Τ7ὴθο. Οαἰαηι. ἰ. 11], 
 ἀ78 5α., Δ ΘΙο κου. ϑυίορ. ορίφυ. ν. 102, π. 69, 
Ἐνδηζίαβ, 6}. ἴη50}. ». ὅ811, απ] σομ ον Καθ οὲ 
ἰπηᾶτη θη θη πὶ οττα ΟΠ] Ἰδτη 0 ΠΟ γΘΥϑὰ ΔΈ ΘΙΩ 
Ἰαϊς Βὰ πῃ. 0221 : 

ᾧ Νιγρῖνος παιδὶ χαὶ νέχυν στέργων. 

δροεϊαμι οϑί θέϊδτη ρὶ σγδιάσηα ποοοθ ἴῃ Βμίο!ῖη 
6 σοΟΥ̓γοβροπααηποθ αγολϊόοίοῳ. 1880, Ρ. 48. 

 ΟΟΧΤΗ͂Κ, Ταηπαργῶ. Μιμαβοι 5 Οαπιδηι 65 οχ δη- 
{Πυροτηδίθ ϑίδτηδίδοιβ, ἴη Ἀθηναίῳ 8ἃηη. 23 (1814), 

Π. ῥ. 00. Νοίπτη ΟΠδνϊδ5 ποιηθη οὐ ἃρ. Αμπᾶοοϊά. 
1: 28, οἱ ἂρ. ΒΩοκῃ. 6ὁ»}. 1. Ρ. 306, η. 172, 10. 

ΘΡβουναΐ δα ϊοῦ τουηδηδτη οθίδίθην 11 { Ρ τὴ [ΟΣ Πιᾶ 
ἹπαΙοανϊ. --- 5. 2. ΡῬωτηδηάθν. ΟΠ βῖ δὶ ἢ] 5, πὸ- 
Ἰπθὴ δαθτη ΤΑΠΑΡΥΙΟδ6 ΤΘΡΊΟΩΙ ἀδαϊί, ἰη46 Ποιμανδρίδι 

οἴδο. Υ. Ῥαιιβδῃ. ΙΧ, χχ, 1 ; ΡΙαἰάροι. Μοραῖ. Ὁ. 2399, 
ΟΥ Τγ ΟΡ ν. 530, αὶ ἰδτηθη ΠΟΠΏΜ}}1 1ηἰ6}ΠΠρτιτὶ 

υμανδρίαν νὰβ αποἀάδηη βδοῦη δ Θχοὶρι θη τὴ 
απο υὴ ; δίσα. ΙΧ, ῥ. θέ, Βίορῃ. ΒγΖ. 5. νυ. Τα- 

α. Π6 γοοϑ χυδανὴ ποίαί ΘαἸΐον χαινοφανές ἐπίθετον 
δὲ χατεσχίασε γοοθη 6586 ΒΟρ Ποοίθδιη δοάθχηῃ 
(ΟΕ αΐρ. Οοἱ. 591 : ἧ καὶ κατασχιῶσι Θηθδαίαᾳ κό- 

ΧΙ. Ιοιμοοδὶ ΟΥΡεΪ. Βοοκῖ. ΟὉ}}. ἵπ50}. 
Πι 2017; οχ Δρορν. 5810 νδααϊηρίοι, 7η8ογρέ. 

Ῥ. ΥἹΙ. 76 ὧδ Οἤψρνο, ἸΥ͂, Τιϑιοοβία (ΝΊΘοβίδ), τ. 
5111. ΜΠ δηίθα δαϊἀογδηΐ : ΒΙομίον. Ππ. ἡ. ὅ66, 
'ν 238 (Οἵι, ».. 048-079); γιάσα, [507}. απέ. 8}. 29, 
». -- Οἵ. Τιοίρομπ. «]ομγ7ι. α65 ϑαυ. 1821, ν». 169. 
Ῥδοίαν!ν οἱ Ὑ Ιου. ϑυηοφ. ἅτ. 1828, ᾿. 41 566. 
- 8, 1 πορίδιηθίου δὶς ὃχ ΔρορυΔρμἷβ ἰθοί ταν : 

αν τροχάδην βαίνης, φίλε ὦ παροδίτα, βαιὸν ἐπίσχες 
τίσίχου Καὶϊδ.). --- 5. ὃ. ΒΟΟΚΏ, 6χ ῬυΟυθιι5 

ΤΡ ῖ5 ΗἩΒΗΚΓΕΝ. ΑΝΑ.... ΧΟΡΟς, 
5 γοϊυϊὶ : Ἥρησεν θανάτου με μόρος. “Ἥρησεν 

ἈΝΤΗΟΙΟΟΘΟΙΑ 1Π.’ 

᾿ 

ΠΟΙΝ ΘΑΡΌΤ Π ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ.., 2. 
ΡΙ δου οὐ Εραηοἰκῖο (πὰ Δαἰαοραὶ. 1γι80». συ". οὐ ἰαΐέ. 
ΒΙοΒίθν.Ρ. 488-498); 566 Δα μαχάρων με χορός, αποί, 
Θχοθρίο χορὸς γΘ. 90, Π}]0 Θχ Δροσῃᾶρῃο δάποὶ ροίεβιί. 
Ἐχ πονὰ οχβουρίίοπο ΗΤΙΚ. Α.ΑΝΑΙ...... 
ΧΟΡΟΟ Ιορϑιάσμι οβὲ : ἥγισεν ἀθανάτων με χορός" 
τὸ δὲ χ. τ΄ λ. « οοηβθογανὶ τὴ6. ἱπητηον δ] απ ὁἢ0- 
ται8..» Θαδιι Ἰϑοί Ομ θτὰ οἱ βοπίθηίίδηι 58.158 ρυοθαΐ αἰὶ, 
Υ̓ΘΡΒτι5. απὸ οἹονί δία ΕΠ] ἰπ5. απο ΠΡ 115 τα δία, 
τηΐθρν οδβιιαίθ, ΔὈ]αΐαβ ἔχουν ἃ ΘΟ 6015. ΝΥ δά- 
αἀἸϊηρίοῃ. ὑδηιθὴ Δ} 16 Ῥϑϑιϊιϊς, βῖο : ἥρπασεν ἀθανάτων 

με χορός. --- 5. 8. Τιᾶρὶ5 Βαδοὶ ἩΓΑΡΜΟΙ; 
θπιθη δὶ ΒΟΘΟ ΚΠ. Βῆ γάρ μοι. ΝΌΠΠΘ Ἰορὶ ροββὶῥ ἦ ρυὸ 
ἧε « ; » αὐ ἀἰοϊίαν ἦμεν ργὸ ἤαμεν, « ἰνίπιαβ,, 1θ- 
ἴητι8.» 

ΟΟΧΉΥΙ. Οὐδ (μοὰ. ΠΚαγπαρσαὶ), ἴῃ ἴηβιϊα Ογρτο. Εἰ ]- 
αἰ ν. 61. Μϑῖοη. 4 γορίλό οχ Δρορυᾶρμο αποὰ χηΐδβο- 
δύ ν. 9]. Ὁ. Ῥιθυῖά65, ἔφυ. ανολόοϊ. ᾿. ΧΙΠ, Ρ. 439 
866. --- Εἰδὲ δἔϊδπη 'π Πανδώρα, ἐ. ΧΝΤΙ, οοἴον. 1860, 
Ῥ, 929, Πηιδορῖρέ. ΟὙρ»., ἀριὰ ν. οἱ. ΔΝ ἀἀαϊηρίοι. 1γ15- 
ογὶρέξ. γεσιοῖδί. οές., τι. 3161 οἱ α. Και 061. πα. 380. --- 
γ8. 8. ὀχτακαιειχοσέτης ἸοχΙοἰδ ἀθοδ8. --- 8. 9 816 16ρ68- 
Ὀᾶίαν: Οὐχ ἄχος ἔσται δ᾽ ἀσπάριοι, ξ., χ- πρ. παΐ!ο 
58 η8, ἸδρΙοΙἀϑθ ΘΡΓΌΡ 6, πὶ ααϊάθτηῃ ν. οἱ. σρθρο νἱά6- 
Ὀαΐαν, 4] 510 σϑϑυϊίζαθν ἰθπίαθαὺ : Οὐ χαχὸς ἔσται δ᾽ 
ἀσπασμὸς χ. τ. λ., 564 ΡΓΟΡΒΙ5 οΟΥίδτηῃ Υ. 6]. Εἰ. ΜΙΠ]Ονὶ 
Ἰθοϊϊομθυη δοοθρίσηιβ, ααὶ ΠᾺ]]Δτὰ ἴῃ βουὶρίανδ τηθη- 
αδη ἃρηοϑβοῖῦ ; 1 Ρ15 ϑηΐτη 8015 ρϑυβρίοιδ, ἤδθο Βαθοῦ: 

ΟΥ̓ΚΑΚΟΣΕΣΤΑΙΔΑΣΠΑΡΙΟΙ..... 

ΠΡΟΣΕΙΠΑΣ. νιὰ. Κδυιθ Αγοϊόοϊ. ἰ. ΧΙΥ, 
Ρ. 61 54ᾳ. 

ΟΟΧΠΜΙΙ. Αρ. ῬΒΙδροη. ΤΊΆ]]. ἴῃ Ηϊδέ. ον». ΕΥ̓αΦΉΣ. 
ἃ ὕΔΓ0]. Μάμ]ορο δαϊι15, ΒΙΌ]. ρου. ἃ. Εἰ, Θιάοί, Περὶ 
θαυμασίων, δ; οἀϊύ. 1ο. ἄφοτρ. ΕἾ. ΕἾΔηΖ. Ηδ]6, 
1822, οἂρ. χυπ. ΕΡρΙσυδιητηδῦϊ 14 ρΥϑθβου!ρίατη 18ρ]- 
ἰὰν : Ὃ δὲ αὐτός ( Ἀπολλώνιος ὁ γραμματιχός) φησιν 
πλησίον ᾿Αθηνῶν νῇσόν τινα εἶναι, ταύτην δὴ τοὺς 
Ἀθηναίους βούλεσθαι τειχίσαι" σχάπτοντας οὖν τοὺς 
θεμελίους τῶν τοίχων εὑρεῖν σορὸν ἑχατὸν πηχῶν, 
ἐν ἣ εἶναι σχελετὸν ἴσον τῇ σορῷ, ἐφ᾽ ἧς ἐπιγέγραπται 
τάδε" Τέθαμμ᾽ ὃ..... 

ΟΟΧΙ,ΜΊΠ. Ιῃ ϑαηιο ἰηβαϊα τορος α, Βοποπαγά. 
ΕΠἀϊύατη οϑύ ἴῃ θέα». οἰα88. ἰ. Χ, Ρ. 112, Μιιδ. ογἱξ. 
Οαπέαδν»..1, ». 849,8 ΦΔοοῦ51ο ἴῃ ἌΝ οἱ ι Απαϊοοέ. ἰἰέέ. 
ἴαβο. 1, Ὁ. 101, ᾿1π46 ἴὴ ἝἭ, ρμῇ λογίῳ 1817, ». 106 5α4., 
ἰΐοπ ἴῃ Αηΐλοί. ραϊ. τ. ΠΙ, ». 968, ἃ. 398. Βδρϑε 
ΒΩοΚΙ. Οο»Ρ. πὰ. 2258. --- 8. 7. Ἰορπυιηΐ πατρῴοιο, 
δα]θοῖο ἃρ. ΒΩοκῃ. ἀπθιαι!οη]β βίθμο. 

ΟΟΧΙΙΧ. Αρυὰ Ομβμ11. Απέϊφᾳ. αδἰαί. ἰ. 11. 
Ρ- 12, ϑοαίω πουῶ τερϑγίαμι. ὕ0π46 8}1 οὲ ΒΡΌποΚ. 
Απαί. ἰ. 11, ». 301, ΦΔοοῦ5. (ν. ἀπῖηιααα!. γο]. 1Π|| 
Ρ. Π, ρν. 2158), ἴῃ Αρροπα. π. 212, Βωοκῃ. 6». 
π. 3020. « ἴῃ Βοτηΐηθηι αἱ 5686 ἀθ ΤᾺΡΘ ργεοϊριἃ- 
γϑραί, βίνθ αἀποὰ ᾿ἸΏΡΓΟΡΙ ἤθβοῖ0 αἱ δὲ πΘΡΌΪ]ΟΠ 68 
Θατη ρουβϑοαίὶ ορδηί, 4108 Θοηδίμϑβ ορδὺ ΘΠ ΠΡ ΡΘ: 5ῖν 6 
αποά 5ύα! Πουαΐ 65 Θὲ ρϑυβαδβουδηΐ αὐ δια ονϑύ [δοἱ- 
πὰ5 δράπυτϊη. » βολῇ. ΝΊΒΙΙ δἰϊαὰ Καὶϊθ6]. ἢ. 258. 

ΟΟΙ,. Βοηιω. ἘΙάϊὶ Β ἰποβίαβ, ϑυηέαφ. Τρηϑορὶρέέ. 
Ρ. θ10; ἱπάθ Βιᾳμοκ. Ἅπαϊ. 1Π,. Ρ. 270, η. ὅ92, 
ὅδοοῦβ. (Ἀπίριαυ. νοὶ. 1Π. Ὀ. 11, ν. 198), 4ρροπα 
ῃ. 324, ΕὙδηΖ. 60». ἃ. 6197. οαονραύῦ οἵ Ηἴθν. 
Βοβοι. Εἰορίϊοῳ. σγῶο. ηιαρι ϊ88. ἐογέϊα, Ῥ. 20, οαγη 
μδο ποίαϊδ : « [ηΐϑν" Αὐαη ἀρ] δηδ, ἴῃ ΑΠρΊὰ » οἱ Η. 
ΟὙσὐΟΟΣ γϑυβίομθ οἱ Ργοβουρίαχη οβῦ : « Εχ τηϑυτηο- 
γὶθὰΒ Αὐ απ δ] 1815. » --- 5. 1. ΟἸδπαϊαβ 1116 Αραίμο- 
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2149. 

ΤηΘΥτ5. δαὶ ἰητον βοάδ]65 ῬΘΡΒΙΪ ἴον τς 80. ΡΒΠοβο- 
ῬΒαγα Οογπαίΐαχη, οἱ αἰοοἰ δεϊηγμι 8απο ἐδ51)υμ) γι 16 

γίνασα δαχη ἰοῦ Θαοίοπίαβ, ἴῃ Ρογϑὶὶ υἱέα. 

ΟΟΙ. Ῥτγορο Τοορ. Ἐχ οοά. Αβκυῖδπο ΒΩοκῇ. 
Οο»»Ὀ. ἴμϑ8ο». 4». 1, π. 8129. --- 8. ὅ. Τὰ ρ15 παθϑῦ, 5ὶ 

ΔΡοΟρΥΔΡΗἶΒ ὐθάπηθβ, ΕΜ, Ε. ΒΟ. ἀυάδοῖαϑ οοη- 
Ποϊοραῦ ἔνειμεν ἁπί ἔδειμιεν; Πο5. 5'ῖηπ6. ἀπθιίδίϊοηθ ἐς 

αἰὲν, ἀδηηιβ, ἀθηθ ν5. 564. νεῦεν γύοὸ ΝΟΕΝ, υνὶ 
ἔνθεν, ᾳποά νἱχ οὐδάδβ, ΒΩ ΚΗ. Ἰ6ΡῚ νο] αὶ, « ἸΘ ἢ Ιββί μηδ 
οοΡ̓Ῥϑοίϊομθ, » ᾿ΐδ ἑδιηθη τι ατιδ8ὶ ἀθδρθραίατηῃ Ἰοοῦτη 
ἰδη θη οτἰἰον6[. Ἐπ ἀθιη ἤὰπο ὙΘυβατη 50 γϑϑίϊ- 
ταῖν ΚΑΙΒΘΙ 5. : ἀφθάρτοις Μούσαις γὰρ ἐπίἐ]σ[τεφ]ον 
αὐτὸς ἐμ[αυτόν. Οτἱϊ Τπνϑηὶ γαπΒ .ΠῚ ἰ οἰδαὰ- 
080, 1Ἰὰ οϑί ουβίοαϊ, βϑραϊΐαρα ἴῃ τεμένει ἀββσηδία 
δὐδί. ---ἶ ϑ. 6. ΝΥΠΙΡἾα8, Νύμφιος, ΡΓΟΡΡΊαχη οἱ ὁοα αὶ 
ΠΟΙΉΘἢ 6586 ροίοβί; οἵ. υβ. 10. -- 8. 7. 5ὶς βὰρ- 
ΡΙοραὺ ΒΩοΚΙΕ. : ζῶν' τῶν γὰρ χλῃδοῦχον ἐχλήρωσάν μ᾽ 
ἐθέλοντα (ΠΥ ΠΊΟΣ ΕΘΕΙΟΝΤΑ.. ΚΑΙ 611} Βα ρ]6- 
τηθηΐα Γθοθρίτη5 Μουσῶν γὰρ χληδοῦχίον "Ἔρως 

φύγε κοὐχ] ἐθέ[λ]οντα. --- 5. 8. χ ΕΚΟΜΜΑΩΝ 
6] 1 υ6 ΒΟΟΚΉΪΟ ρ]δοῦῖ ἐκ θαλάμου. --- 8. 9. 1Δ}15 

ΟἸΛΟΓ, αυοὰ ποῃ φάος(ΒΩΟΚΗ) οβί, βιὰ ΘΑ ΛΟΓ, 
θάλος. 

ΟΟΙ11. Παϊϊοαγηαςεῖ. ἘἙαϊά. Νονίοπιβ 1 ἰδ. 89, 
10, 6011. Πέα». αγοῖ. 1859, Ρ. ὅ6. --- 5. 8. « Ἰοααῖίαν 
στήλη Ἰρβὶ ἐσγη}]0 ΒΡ ΘΕ ροβὶία. » α΄. ΚαϊφΦοὶ. 

ΟΟΙΠΙ. Παϊϊοανηαδεὶ. ἘΔ. Νονίοη. ἰὰ. 88, 8, 
601]. ν. 3 699, τπα6 α. ΚΚα106]. πη. 2307. --- 5. 1 586. 
« ὃ πρίν -- ὁ πρὶν -- ὃ 511|1185 Ῥυ ΠΟ] Δυπιτη οὐ οἱ εἰ 
οἰβάθιη υὙϑυβιθιπι ΒΘ 1θιι5. ΔΠΔΡΠΟΡΕΘ ἴῃ ΑἸΕΡΔ 
ΘΙΘΟΠΪ ΘρΡΙρΥυ τη πλδί18 (615 Θηὶπὶ βπη0) Απηέλ. Ραί. 
ὙΠ, 109 οἱ 418. --- Κ8. ὃ 54. ΒΆΡΡΙΘΥΙ βθη θη δ 
γα]ράγοιη. » α. Κὶ. --- Οἵ, ορὶστ. πϑαρο δῆ ἴῃ 
Απθλλοὶ. ἰαΐ. ΤΥ, σοχηνπι : 

Θαο τὶ ἀθθ θἃ5 ΒΡ ΘΊηδ6 Τ] 6} 8 Υἰΐδθ, 
1ηἴθ}1χ 5οῖνὸ ππηο {101, παΐθ, ὈΓΣΊΟΡ... 

σον. Ραρέϊοαρεὶ. ἈΜΑΡΊΥΡΠμΟ οχβοα!ρίμβ υἱν δά- 
βίδηΐθ ρᾳθναϊο. Εαϊὰ. ϑίθρμδημπιβ, Οοηιρέε5- 6) (ἴ1ι5 
οἷς. 1801-2. μὴν ζῴῳ βοριρύσμῃ Φαρνάκη Φαῤνάχου χαῖρε. 
Ἑ Ια οἰϊδια α. Καὶθ8]. Ερῖφ»". φ». 6 ἴαρ. οσοηῃίοεία, 
Ῥ. 91, η. 202. τ γα. δ. « Βδεῖο ϑδαρρο (ΡΛιϊοί. ΧΧ, 
5811), ᾽ἂὐ νἱτυπίθηη. δρίθηαιιθ οβίθηθυθί, ῬΒΑνπδοοπὶ 
ἴῃ Οτοθοῖδηη (πρὸς δύσιν) Ῥγοίδούιμη) 6888. βίδίαϊί, 
φαδιηοῦνθτα ἴῃ μαίνδ, δ οοποίδρ Εἴθ ᾿π 8 0118 Ἰδουῖ- 
τηἶβ ἀθῆθηΐν χοῦ στὴ ᾿πγθηθ5.» α, Κ. 

ΟΟΙΥ. ϑουγιμίδδαν" ῬΡοῸρΘ Τϑοτῃ. ἘΠ βΒομθῖβ Ρϑυβ8- 
ΒΟΠ6Ι1 ὑγδηβου ρδιὺ ΖΙΘρΡΊΘν,, δαϊαϊῦ ΒΟΟΚΗ. 6». 
17,807". 97". τ΄. 8118. -- Οἷ, Αηέλοί. ἰαέ. ΤΥ, σοχταν : 

Νὴ {101 ἀσπηαπιθ ΥἱΡῸ ἰεράδβ ἐπ] δυγατηαιθ ρᾶρᾶ- 
ἴαπογα οὐ 1πίθυΔ8 Δηχ 5 6666 ΡΔΙῸ. [θδῖα, 

ΟΟΙΝῚ. Ἐρλοϑβὶ. 4. Τ. νγοοῦ, δ ήβοουογῖος θές. 
Ιμβοριρίς. ἴγουὴ ΤΟΥ 5, οἷο. Ρ. 16, πη. 18. ΕαΙαΙ οἱ 
ΟοἸζον. Μμδ. λ. ΧΙ, 466 οἱ ἴπᾶ6. α. Καίθεὶ. 
Ερίρν. φνο τι. 229. ϑαρτγα βουιρίαη Δ. Καλπουρνίῳ 
Καλπουρνιανῷ Ἵς “Καλπούρνιος Κυϊντιανὸς Ἀφριχανὸς 
χατεσχεύασεν σὺν τῇ ἐκθασμιδώσει. τὸν βωμόν. Εὖ ἰηΐρα : 
Ὅ ἐνοχλήσας τούτῳ τῷ βωμῷ ἢ τῷ τύπῳ καταθαλεῖ 
εἰς τὸν φισχὸν " μύρια. --- Υ8. 1. α΄. Καὶ. ᾿Πωλλῖνα. 

ΟΟΙΠ. ἊΝ ἴῃ ἴπβι]δ. Οδοοδιάπβ, ἔφυ. α7- 
οἰιόοί. ἰ81δ, 1, 97. --- 5. 3, Μεῖθαρν. Αγέὴ, ραΐ. 
ΝΠ; 421, 18: ὅς, καὶ ἐν φθιμένοισιν. ΟἿΆ, ᾿ηΐν. 2589. 
φρίρυ. Εἰ καὶ μιοιρίδιον. 

ΑΝΤΗΘΙΘΘΙκ αππακι Ὁ ὁ ἐὸν 

((ὰ 4αυθ786». ΤΥ, 6, Ρ. 160) μόρον ἐογορ τον 

ΟΟΙΥΠΠ. Ραΐ»ἰς. Ῥοροοῖ,. [ηϑορὶ “ Ῥε 
Οο»». ἵπ50). ον. 1558, α΄. ΚΚΑ1658]. ἐδία. 481. 
ἐν βιοτῆς μέτ. νο] φαδπάπι ὙἸ ΘΡΘΥΏΙ8, ΠΏ. 
ἰπδυτη ἤμθηλ ὙΘη ΡΟ Πλι5. ῬΡΕΘΒΟΡρ ΌΤη 6. 
Φαίδρου. 

ΟΟΙΙΧ. Ονρρο ἴπ ἰηβαῖᾶ. Οροοδ]άαβ,. 
οἠόοί. 181, 1,. 97, ἀπᾶ6 γϑρϑῦ αἱ ἢ, ΘΟΙ) 

Θρ᾿ συ διηιβδί ἴοι Θδονρίαβ ΚΑΙθ6]. Ἐρὶγν.. ͵ 

ἰαρίά. σογιϊοοέ. γν.. χι, 388 ἃ οἱ 388 Ὁ. ΓΑϊιοιοο 

ΟΟΙΧ. Ἐριθραιαπια Μοραρνιδν»ιατιίι οαϊαϊι Βα 
ἰὰθ ἰὴ Αἀάοηά 5. 0}. ἴη80}. αν. πὰ. ϑ0δδ δ. 

α. 905ὅ. -- « 5. 1. Τὴ δοιηθηιβ ἱΚΑΡΙΤΑΡ 
ΠΟΙΉΘἢ ΘΟΠαΙ ον 5 αγεθοὶ Ἰδαίου θ αάῖοο. » Βοκῆι. --- 
ΚΚδ 106]. Οὗτος ἔχει τύμι]ος τοὺς καὶ πάρος. --ὶῖ 
ἰάθηη ξυνῷ δ᾽ ἐν. --- 8. 8. 14. ἣ μὲν ἐγὼ]. -- 
14, δείκνυσε, εὐσε]θ[ ως. --- 5. ὅ. 14. νῦν δ 
ζ]ωοί. 

ΟΟΙΧΙ. Κοηιω. Εταηζ. Ὅο»». τ. 0368 
Θά!άθΡο ται] 05 1ΠΠ1ὸ ν᾽ ἄθαβ: ρυίσητβ ασαΐς 
861"). Ὁ. ῬΟΥ͂ΙΙ, ρΡοβίθδ Βιπποῖ.. Απηαϊ. ἰ. 11. 
ῃ. 732 οἱ ὅδοοῦ8. (ν. Δ ηϊηιααα. γοἹ]. ΠΙ, Ῥ, Π' 
ἴῃ Δρροπα. πα. 210. Ποάοναί ποὺ οἱ Βυιιηδῃ 
ἐλοΐ. ἰαέ. ἰ. 11, 110. 1Υ̓́ς Ρ. 91 564. ΘΡΊΘῚ. ΟΧΤῚΤ 
οαχη ΤΟΙ ΝΜ ΔΙϊοΡαπὶ ΥΘΡΒΙΟΘΏΙΒΕΒ, ῬΡδΘιἰββὶβ οἱ 
ααδύπον ἶβοθ 1 18. Ἰπβονὶ ρ πὶ 5 6 ϑδάθμηι. 
τχθίϊ ΧΟΡΘ απδϑὶ ἀἰδίοσο αυοάδηι ἀἰβύνη να 15. Σ΄ 

Αὐἰπιθίπβ ῬδαΡ ὮΝ ΤΊ. Οδοβαυὶβ Α.. 1. 1... ΑἹ 
ὑἰδη 5 5101 οὐ ΟἹ. Ἡουμοηοῦφο ΘΟ θοΥΐξο. δέοι 
ΠΔ8}]. 

1, Τὰ αἱ βθουνᾶ ργοσθᾶϊβ πηθηΐθ, Ῥδυυηρον “ἢ 
βἰβίθ βυϑυη, αἸ18680, γουρδαῦδ Ρᾶῦσδ. ἀόΒα 

ΠΙὰ 6ρθο., 480 οἸΥὶβ ἔχη Ῥγθὶαῖδ ρι16}118, 
Βοος Ἠοιποποθᾶ Ῥγονὶ οοπάϊία βύσα ὑαια]ο, 

οαἱϊ ἔογηηδῖη ῬΔΡΗΪθ, ΟΠδυϊίθ5 ὑπ θαθυθ ἄθοουθ, 
ἀαδι ῬΆ]1 85 σαμποῦβ δυο θὰβ οααθ τ' ᾿ 

ὨΌΠ4αΔΙ Ὀἷ8. ἄθηο5 εθίαϑ Ἰηθὰ νἱᾶουδὶ ΔΠΠΟΒ:; 
1Π)]Θ 66 ΓΘ. 8185 ἰηνάδ [αΐα τη Ἰηϊ. ἵπὰ Ν 

ΝΘ ΡΓῸ 116 4ΌΘΓΟΡ ΒΟΟ; Ἰηογΐθ ϑϑύ χρη τυῖβιϊον 
ΤΏΘΘΓΟΙ Αὐϊπηοίϊ οοπἠαρῖς 1116 πηϑὶ, 

ΑΤΙΜΕΤυΚ. 

Π: 51 Ῥϑηῆβδυθ διηϊπηὰβ βἰπουθηΐ οὐ θα ΛΡΡΟῚ 
δὺ ροβϑϑύ γϑάϊπηϊ τηοῦίθ δἰΐθηδ 5818; 

φαδηϊα] δου 6 τη 688 ἀθ ὈΘηαν ἐθιηροτα νἰϊο, 
ῬΘΗΒΑΒΒΘΙῚ ῬΓῸ ἴθ, ον Ηοιποπορᾶ, ἸΠ 6 η8. 

Αὐ πὰπο, 4αοα ρμοβϑαῃι, δὰ ρίδτα ψόμρμμ μων 4605 
αὖ (6 πιδίανδ, Ρ6} δίγρδ Τηογθ ΒΘαΌΔΡ. 

Ἠομόονᾷα. 

ΠῚ. Ῥᾶγοθ ἴδῃ, σοπΐαχ, θα ἀπδϑβᾶνο )ανθηίδτη,. 
Ταΐδααθ τυ Θηο 50]]1οἰΐαγθ τηθἃ. δ 

ΝῊ ρεοβαηῦ Ἰδονίπιδβ, Ὡ60 ροβϑυηΐ [αὐδ ΤΩΟΥΘΥΪ Σ΄ 
ΥἸΧΙΠΊ8, Πΐο ΟἸΏΠ65 δχί τ ἀηῸ5 Παθοῖ. 

Ῥατοθ, ἰδα ποὴ ἀπαθδιη 5: Π}]1Θ1 ΘΧρϑυΐασθ. ἃο᾽ 
οἵ Τανϑαμύ νοῦβ πυγηΐηα οὐποῖδ ὑα 85. 

Φυοάᾳαθ Ἰη888 Θεῖρυΐῦ ΤΟ ἰπηχηαύαγα, 1 αν Θη δ 
14 {101 νἱούαλο Ῥγογοροῦ Ὁ] ονῖα8. ἣΝ 

ΑΤΙΜΕΤΌΒ. 

ΙΝ. Εὺῦ ὉΡῚ ἕθυρᾶ 16 ν 15, πη] 16} ἀ ΡΠ 551Π)8. νἶια,. φῆ 
ἀαεραι ὑαϊβ ΟἸἰπὶ ῬΟΡΕΡΌΘΥΘΓΘ ὈΟΗΪΒ. 

ϑϑατθη ΘΡ βυδτωτηδίϊ απο ΘΥόθοια, δὲ, 5 
βου!ρύθμα δϑῦ ποῆθη ΗἨοϊηοῃοθδ, οὖ Βα βου ρίαχα, 
ηιΐδϑιι ραίγοπῖ. ἴηι. ὕ». Ἰοηιχιίνι. Ῥ. Υ-. Ἰαΐιηι. Ῥ 
- 8. 8. Βυῦη. (Οἵ, ἐδ. Ρ. 1214) χελειδόνος," 
6Χ γϑίθυβ ΜΟΧΌΩΙ οοάϊοθ ποίανογδί : ἣ λολιὴ 
χελειδονίς. ῬοΒίοΙΙα5. ὈΙΌΓΘΒ ΠΟ ΒΟΡΙΡΒΘΓΘ: 

5. ἀ. Βα. λειπομένη δάχρνα.. 

ΟΟΙΧΗΙ. Αἐδμοηῖδ. ὅροῃ. Μιδοοθίϊατι. ον. 
Ῥ. 820. ΒΡαποΚ. 4παΐ. τ. ΠΙ, Ρ. 808,5, 7123 (( 



Ν “ἜΠ4 τς 

ἠϊηιααῖυ. ἱ. ΠΙ, Ῥ. Π| ρν. 307), Ζάοον5. “ηέη. ραϊ. 
)θγηαΙ. πὰ. 1171: παρὸν δι. Α. Οἰμηδηϊοθθ, ἊἌἈττ᾽. 
0. ἐπιτύμό. Ρ. 330, ι. 3708 οἱ ας, Κα] 061. πὰ. 104. 

10. 6586 ΘρΊρυαγηπδία, ΔΙ θυατη ν8. 1- 9 ̓ αἰΐθραμι ὃ- 
γα 5'πθ. οδσβα Ραϊαθαὶ ΕἸουννοοα (ϑγ. ᾿. 349 ο.). 
ἰδ!ορῖιβ ἴον ἀθύτπι ΡΠ] ΟΒΟΡ 5 6586. --- 8. 1. χαθαρῷ 
"ρὲ γυῖα καθήρας ἀϊοϊϊαν αἰροίο γορὸ ονθιιδίαβ. (1. 
005. Δηϊηιαάυυ. 1. α.} : πο ἰρηιθ, ΠΟ τηγβίϊοο Ε]θι- 

ἰπῖο, Ραυσαίαβ ΠΙδΙορῖιβ δὰ Θρουο5 ϑνοϊανὶξ, βο]ϊοίο 
αν Ρ 6 οἰπθυιη. ΝΆ δὶ τηνϑίϊοιπη. ἱρπθιηὴ ΟἸΠΩ 
δηα 5. {Μ7α»}ηι. Μῳδίϊο. ὅρθο. 1, ἡ. 1Ὁ 584.) ἱπί6]- 
865, αἀποϊηοάο, αἰιεο8ο, αἷοὶ ροίθϑί ἐνθάδε χαθαρῷ 
"ρὲ γυῖα χαθήρας, μου Θοϑὺ ἐγὲ ἐοοο 8δθρμίογὶ --- 8. ἀ. 
"μνὰς ἃ ΒοΠηθίάθγο (“οαῖς. ον". ἢ. ν.) γοίουίαν δὰ 
4. οὐ Βοηδάα, ((. 11, Ρ». ὅ29), οἱ ΕἸθινοοάϊο, ἰΐὰ 

; διδίοριιβ γυμνὰς ἀμφ᾽ ἀρετὴν καὶ σοφίαν ἀϊοαίαν, 
"ον οἰξα με οἷγοα υἱρἐιείοηι δέ δαρϊοημέϊαν : Ἰάθτα ργοὸ- 
πὐ Βομαίβ. οὐ Μονρϑηβίθνη. ακἱ Ηϊολιέορνὶ Τρϑονὶρέέ. 

. θ68, αἱ ἰπϑιρον ᾿γῸ χεύθει ᾿πθοὲ χεῖται ΓΘΒΟΡΙΌΙ. 
ἃ ἢξθ6 απδηηνβ βρθοϊοβ 5ἰηΐ, ἰδτηθὴ αἰχθυὶβ χεύθει, 
15. νϑβιϊρία οἰΐδτη Μιιβίοχι 68. βευνανὶ, ΠΟ ἢ 00 }- 

πὶ νἱἀονὶ, οὐ γυμνὰς 6588 γυμνάσιον γϑοίο ἀοοαϊὶ 
05. Απέλοϊ. ραὶϊ. ἰ. 1Π, ». 917. Ῥτοοίονθα, ἔπλετο 

. ἐγένετο ἀμφ᾽ ἀρετὴν οἰϊατη 5ἴη6 Δα] Θοίϊνο δϑβὺ : ἐδ- 
ἡξμδ ογαΐ υἱγεμίϊ, ἐνεχεῖτο ἀρετῇ. Νϑαιιθ ἴῃ γδρϑίϊο 
Ξύϑει ᾿πητηου Δ απ μι αν Ρ]5. Αὐξδιηθη αἰσαμι σοηδὶ- 

10 Ρυΐὰ5 ἰΚΕΥΘΕῚ δἰμποάμπχη ἱποουθαμη 6886, 
ἀξοϊίοαιο χεῖται οὐ γοοθ γυμνὰς δά 544. τοϊαία, πη]- 

ὙΘΡΒατη ΘΡΙΡ δτητηδ, Πα] ἰοὺ Θ᾽ θρδηΐ 5 ἤθΡὶ, [1 6} 5 
οἶδο0 ἤᾶπο οοη]θοίαναιη. βολὴ. « ΤιΘροπάθπτη 

Ῥαίο.-.:.. ὀστέα χεῖται, | γυμνὰς ὃς ἀμφ᾽ ἀρετὴν ἔπ. χ. 
'σοφ. » Ρῖοσε. 

᾿ ΘΟΠΧΠΙ. αριαξοὶ. ΔΝ ἀἀαϊηρίοῃ. ἀρπα 1,6 085. ΠῚ, 
βανί. ΥἹ, ἡ. 2549, --- 8. 1. Τρ15 ἐντεῦθ᾽ ἈὉῚ νἱά6- 
τὰν Ροϑία ἐνταῦθα οἱ ἐντεῦθεν οοηίιά 556. -- 8. ἀ. 

ΓΕΜΝ! ΠΟ - -ὙΠΗΕΤΕΙΑΙΟ:; βουῖρϑὶι ΒαοΠθΙθυιιβ 
; {πι . πλ. ΧΧΥΙ͂Ι, ἐ1ὺ, σεμναῖς ὑπηρετείαις, α. 4106]. 

ΒΟ Π5 σεμνῆς. -- 5. ὃ. ΑΜΕΙ(, οοραϊαιῖ5 ἀπο- 
θὰ5 Δ, αηάθ [80116 ΘΡΪ Ῥούαϊ ΑΛΛ᾽ ΕἸΣ. 

ς ΟΟἸΠΧΙΝ. Ποηιώ, απο πη 6 οὐ φαοηηοαο Δ]]αὐτπι5 Γαουὶὶ 
15. Ἰφπονδίτ". Τ ΔΗ βου ρβιὺ Γρβίητιβ, δάϊαϊ αναΐδ- 

ΡΒ, Ὁ. ΘΟΙΧΧΧΥΠΙ, ὃ; γϑροίϊθυαπὶ τοί Δ ηέλοί. 
6. οὕτα δαἀπηοίαίϊοπο Η]ΘΡομ στη ἀθ Βοόβοῖ, ΠῚ, 

Ῥ' 997, Δ᾽ δΙοἸἰκθυῖιβ δ ον. ορίφν. Ρ. 69, Μοίποκο δὰ 
ΔΟΡῚ [ΔΒ] 85 Ζβορθὰβ ἃ Τδοβιηδηηο ϑαϊίας, Β6ΓΟ]. 

0}. 118, οἱ ροβίγθηιο ΕἸσδηζίαβ, (Ὁ}}. ἐ7180)". Φ17".» 
Υ, Ρ. 230, ἡ. θ88θ. 

δος Θρ᾽ ἈΡΪο « ΘΟ] ΘΓ δίμ" ΑΥΩΔΖΆΒΡΙ5, ΓΘΡῚ5 
την ἀδ }5 Τραΐθυ, » ΟἿ 5 « τηθηςὶομθηὶ ἤδυὶ ἴῃ γὸ- 

θα5᾽ ΤΙΌΟΥΙ, Οαἱϊ, ΟἸαπ 1, ΝΘΡΟΙΪ5 » (Τοῖς. 4γη. ΥἹ, 
92. 88. ΧΙ, 8,9, ΧΙῚ, ἀ4, 4δ, 41; Ῥίοπ. Οα85. {Χ0]Π|, 
50. ΓΧ, 8) ἀπποίαν!ί Βοβομίαβ, τηοπυαπθ, οαχα 1}}1 
᾿ππρονίουϑβ ἱρϑὶ ἴῃ Ῥδυίίατα ργοίθοι ποη βἰπί, 7α- 
ΙΟΡΘ ΠῚ ἀπθγηθσατη ΜΙΓΡΙ ἀαΐθη ᾿π 6} Προ πα στη 6586, 

10 ΠΟ σϑηῦβ ἀποθηΐθιη, ἰουία556 τϑρθαὶ ἢΠ]Πατὰ 1 6Ρὸ- 
» ἱ πιηὰ ΟΠ Δ}115 σϑοῖθιβ ἃ ΤυαΊαπο ἴῃ ἤάθιῃ 
πρίι5. ἀἰοῖσαν (Εαίτορ. ὙΠ], 2). Οονρί ΤΥ] δηιιβ 

ἸπίΘ!ΠΠΡῚ ροίοβδί ηρθγαΐου 1116, αθὴ ΑἸπδΖΑΒΡΙΒ 
᾿ Βθοιχίι5. οΘοπίνα, ῬδνίῃοΒ οϑί. Οοηβίαύ δηΐμὰ δὲ ἱρβιπη 
ὑποίθοία τ 6556 84 Ὀ6᾽] πὶ ῬΑΡ ]οατη οἱ βθρο νϑυβᾶ- 

τὰ ἴῃ ἰοοὶβ ΡΙΌρΡ6 Νιβι θη 5. Απιϊοομίαμι Μυρᾷο- 
ἃ ϑϑίϑιιοο Ν᾽ σδίου οοηάϊίδτη (Ὀ΄οη. ΟΔ55. ΟΧΥ͂Ὶ, 

7 90). -- 8. 8. « Κασπίοις παρὰ χλήθροις ΒοΡΓρ5ὶ 
Κασπίας παρὰ χλήθρας οὐ ν5. ἀ.. Ἴδηρσιν ργῸ ’Ἰδη- 

:} πόα ἀαϊ θη οἰΐδπι Ἡθυτηδηηι5 ἴῃ Εἰ 06 15 δα τὴ6 
{|8..» Μοῖῃ. Ἐπ᾿ πυβαπδτη ααἰάθηι Δ110ὶ ᾿ηνθηϊαν 

λήθρο 8. χλήθρα ΡΓῸ χλῆθρον 8. χλεῖθρον. --- 8. (. 
ἀτόθηλος ἀθοδὺ ἰὴ ΤὝθβαι»ο. --- 5. Ἴ. πῃ ἀρορτᾶρῃο 

Ἄ' 

᾽ 

ΠΣ ΡΥ ΠῚ ΠΟ Ν ΘΑΡΌΤ Π ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 348 
οδὲ ΑΓΉΤΟΡΙ, « ἀαρ]ϊοῖίον οουειιρίαμι, χαρὰ ἴῃ 
Ἰδρίἀθ ἸΘρῚ νἱχ ογθά 116 οϑέ,» αἷῇ Μοίποκο ααϊ ἀρει- 
τόλμω διιδρίοδύι" [|556. --ο 5, 10. ΙΚΑΝΟΖΩΡ 
βιῦ658906. [ΚΑΙ ΤΟΖΩΙ οοηΐοοῖς Ηδαρίϊαβ, ἴῃ απο 
ἈΪΠΗ11 ΔἸ Ἰαίθρθ ουθάϊαϊε Μοίηθκϑαβ. --τ « 8. 41 
οχίν. ἱππεύς Βα ρὈ] ον βοα] σον δὰ αναΐθυ. Ρ. σΟΟΥΙΙ. 
Ιῃ ἢἤπθ θριβΡατηπιδίϊβ ΠΟη Πα }] ἀθθ556 πθο ΠΟῺ Υἱ- 
ἀοὐ. Ἡφδυτηδπηὶ βαρ] Θμπθηζιπὶ χάλλει τε μορφῆς «αἱ 
φρενῶν γαληνείῃ ΜοΙποκοιιβ ργούα! ; 564 Ρ]ατα ἀθθ5890 
ΒρΡΟηΐΘ. ραϊθί. Εὐχβρϑοίδίπν θη ΐπη ἸΟΡΕ8 ΑἸηδχαβρὶ 
ἀοβουϊρίϊο. » ἔγαη. --- « Αἱ ἴρβ6 ν5. 19 ἀοοδὶ μδὸ 
ἀ6 Τ6 ΠΙ81] 78 πη οχβρθοίδηδιιπι 6886.» ἃ. Κ. 

ΟΟἸΧΥ. ΟἸΐπι ἴῃ ἤλοηθα, αὐ δρὶρυ. ἀοσοὶ ἰρβαπι, 
ἔχηι ᾿ὴ Μιιβθο Ὑ ΘυΌπθηβὶ. ΘῈ. βου ρίαχη δύ ἈΠΔρῚν- 
ΡΠο, ἴῃ ἀχὸ ταλ]ῖθυ βθάθηβ, δήβίδηϊθ υἱρο, [αποί 8 
ἀοχύνβ, 58 (ὈΡηϊοθ. ἘδΙαΙς Μαοιιβ ἴθ Μη. Ῥογοη. 
ΠῚ, ὃ; γϑρϑίϊτατι 6ϑὲ ἃ “δου. ἴῃ Ραναϊΐρ. 1, ν. 80, 
οὐ ΒΩΟΚΗ. (ὁ). ἢ. 3321. Τυδοίαν!! Ἡδυιπδη. Οριο. 
τ Υ̓, Ρ. 178. (Οἵ, Αποηγμι. Πέββονέ. εἶδ Ερίφν». φιεῖδει5- 
αἰαθι φράροῖς, Τῆρβ. Ρ. 14.) --- 8. 1. Μαῇ;, ἡνίχ᾽ ἔπω. 
-- 8. 2. τα. Γλυχερήνα, εἶπον ᾿Επεσχατίην, ΖΦ 6008. 
σΟΡΡοχιὺ ἐπισχοπίην, Ηδντὴ. ἐπιστατίην οἱ δχρ!οδί 
«ῬΘΡΏΙΙΠΙ 50}15,» ΒΩ οΚΗϊα πὶ 5Θα αἰ πλ}. -- 5. 8. ΜΑΙ. 

ΡΗΝΕΊΙΗΣ,, 7126005. τη816 τηπίανῖῦ ἴῃ νηλειὴς, ααοή 
γϑίϊηπιθσο ΒΌΟΚΗ. οὐ Ηθυταδηῃ. --- 8. ἃ. τα! ] δπιμη 
βὶς Ἀΐδεω μαρ..... ὑπὸ σχ. γϑϑιϊπϑυαηῦ ΒΟΘΟΚΗ. οἵ 
Ἡθυηδηηῖ5: -- 5. ὅ. αὖ γοιηονθδίτν μδρίδγηθίθι 
οὐτἐ10 ἩΘΥΙ Δ ημτι5. οαμὰ ΦΔΟΟΌΒῖο ἐτέων οὐ 5Βου 1 δόο 
χεἴχοσι δ᾽ οὖσαν. ΒΟΟΚΗ. ΡγῸ δ᾽ Γϑροβαϊ μ᾽, -- Υ8. 6. 
Μαῆ ἤματος, ἨΔ ηη. ἥπατος, « Βοϊίοίθ δια θυ : Τὴ 6 
ΠΘρδίὶβ πο Ὀὰ15 θυ Ἰᾶτὴ ρου ϑιηίθῃ... » ΓΘ ΘΊ Πλτι5. ΡῸ 
ἐϊ5 αἵματος, ἰΘ᾽ τὰ ἔα ρ»οφοτῖθ, ἰδ, ταὶ, ἄπιο5 ΠΙ ΡΟ 5 
Ἴᾶγα δηΐθ διαϊβουῦ τηδίοθν. Οοη]οϊοθαὶ Φδοο05. τριτάτῃ 
ἤματος, Βαθαιπά. ὥρα. --- 8. 7. στυγερὴ Ὠεθο ἀἸοῖ αν 
αἰ αὐΠΙοία, Ἰη βίο [αΐο 

ΟΟΙΠΧΥῚΙ. Τ᾿ ἄοτηο σου 5 ΟΠ ον... 1ἢ Τὰ ΔΥΠΊΟΡΘ, 
αποα ἀὈ1 τϑρθυΐαχη 511, Ἰρπογδίαν. ΕἸ Ια 6 ΕΡΔΉΖΙᾺΒ, 
ον». ἴηβ8ο». ον. {. ΤΥ, ν. 21, η. 6858. Τιἀρὶ5 Βαθοί 

ἀπὸ ἱπ γορβὰα ΕἘΠΙΤΑΦΙΟΝΕΥΤΥΧΟΥ. -“-- 
5. 7. ΟἿ, “α]1ὰη. ργυρί. ἴῃ Αηπέμοϊί. ραϊ. ὙΠ, 561 : 
εἰ δὲ νέος τέθνηχεν, ὑπέρτερα νήματα μοίρης μέυφεο. 

ΟΟΙΧΥΙΙ. Ποηιῶ δὰ ρουίδιη ϑαϊανρίδηη. ΕἸ ἀθναηὶ 
ψιβοοπίαβ, Π δοροίονο εἰοἱ βαρμοίμϊο Οιεϊγείο διείριεϊο 
Μαρείηιο, Βοτηὰ 1811, Ἡθηζοη. Με ίοέ. αγροῖ. 1811. 
Ρ- 98 544. οἱ α. Και061. Ερῖφ)". φ»". ὁ ἰαρ. οσοπίοςέα 618. 
ΑΠΔΡΊΥΡΒΟ δχβου!ρίμβ ΡΌΘΥ ἰοραίτ5 5 ηἸβύρα τάδηὰ γὸ- 
Ἰαπῆθη ἰθηθη8. Δα αἰσαχηαιθ ἱπηδρῖπΙ5. Ἰαύτιθ ὙΘΒῈ5 
ΒΡΘΘοΙ, ἰαῦρα, {πὰ} 8 Ἰδύϊη 5. δὲ θρ᾽ βυαιητηᾶτα οϑοθοα 
βοχιρία βαηΐ. ---- Π᾽6ῖὶβ. Μδηΐθιβ βδοράση. Ω. δα] ρΊοῖο 
Ω. Ε΄. ΟἸα(αά 4) Μαχίτηο, ἀοιηο. Βουλδ, νἱχ() δῃ- 
(605) ΧΙ, πη(θη565) Υ, ἀ(165) ΧΠ. Ηἰἱο ἰθυίϊο οονίδυηϊ- 
ὨΪ5 ᾿αβύτο ἰπίθι' β Ὅθ005 ροθίδϑ ἀπο5 οἱ απἱηπδρὶπία 
ῬΓΟΐθββαβ ἔδνόυθτ θη ΟὉ ἐθηθνδμι ϑοίαύθιη θχοιίᾶ- 
γογδὺ ἴῃ δαγηϊ ται] οἤθτὴ ᾿πσθηϊο 580 ρογααχὶ δὲ σα 
ΒΟΠΟΡῈ ἀἰβοοββιί. Ὑ υβϑιιβ Θχθιη ρον] 85. 60. 5] 6οιὶ 
βυηΐ, Ὧ6. ρδγθηἰ(68) δα θοι  θ(18) 50}5. ᾿πά ]51556. νἱ- 
ἀοδηίί(αν). . ϑα!ρίοιβ. Εαρνδτηιβ οἵ. ΓἸοϊπῖα 68- 
ππδυῖϊδ, Ῥδυθηΐ(65) ᾿η 6] οἰββίσα (1) {(1110) ΡΠ Ι5βἰμη(ο) 
[δο(ϑναπ) οὐ 510 (1) Ρ(οβίθυ δα 6) 5(85). ΐ 

-- « Αππὰβ οβύ Ρ. Οἢν. ἢ. 9, 601]. Οοηβουῖμο 6 
Πῖο παΐ. 18 : γι δι ἑαηιθη. αἸη5. ἡιαφηιι8. Ρ6)" Οαρὶ- 
ἐοἰΐηιος ἀφοπαᾶξ σωρξιι5 65έ εἰϊἐγογἐζιι5 δον υαγὶ, ψικαγ μοι 
ἀηοημηὶ ρ»᾽ηιι5 α Πορεϊέϊαρο ἐπι εϊἐέι5 Γμϊξ αμοοἰθοὶγιο 
δἴμι5 οὐ 80», Οογηοῖὶ Τλοϊοδοι ες τοηϑμίαξι, (Δ. 860) 
απο οουτδιαθη οἴη, ἰοϑίθ ϑπθίομϊο {Πόοηῖ. 4), ααϊο - 
ἀαθηη8}6 οβϑοὺ ἰθυίϊατα ᾿αβίσαση ἃπ. 9 Ομ! 0} 
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δϑί. » 6. Καὶϊδ. -ττ Τὰ. 1. καίριον, αὖ ἴῃ ΘΡΙρΡΥΔΙΩΤηἃ- 
εἰθπ8 σχέδιον γράμμα, σχέδιον, ϑη} νΘΡΒῈΒ ΘΧ ἰθΏΡΟΥΘ, 
ἀἸουῖ, φάοβ ροθίθθ ῬαΘΡΙ ἐπγηι]0 ᾿ΠΒΟΥΌΘΠ405 σαᾶνθ- 
γαηί. Ἠδης πηδίθυϊδυη 50} 1081 π᾿ ΤΉ ΘΙ ΟΥ ΤΩ 56 018 

οἰγδοίαυ! Ὀ6η6. νἱα1 ΚΑΙ θ6] 15. --- 5. ὃ. ἴῃ Ἰαράθ 
θῆχες, ΡΙο οἷα Τονταδ, απ ΙΔ ΡΙ οἱ ἀδ8 ἃἢ ῬΡΠΘΙῸ ἐρ] θα θη δ 

δἰ τἰποογέαχη. --- 5. 7. ταδνριηον παροὺ ΑΙΚΜΑΤΟΙΟ; 
γοβίϊαϊν Ὑιβοοηίιβ. --- 8. 12, ἔς Δήμητρα 1. 6. ἦγ 
ἐογγ»α. Οἵ, Ονά. Μείαηι. 11, 312; ἄμαλλαν Θοπ]ϊοϊοθαΐ 
ΘΔΌΡΡΘ ΡΙῸ ἄπλατον. --- 8. 18 5ᾳ. Οἵ. Ονἱᾶ, ἐῤῆτα. 
οϑὅ 566. --- 8. 19. ἸζαἸ 6115 ΕΟὟ Ἰορῖς, ρρὸ (ΚΟΥ, 
πἰ 811}, ἀπά ἃρ. Ηθηζθῃ. σοῦ, ἃΡ. Μιδοοηΐ. σύ. -- 
5. 90. βυβρίοαίαν ΚΑΙ Ό61πι5 ἀθρήσῃης ῬΓῸ ἀθροίσης. 
-- 5. 10. « Β΄η νϑ0Ὸ 1{θυαη ΡΟ Πμδ8. ΟῚ Τηθίμ θη 5 
αν πὶ ἰπᾶτη ΠΘΡΊρ65, [Ὁ] ΘῈ ΤΠ ΘΌΤΩ (6 6618. ΟἸ {1185 
ἢ Τανίδνιχῃ ἀοίαραὈὶς. Ηδθο βϑηΐθηςία νἱἀθίαν 6586: 
1ρ88 γϑῦθδ νἱχ βοβίϊταὶ ροίθυπηΐ. » α΄. Κ΄. --- 85. Δ1- 
18. -- « Ιῃ νο]υτηΐηθ ΒΟΥ ῚΡΟ βαπί, απο ῬΌΘΡ τήϑητι 
ἰδποί, ἰάαπθ ΠΠ 618. σπα]ῖο ΤΙ ΠΟΡῚ θτ18. νϑ]άθαιθ 90}- 

ο γοβῖβ. » 1(. --- Ἐρίψν. α. ν8. 9. Οἵν, δι θ! 15. ΟΠ] ἔτη. 
60. 2. οἱ. Βομῃ.: 

ΡΥ » ΄ “- ΄ ; κα ᾿ 

αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες, ἥσιν ὃ πάντων 

ἁρπαχτὴρ ᾿Αἴδης οὐχ ἐπὶ χεῖρα βαλεῖ. 

ΠΟΙ ΧΥΤΠΠ. Ποριώ, πο ἴῃ ἐβ θτ15 Ψ δίοδη!β, ΕαΙα τ 
Μαυμπαίουβ, ΤΑθβαι". Ρ. 1503 ; 1η46 τη} οἱ Ῥόνυ]- 
Ἰ1ὰ5 αα ΟΠαρὶί. Ρ. 360, σὕτη γ θυ ΒΊ 0) 6 τηϑίυοδ, ΒΡαΠΟΙ,. 
Απαὶ. 1Π., ». 10ὅ, π. 111, 24 60005. (ν. 4ηϊῆηιασά. 
νο]. ΠῚ, Ῥ. 11, ». 388), 4ρρθοηὰ. νι. 281, ΕὙδῆζ. (0}}. 
6201, οἷο. ; Βα βου! ρίθτῃ οϑὺ : Τινηίᾳ Ὑγείᾳ τῇ ἰδίᾳ θρε- 
πτῇ φιτάτῃ μνήμης χάριν. --- 8. 8 νὰ]. ἀρχόμενον, 
σοΥροχὶὶ Τοῦρ., ἀοίθηαιῦ ἰάτηθη α. ΚαΙθο]. (η. 5170), 
ἀαὶρρο οὰμὶ « ποὴ ἀθ γϑὺὶβ ρυΙμοΙ ρῖο ἀραίαν, 564. 46 

ἐ ΤΟΒ88 ΡΡΙΙΩΟ ἤοτα. » --- 8. ἀ. ΟἸΏἢ 65 ἐχτελέσῃ. --- 8. ὅ. 
Μαυγνδΐί. φίλτατο, Ηδρθηρανρ. οἱ Κα]. Φίλτατε, απδ51 
ῬΈ61126. τηουίαϑο ἈΡΡ ΘΙ ]αροίαι τηδίθ" ΑἸοσχδηάγα, ραίθν 
ῬμηΠίαίαβ, -- 8. 1. θόνν}}}. ηὐχρόοισι, Τοιρ. ἐπὶ γρυ- 
σοῖσι πρ. 9460 51} διηθηἀδιϊοηθὴ Τϑι το 8. --- 

γ 5. 10. Μδυηῖον Βαθοὶ ἥρπασαν ΩΣ ΤΕΡΠΝΗΝ 
Ναΐδες. Οιοά ἀ6 Ναϊδαϊθιιβ ἀϊοιίαν « βρϑοίαί δά ορὶ- 
πἰοπϑῖη γϑίθγαμι, απἃ οὐ θοϑηῦ ΠΟΤ Ο5085. ἰὈΥ ΠλΟΒ85- 
6. ΠΟΙ τηουΐ, 564 ἃ ΝΥΙΏΡΗΪΒ γδρ], πη46 ἴῃ 1Π5ον]- 
ρἴομθ ἀρὰ ΜαΡδίου., ὑ. Π, Ρ. 1391,.8.: Πἴο βι{ὰ8 δϑί 
ὉΠρῖὰ5 ΕἸἼΤΥΩΙΒ..... γαρίιια α ΝῳΉΙρ]ιῖ5..» Βιιγῆι. -- Οἵ, 
ἰηΐν. τ. 3711 Νύμφαι χρηναῖαι κ. τ. λ. 

ΘΟΟΙΧΙΧ. Παϊοαγηαβϑὲ νἱάοναπὺ ΒΊΡΟΗ. (Πέα». αγο]ι. 
1889, ν». ὅ6) οἱ Νονίοῃ. (δ βοουονῖθδ οὐ Παϊϊξαγηα88. 
80. 91, 64): 564 Οο δἀνβθοίμμη 6858 ρϑυβροχὶῦ ἍΜΠ11ὰ- 
την. Ῥνεβουὶ ρίθτη οϑὶ Μελανθίου τοῦ Δημητρίου 
τοῦ Μελανθίου ἰχτροῦ τὸ μνῆμα. --- 8. 1. φιλότεχνε 
Βερρκ. θέα». αὐ οΐ.: αὖ ΘΟμ ΟΡ ΟΟΥ̓Ρ. ἴη50}. 4}. 1802, 
πατὴρ φιλότεχνος:; ΠἰΤΗΪΓτὴ. 11 θΘΥῚ ΒΡ ΒΕ 1065 το Πι- 
τηθηίατη ροβαθνιηΐ. --- 8. ὁ. Μερόπων, 1. 6. Οοο- 
γάτῃ, ταὖ τϑοίθ ἱπιουρεθίαίαν ΑΝ Πδτηονζ. 6. 15 
οτηπῖθυβν. α. Κδ106]. πῃ. 202. 

ΟΟΙΧΧΙ. οηιῶ ἴῃ Δ ρ 146 ᾽η να Νοτηθηΐδπδ γθρϑυῦίο. 
Βαϊδουαπύ γηα]ῖ,, ροδὲ αὰὸ5 Βοηδάδ Αηέλοί. ὑ. 11, 
ν. 801, Βταποϊκς. 4παϊ. Π1, 304, π. 709, Δ 0005. (νἱα, 
Αηϊηιαα. νοὶ]. ΠῚ, Ῥ. 11, Ρ. 3858), 4ρροηα. τι. 2ὅ9, 
Εγδηζ. σον}. 1Π, 0. 981, τπ. 0298. « Ῥι6118, Ὀἰπηα]δ 
ἴῃ δαὰδ ρϑυϊοραί. Βϑδρίοιαν δὰ Ην]ο ἰδοίαμ. » --- 
ψ. ἀς τὐἰχηθίθν ἰδιη ἱοῖ5. οϑί. 

ΟΟΙΧΧΙΙ. Βοηιῶ. Οταΐορ. ]1ηβδογὶρίέ. Ὁ. Ῥόοσ. 
Βγυμποκ. Απαῖ. ΠΙ|. Ρ. 809, ἢ. 121, δδοοῦβ. Δηΐῆ. 
Τ1ρ5. {. ΤΥ, ν. 2171 (νἱὰ. Αγηἱηιααά. 11, Ῥ. 1Π|, Ὁ. 515) 
οἱ ἀρροηα. τ. 158, ΕὙΔηΖ. Οονρυβ θ3718, αἂἱ ν5. ἐ. 
6Χ ΤΩΔΡΙΏΟΓΟ ἀ6α1 ἑπταέτης οἱ γλυχειότερον; Δ 0005. 

ΑἈΝΤΠΗΟΙΘΘΙΕ αΒῦ Ὁ 
γλυχιότερον. --- ΘαοποΡΙρύθτη οϑὲ {0110 ρυθθθο: « 
11ὰ5 ΕρΙοἰδίαβ. Η}115 5.15 οὐ 5101 οἱ Μαρίος Νίοθ. 
Ἰαρὶ. » --- ῬΔυ]πτ5. δὲ 6715 βοροὸν Ηγρία ὅ. ΕρΙοίς 
Μαρῖθο ΝΊοΘβ ΗΘ ΡῚ [1556 ν᾽ ἀθηΐαν. 

ΟΟΙΧΧΠΙ. Ποριῶ, ἴῃ ἰδθυϊα Ὁνπαίδ, ΘΟΤῸΠ 
οἰβουστη δα 6. τηγτίθα οοροῆδ. Μυτγαΐον. 726. 
Ρ- 1450. Τηᾶθ τὰ], ΒΡαποὶς. Απαϊ. 1Π, Ὁ 
πῃ. 696, 7δο0}8. (ν. 4ηϊηιααα. γο]. ΠῚ, 5, ». 509 
»οπά. τ. 3391 οἱ Ἐσδηζ. 607}. τι. 0300. ϑαΒθβουῦὶ 
Ἰδίϊη6 δϑί: « Ὁὶ5 Μδηΐθιιβ ΟΠ 6] 40 }5 βίδοριτη). 
ΟΒΘΙΙἀοη νἰχὶῦ ἀπηὶβ ΤΙΧΧΥ. Τῃ ἄρροὸ ρϑᾶθβ Χ 
Γροπίθ ρϑάθβ ΧΙ]. Ηοσ τποπυτηθηΐατη Βόρθθ5. 
ΒΘαΌ ΓΙ. » --α 8. 2. γρῆνυν. Οἵ, ΟΔΙΠ τάδ ι. ΕἸ 
ΧΙΕΥ (ΧΙΠΠ : Ἱερέη Δήμητρος... καὶ μετέπειτα Δ 
μήνης ἣ γρῆυς γενόμην. --- 8. 8. ἀστονάχητον « 
Θογαϊθαι »., αὖ ΔΠΠη15 βαϊϊϑίᾶ. Ἀμαυρῶς, οἵ. ὮΪ' 
δρίρνυ. ἀπέλοϊ. ραϊαέ. ΝΊ, 261 : Οὐ γὰρ ἀφαυρῶ 
Διὸς ἰθείης οἷδε τάλαντα Δίχης. 

ΟΟΙΧΧΙΨΥ. ΤἼοβοαϊομίοα. ἘΠ. ΜΊΠον, ἔδυ. τὸ 
ι. ΧΙ, 186ῦ, Π, ». 686 δὲ 864. -- Υ8. ᾿ς Ναϊὰβ 6, 
οὐϑάϊαν ΑΡΟΙ]Ο βϑρύϊπηο αἴθ τηθηβὶβ ἀθιρῃϊοὶ Βυὶ 
(ΡΙαὐ. φυώεέ. φγάο., 8 9), ααϊ Ιάθιη ϑϑὶ δία ΑἿΠ 
πἰθηβίθιι5 ΤΠΔΡρΘ]Ιομ, [αὐ δ ΑΡΡΙ]15. τ Βαρνα, 
Ρίαχη δβύ Νουμήνιος Κὶ οίνου (7) Ὁ] Του 556 16ρ6 
Κοίντου. Μη. Νοίαι Ἰ(106]. ῃ, 818. Κὶ οἶνος μ᾽. 
ἀρὰ Μδοθάομϑβ Βαιὰ 1ηπϑιἰαίατη: ἊΣ 

ΟΟΙΧΧΥ.  ϑδηιγηώο. ΑἸΔΡΊΥΡΙΠΟ ΠΟΙΊΟ ΘΧΡ 
οαπὶ Βουρθηΐο ΔΡθονὶ οἱρουτηνοϊαίο. Πα] ΒοροΙῖ 
Οον»». ἵἴηϑον. φ». τι. 3390, οχ βοῃϑαϊβ γδίϊοδῃ 
ΟΠ] δπάϊὶ. Βδρϑυ α. ΚΑΙ 6} 1ὰ5 Ερὲρ»". 9)". Θέο. τι. 

-- 5. 1. 68}}. ΒΡΥΣ, οἵ, βαρν. π. 954, Φαρνι 
στάλαν... ν8. 1. γαίϊο.. ὄμόριμος. --- 8. 9. Τ|,αὶ 

ΗΛΙΚΚΟΣ 5. ΕΛΙΙΚΟΣ, ἰονίαββα ΑΔΙΚΟΣ 
αὐ ἀονῖοθ βουϊρίατη δὲ ἰοίασῃ ορίρν. --- 8. 8." 
τηδύν 15. ΠΟυΛΪΠ6 ΘΟΠ] Ἰοὺ ΒΟΘΟΚἢ. στεργομένα. 

ΘΟΙΧΧΥῚ. Γαγηηιηώ. « ΟΠ] οἰορα ΤοοΡ 515 
ΘΡΔΡταπη Π1{{6 715 ΤΠ ΒΟ 115 βουριρίππη Ὁ, ΔῸΣ 
1η1 Ὀοπϑῆοῖο ἄθθθο. » 6. Καϊδοίζίι5 αὶ φαϊαϊ ἢ, 
-- 8. 2. ΔΡΟρυ. ἐμμούσσις, ΟΟΡΓΡΟΧΙΐ δαί. 

ΟΟΙΧΧΥΊΙΙ. Νοαροῖϊ τορουίαχη, πο ἰῃ Μιι560 
θοπῖοο ββουναίαπι δαϊάθυιηῦ τὰ 1 αο085 νἱά 6. 
Ἐγδηζίασα. (΄. η.50}. φ». ἰ. Π|, ». 7158, π, 5810. 8 
ΤΩ ΘΠΊΟΡ 818 510 58 {15 δδοοθβιιη Ραραϊρ. ΤΠ, π. 1, Ὁ. 
(οἴ. Απῖηιαα. ἴῃ Απαί., ἰ. ΧΠῚ, ρδρί: ἢ, ρ. 
Αηέ. Ραϊ. τ. 11, Ὁ». 191, η. 98, 4ρροηᾶ. τι. 98 
βοηδᾷ, 4α Ρλιοοί». ον. ν. 394 54ᾳ.. ΔΝ 616 
Ἀλοη. ἃ. ΠΙ|, 184, π. 32, Ρ. 385. -- 8. 8.8 
Μονροαραβ. ΕὙΔΗ ΖΒ αὐγῆς, 564. ΤΟΙ ΠΤ Π5. 
6011. ΘΡΙῦῪ. 80. Οαρδο. ἰη Ηϊδέ. Νοαροΐ. 1. 1,᾿ 
ψοΡηδ, ΡΌΘΡ, Ο τὴ γϑῦπδ (18, ΔΒ} ααἱ5 αὖ 
1η (θη ΌΓδ5 σαραϊ --- 5. ἀ, μέσσος δ᾽ ἔστιν. 
γοργεβθῃίδίιβ δρδῦ βία 1ηΐ8}" ρδυγθπΐθβ. --- 
Βοϊβδομδά. πππ8 ΡΓῸ πνεύματα, αποα ΟἸΏΠ68, 
πλήρεα, ΔῸΒ 6Χ ΘΟΙ 515. Π{ςϑρϑρασα ἀποίϊ θα 5 
ἅπαντα. Πνεύματα τοίη! ΚΚΑ106]., αὰο 58.185. 
οἰβοιίαν βθηβι5. --- 8. 6. ΟἸηϊβιὺ Θ80 005. 
γηδηϊοδίο ἰῇ Ἰαριάθ οϑί, οἱ αὸ διβθηΐθ, 
ψ Ρβιι5, σου Γθρία ῬΡΊΟΥΘ ὙΟ018 τρυγᾶς. 

ΟΟΙΧΧΥΠΙ. Βονηώ ἴῃ Ἰαρῖ46 ἃρια Πομηούνι 
τ  ]Π]αχη. ἘΠ’ αἰ ροδὺ Ρ. Μαίγδηρδτη (Βεμἰοξξ. 
αγολ. βοηι. 1849, ν. 8ὅ, π. 10), ΕἼδηΖ. 0 
9., ἵ. ΠῚ, Ῥ. 4910. Ααάοηά. τι. 6681 Ὁ. 50 
Ῥίατη Ἰαἰϊπὸ δϑί : Ο. δυαμ]αβ Ενδπανρὶ ἸὈοε α8 
γ(α5). « Τοχηίητιβ τη πυτηθτίο ἴῃ τηϑ ον Ἶδπι, 
᾿δχβίσποίο Δ]Π]οααὶ νἱδίογθῃ Βοιηδηϊτη νίαν 



ταὶαν ἤἀ65 βϑυνὶβ Πα δία ἃ Πουηδηῖβ. » ΕἼ". τ 8. 1. 
χ. Καὶ 61. “Ρώμη χαὶ ξε]ίνῳ... ἥ σε μαχαίρα. --- 8. 3. 
. ἐσθλῶν εἰ]ς. --- 8. 8.14. εἰ φθιμένην, ξένε, πί]στιν... 
- 8. ἐ. 1Ἰὰ. ἀλλ᾽ οὔπωΊ... 

ΟΟΟΠΧΧΙΧ. Οαΐαης». Μαναίΐου, Νου. Τλιοοαιο". {}180)". 
ΤΕ ΤΙ, Ρ. 1136, 7. πὲ 6 Βυιηοῖς. “ηαΐ. ἐ. 11, ». 301, 

Θ91, ἀπὶ ἴῃ Γοοίέ. οὐ Ἐφιοηαί. ρ». 394 νἱἀδὰ8 
θού Ηδρθηθιιο. Π αίνὐ. εἶ φγκοῖς ΤΠἼδϑαιη"ὶ ΜΠι- 

ἑαγιὶ ηιανηιορῖδιι5 δέος... ν. 38, δὲ Πουν αν αὐ 
»ἡοη. Ὁ. ἀλθ. --- Αἀὶ οἰϊδτῃ 918400}5. Αρέλοϊ. ραὶ. 

Ῥροηεῖ. τι. 301, οὐ Αρίηιάυυ. νο]. 11, ῬᾺ 1, ρ. 370. 
ὑδηΖ. ΟὍΥΡ. ἵ2,50)". 07). π. δ 134. --- 5, 8, Ττὺχ 1 οἰ οι ϊο 
Μοηποη. ΜΊϑοοὶΐ. 1Πρ5. νο 1.1, 0. 198), ἀοάϊε Βναποϊκ. 
τδάνιος, 51π6 οϑιιδᾶ, ΟἿΠῚ τηδηϊοδίο μαρθαὶ ἸΔρ15 

ἤ: ΊΑΝΟΚ. Βαοκμ. τἄρχευσ᾽ --- 8. 4. 14. τήνδ᾽ 

ποὰ ἴπ Ἰαρὶἀθ οϑί. --- « Τρβᾶτῃ ἀθίιποίδυη Αβια 
11556. αἰναυηαιιθ πουηθη ἀοοθϑί. » 

ΘΟΙΧΧΧ. Εδὲ ρα Μαναΐον. 1. 1Π, Ῥ. 1681, 3, 
πὸ οατὰ οηθη ἀαἰϊομὶ 5 ἀθαάϊὶ Φάσοορβ. τὼ ἀηϊηϊαα. 

Ἵ . ΠῚ, Ρ. ΤΠ, Ρ. 810, 1ὰ Ραναϊΐρ. (11, ν». 7917), οὐ ἴῃ 
Ἀρροηεὶ. τι. 308, ροβίγϑθηιο ΕἾΔΏΖ. ἴθ Ὁ}. π. 872. 

- Πδρονίαμη ἢιοραὶ ἴῃ ἴηϑαϊα Οαργοῖδ. --- 5. ὃ. 

αναΐ. {ΚῚ ΑἸΩ, οουροθαὶ ὅδοοῦβ. Βιαίῳ, ἀοίηάο, 
ὃχ ΙΚυ]θηκατηρίο βιαίως, τϑύϊπαϊς ΕΤδπΖ. βιαίῳ. --- 

8. ὅ. ἐν προχ. τάξ. οἵ. Ἰηὔν. πα. 713, “Ρουφίνον τά- 
ος... ----Ὗ 8. ὃ, χαὶ προχοπαῖς λάμψας... Οτών ἴηι 60 7αηὶ 

δόδοηι, χιεὶ Ῥ)ΟΉιΟυ6)"0)" αρπαὶ ἀοηυϊηιΉλ. --- 55. θ-Ἶ, 
Βἷο. ΟἸϊπιὶ θΠῸ γ8. Ἰθρϑθαμίαν : ἄρτι δὲ χαὶ γενειῶντ᾽ " 

᾿ εἴχοσι τέρμ᾽ ἐνιαυτῶν --- ἐχτελέσας ; γοϑυϊ αὶ! 
Δ ΠΖί8, αὐοα ἸΔΡΙαὶ ορίϊπηθ απδάναί, ααἱ Βαθοί 

ἈΡΤΙΔΕΚΑΙΤΟΝΕΩΝ. 
Ο ΟΟΙΧΧΧΙ. ὅροι. Μήβοοϊίαη. Ρ. 169, δὲ Τοψασο 

᾿Ιαϊϊο, ἂς Ταἰηιαέϊο, οἰ. 1.1, ». 388, (1η- 12), ᾽0] 
[665 : « Τηβουϊρίϊοπ οορίόο ἃ Ρηϊααοίρἠϊο. Ο᾽ὁδὲ ἀπ 

ἀπιθηῦ απ ἢ οορίδιη Ααπ}]α, ἀνοϊῦ ἀνοβδὸ ἃ 58 
δηηθ ΧαηίμΙρρα, ααἱ ὀΐοϊν τηουῦίθ 58η8 νοὶ δὰ 
ἀἰἰδηίαπίβ, οἱ ἂρόθ βϑι!θιηθπὶ ἀθ νἱηρί ἰγοὶβ Δη5. » 
Ἰπᾶ6 Βναποῖς. 4παΐ. ἰ. 1Π, Ρ. 399, δαϊδ. 105. ὁ 1Υ͂, 

. ῶθὅ, π. 091. ΦΔ0005. (νὰ. Απίηιαα!. νο]. ΠΙ, Ῥ. ἢ, 
Ρ- 204), 4ρροπα. π. 262, οἱ ΒΩοκη. 6ο»»}». π. 948. 
--ῦϑ. 1. ὅροη. μνήμην βίον. [π΄ Ιαρῖά6 ὁχ θρδραὶ 

"οἀϊ5᾽ ΑἸΚΎΛΑΣ,, αὐοά τοϑιϊπαϊς Βωοκμίμδ. --- 
ν ὥ. « βωμῷ ἢ. 6. οἷρρΡο᾽ [ἀΠΘΌΡΙῚ ἰῃ αὰο Πα ΟΠ 65 
Βδονα, ραγθηΐδ!ὰ Πδυδηΐ. » ας. --- Υ. 8. ϑὅροῃ. 
ἰρθένος, τη8]6, [ον ἴδ 556 παρθένον. --- 58. ά. ΒΟΩΟΚΕ, 
ὩΔΡΙΩΟΡ ἔσχεν, απο ΡΓ15 ρτοοθα! οναῦ Τ 6005. Οἵ, 

ΚαΙθ 6]. Πουμθυϊοιτη ἡμιτελῆ δόμον (11. Β. 101) οἱ 
ι}}. ΓΧΎΠΙ, Τὺ ααυοφηὶέ Ρ»οέοεϊίραηι 1ιποααριῖα 
ληι ᾿ποορέαηι [γι5 γα. --- 8. ὃ. ὅροῃ. βίον, Δ 6005. 

ἰχοσίοις τελ. βιοῦσ᾽ ἐν. ΒοροΚϊαπὶ 5ϑοιίϊ βατϊηι8. 

ΟΟΙΧΧΧΙΙ. Αββουναίδηι Ρδυ 5115 ἰη Μιι5θοὸ ΡῈ] ΪοΟ 
Ταιρᾶν. πο {Παϊατὰ δαῖτ οουηθ5 ΟἸδνδοῖτιβ, {2180}. 

ὁ Μηιδόο νομαὶ εἰς 1ιοτυ»»6, 1832, ἰὰν». 60, 481, ἀη46 
πὶ ΕδΔηΖ. ον». ἴη5807}. ον. ἰ. ΠΙ|, ». 880 54. 
108. -- « Ῥαθι ΤΙΥΘΟΡΟΙΙ ΟΥ̓ τι8, ἴῃ 1η58}8, 
Ὁ ἀοίαποίαβ, ΑὈγαϊ Βορα! 5 ν᾽ ἀθίαν...» --- 8. ὃ. 

ὡς ἢ. 1. ν᾽ ἀρίαν 60 5θηϑα ἀϊοία πηι) Θ58856. 410 Π8 065 
Ηοπι. 1]. Χ, ἀλῦ. --- 8. ἀ. ΚαΑΙθ6]. ἕχτον δ᾽ ὡρο- 

ἡνῆς, -- 5. ὅ. ΑὈγαὰβ Γ05 ἔπ|0 οἸϊτὰ ροβύ ΤΠΘθὰ5 
ἰχηᾶ, δὲ οί Οβιν 15. τηαχίτηθ ᾿ηβίρηΐβ (ϑύγδ. 
[7 818 54.) 'πᾶ46 "Ὄσειρις ᾿Αὐδυδηναῖος. Αἀ Θχρ]1- 
ΟΠΘΠῚ ἈΠῈ }Π5 ὙΘΥΒῸ5. ΔΡΡΡΙΙ6 αοὶϊξ ῬΙαίαγοη. [δα 
51}. ἢ. 8ὺῦ9 (Ὀιαοί. Μο». Ρ. 439,10): "Ἐν τε ᾿Αδύδῳ 
εὐδαίμονας τῶν Αἰγυπτίων καὶ δυνατοὺς μάλιστα 

εσθαι φιλοτιμουμένους ὁμωτάφους εἶναι τοῦ σώματος 
᾿Οσίριδος. --- 5. 7. 4106]. οἴϊχ]ον ἐπείτδεν. 

ΠΝ ΘΑΡΌΤ ΠΟ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. ΄ 

ὙΠ 

34ὅ 

ΟΟΙΧΧΧΙΠῈΧ ιαρῖο ΑἸ μθη. αποὰ ᾿πβουι δέν ᾿Πλπίς, 
90 διριδί. 1800, γαν δι. δαϊίαην οδὺ ἤοο Θρ᾿ σ διττὰ 
ἴῃ Νέᾳ Πανδώρᾳ, 1861, 1ὅ τωᾶρί. ν, ὅ99. --- 5, 9. 
Ἀριστοχράτεια, ΤᾺ 116 }158 ΠΟΙΊΘ ἢ ἰδτη ποίαπι ἂρ. Μπᾶ- 
βδίοαγῃ, Αηέμοϊὶ. ραὶ. ΝΊ, 488,. 1; ἰΐθυα ἴῃ ἰηβονὶρί, 
Οτορ. ὁ». Κ.1, 0». 148, α. 1510», 39, 44, οἱ Ῥμιμίοι. 
Ρ. 861, ω». 1168, 1. ᾿Ἐχενίχη, Ρν. π. παυβαϊαγα ΔΙ} ὶ 
ΟΟσαΡΡΙί. --- 8, 8. παντοθαρὴς ΤἼοδαι»ο ἀδθβί. -- 
5. 7. ἴὴ λπίϑ. χτέρμων, ΔΌΞαιΘ 5δηδι, διηθηδαν 
ΡΒΙΠοίδΒ. --- 5. 8, ἰάθτη ργὸ "Ἤπειρον τοβιυϊ αἱ Ἤπε:- 
ρος. Νοίαπειιλ οδί Οδββορᾶμι πρθ θη 6586. Μο]οβ- 
Βου απ ἀπον προ ῬΒΙΠϊουαἰ οοπίϊριια οϑί, οαϊ᾿ 
γϑία]ῦ ΒΟΘΟΚΉ 5. ἰμβονὶρ οπθῖλ ΑὙἸβίοον αὐ ϊδο ΠΟΙΊΘἢ 
παρϑηίρ. 

ΟΟΙΧΧΧΙΝ. Νεαροϊϊ. Ταιίονῖβ μ᾽ οίῖβ. δα σαρβίνδηα 
αὐδηὶ ἀϊοιπῦ [Οὐδ ῬΡΟχί 6. Δοοθ θη θιι5, βαργᾶ 
Βοριρίθτη δύ Λευχία Εὔφρονος. Εὔφρων Ἡραχλείδου. 
ἘᾺΡΒΡοη Ἡθνδο δ ἢ] ἰπ5 δνᾶί ρῃνδίνἰθθ πθδρο δ πο 
Εὐπιποβιυϊἀδυιτη. Ὑ1ὰ4. Τσηᾶρνδὴ 06 Ρ᾿ραίν5, 1191. 
Επ|α. ΕὙαμζίαβ, Ο0}}. υ. ὅ818. 

ΟΟΙΧΧΧΥ. Ἐχ 5ι. Α. Ουμιαπαά. Ἂττ. ἐπιγρ. ἔπι- 
κύμό. ν. 00, ἡ. 3510. -- 5. 1. α. Κα1686]. οοηίονι 
ῬΠΘοον. ΧΙ, 10, ἄρτι γενειάσδων. 

ΟΟΙΧΧΧΥΙ. Αγ δ. Βωοκη. Οὐδ». ἴη80)».. φγός, 
π. 1182, Ἐουοδνί. 15,380),". σφ». δὲ ἰαΐ. γοσμοῖί., οἰς. 
Ῥαν. 11, ἢ. 182, οχ 1,ϑθδβι: Δρορυᾶρμο. --- 8. 8. 
Ἡνρβιβίιβ, Ρ1. ΠΟΙ. ΟἿ π15 ΠΟ η ΔΙ᾿ Θχίαῦ Θχ θυ ρ] τὴ, 
568 ποίη οϑὺ ποθὴ “Ἵψίων, ῬΙαΐ. 4γ»»͵8[. χι, οἱ ἴῃ 
᾿Π5ΟΡΙρίοη6 ἃΡ. ΒΩΟΚΗ. ἢ. 2901, 2. -- 8. 9. Ἀπο)- 
λόνιος ῬΥῸ Ἀπολλώνιος, ΤηΘ Ὁ] οατιδἃ. --- 8. 10. 1015 
νούσσοις. --- 8. 11. ἄναχτος : ἄναξ 6580 Βἴο ρδίον ἀο- 
τητι8, (Ἀγ. 1118 8. ἀ ΟΥ̓] 8. --- 8. 13. δασαμένη, δογ{ϊία, 
ΘΆΠΠΟΘ, αἀψαγιέ 6η.607}6 οοἷα (16 τοβρϑοὺ ἀὰ χηδῖ 6) 671 
»ανΐαφο. --- 8. 14. χρυσοπαγὴς Τἠρδαι»0 ἀδοβύ, α}}1 
ἰδυηθὴ ἢ θ65 χαλχοπαγής 6χ Απίραίν. 514. δρίρυ- 
Αηίλοὶ. ραϊ. ΝῚ, 10. --- ΚΘ βῖθιιβ δα θβοσιρίυτη Μανία 
'Ἱίτου Σμύρνα, χρηστὴ, χαῖρε. Οδίονυχμη νιἀ6 6. Καιθ6- 
11 π. ἀθῦ ποίὰβ δὲ βιρρ]θτηθηίδ. : 

ΟΟΙΧΧΧΨΙΙ. Πορῖδ, ἴῃ ἐρἴθτι5 Ν᾽ αὐϊοδηῖ5. Εο5 ααὶ 
οαἀϊάοναπὺ νἱὰ. ἀρὰ ΕΡδηΖ. (0}}. ἵη,80). σ᾽. τι. 0252. 
-- Υ5. 2. Μοϊῖαβ βου ρβιββοί διοίου μνημοσύνης ἕνε- 
χεν. --- 8. ἀ. Νοία ἔτεα ὑγῸ ἀδοίν]ο ροβιίαπι, αὖ ἴῃ 
ΘΡΙρν. δρια Ῥδιβδη. Χ, γα 9 : “Ἑλλησιν δ᾽ ἄδων μέλεα 
χαὶ ἐλέγους. 

ΟΟΙΧΧΧΥΠΙ. [ὰ νυἱοϊπῖα Ποριᾶ. ἙάΙάϊ Μαβίγδηρα 
ἃΡ. ΤΙδη απ, Πφηι. ΝΝιμηιΐδηι. ἴα5ο. 11, 1847, ». δ. 
ῃ. ἰ; υἀπά46 γτορϑίῦ Εὐδηζ, (Ὁ}}0. ἴη50». ο»ς ἰς ΠΙ, 
Ρ. 1206, Δαἰαοπά. νυ. θ250 ὁ. Μάγνης δά απθῖὰ ρϑυι- 
ποῦ {ἰπαϊὰβ. ποιήθῃ πδθτ 1556 νἀ ϑίπν ἃ ραίρια Μᾶρηδ- 
βἷα δὰ ΒΙρυ αι. « Μδηϊίδπι ΡΠ] ΔΗ {16 πὰ ΠΟ ΠΟΥ ΠΉΤΙΒ, 
564 ἴὰ 108}18, βιίατη {1586 ῬΡΌΌΔΌ116 δϑί, » α.. Καὶ, δὰ- 
ΡΥδβουρίαμῃ οϑὲ εὐτυχεῖτε, οἱ 1ηἴνα, εὐπλοεῖτε, απο 
ποίδίἰϊοημθ ἀϊσπαμη δϑὶ. 

ΟΟΙΧΧΧΙΧ. Ποριῶ. Ταῖθυ τα] 5. αὰϊ δαϊάθυθ ροϑὲ 
ϑροπίαμι (Μίδοοίἑ. "γί. απέϊᾳ. ν. 809) Βαηΐ ΒΡΌΆΠΟΚ. 
Απαϊ. 1Π, ν. .300, πα. 718, Φάοοῦβ. (ν14. Αηϊηγασά. 
γ0]. ΠῚ, Ρ. ΠῚ, ρ». 293), Α4ρροηά. τ. 810, οὐ ΕἼ δηΖ. 
ον». Ὁ. 6210. --- Ναῃο Τηᾶλυτηο}" δύ Ἰβοηζοηθ ἢ 
Μαβθο ΡΆθΙΪοο, ἀπᾶὰθ τὶ ρϑροί βοἱοβ γηϊβὶῦ ἀροσνᾶ- 
Ρῇαὰ ἄπο δοσαγαιϊββίμηθ ἰδοία ν. ἀοοί, Ῥ. ΓΘ] πη Ϊθ." 
ἴῃ ὙΙΒΟΠ ΠΟ ᾿γοθοὸ ἰδίου. ῬΓΟΐθβϑου. --- 5. 4, Ναηο 
ἴῃ ἸΩΔΥΙΔΟΓΘ διροιοβὺ ἰδπίαα ΠΙΛΊΙΗΣ. -- Κ5. 3. 

ΟΥ̓ΦΗΤΟΙ. θ6η6 γϑϑίϊπιϊ ὅρου. Κούφη τοι. -- 
γ5. ὃ. Ενδῃίάδ βαηὐ ἐγ 65 ὉΠ γηδ8 ΤΠ 6 Ρὸο νοὶ τύμδῳ. 
-- γ8. 6. ΟνΙάϊαβ ααοαὰθ αἰχὶὺ {δα)" ἰαονἴηιαϑ. ΟΟἸΩρ. 



φ{0 

ΘΙ η65Πὶ (4 }ροηα. ἴγι50). Ὁ. 1030), 4ηέποί. ἰαΐ. δρίον.. 
ἘΧΥΉΗ͂, ἐ. Π, Ρ». 49: ᾿ 

Εὐ ααϊσαπααθ ὑὰ}8 ΒΌΠΊΟΡ Ἰδού. Ο06]]18, 
ῬΓοίίηϊ5 ἰπἀ6 1605 ἀοῆθδῦ ἴῃ ΟἰΠΘΙΡ6Β. 

ϑοᾶ ροίϊι8. οοπῇ, Ηον. Οὐ. 11, θ, 22; 101 τὰ οα]θη- 
ἴθ θῖνα ΒΡΑΓΡΡῸΒ. ἸΔΟΡΙΤηδ, [Ἀν ΠΊατα γαύ5. δΔιη,1ο]. 
- 8. 1. Π}015 : Ποπιλίην, αποὰ γνοίϊηθὺ Εσδηζ. τηο- 
Π6Ὶ5 ῬΓΟῸΟΙ ΓΙ Πηδτὴ ΒΥ] Δ ἀπ ρ] ]1]οδη4ο δἰίθρο Π, 
ἴῃ ΡΡΟΠαπ Ἰδίοηθ, αὐοὰ 586Ρ06 εὐ ἴῃ βουιρίαγα, χ. 
ον. γορριείϊ, οἷο. 

ΟΟΧΟ. Αγρὶβ ἴὰ ΤῊῸΓῸ δοοϊθϑὶθ ἢ. Β851111, οχ 
ΟΠ 615. Ε ΟΣ ΊΠΟὨ]. « ΕΡΊρΡϑτητηδ, ΠΟ Ἰποιθρδηθ 1 1η 
ΤΠ] 16 ΘΙ. 1186. Ὀ ΘΟ ΘΏΔΗΒ Υ6] ἰηΐθ: ρᾶρίαμη ΟὈΙογδΐ. » 
Βωῳολῆι. ααὶ δαϊαϊ ἴῃ σον}. τ. 1100. --- 8. ἃ. ἴῃ 18- 
Ρἰάθ δῦ  ΛᾺΒ ΨΑΙΔΗΣ. --- Ῥο ρυΐπιοβ γϑυβιι5 
δῖ. σοβίιπι α. ΚΑΙ ΌΘΙ1ὰ5 : 

Κούφη γαΐα χέχευθε τριαχοστῷ λυχάδαντι 
ὠμὸν ἔτ᾽ ὠδίνων φόρτον ἀεξιρομένη. 

ποὰ τηθ]πιβ ἴῃ ἸΙαρὶάθ ἃρραγοί. ΟΟΥΦΙ «ΛΙΑ 

ΞΕ ΓΕΤΡΙ Σου; 

ΟΟΧΟΙ. Ιῃ Ἰαριᾶθ Οιωρὲὶς γθρϑυῦίο, ααἱ πῖπὸ 88- 
βουνδίαν Ῥαίθ60115, απί, τηοηθηΐ Κι θ 6110, ΝΘΑΡΟΙΪΙ ἴῃ 
ἤχι86ο. ΕαΙαὶὺ ὙΝ διοκόνγιβ, Μιι. ἤδλοηῃ. ἃ. 1Π|, 1840, 
Ρ. 2ὅ8, ἡ. 8; ΄η46 Ἐτδηζίιβ. ὅ860 ". ϑαρτα, ΒΟΡῚΡ- 
ἔα οϑί θΘειναμάξη ἀδελφῷ, ᾿Αθηνίων ἀνεψίῳ, Κι εδνίῳ 
Νικαίον μνήμης χάριν. ῬΥὸ ἀνεψίῳ οαχὰ ἴῃ ἸΔρ146 νἱἀογοὶ 

ΑΝΟΠΤ.., βουῖρβιῦ ὙΝ δ] οκουαβ Ἀνόπτου. ΑἸΠΘπΐο- 
πθῶλ οὐρα Ιαἰ ο556 ΤὨΪηδτηδχεθ τηδυϊ πη]. ὁ 

ΟΟΧΟΙΙ. Ταπαρτγῶ. Ο. ΚΙ θο 5 Πογηιῶ ἍΠΠ1Ι, ἀϑὺ, 
ἴηἀθ ἴῃ Ερῖρν. 9». 6 ἰαρϊα. οοπῖ. τ. 4θθ, 580 οὗ ο- 
ὈΘΡΙ ΔΡΟΡΤΆΡΠΟ ἀβιι8. --- 5. 6. ΥΠδιηον 2. τοῖς 
ἀγαθοῖσι θεός. . 

ΟΟΧΟΙΙ. Κοηιῶ. ΕὙδηχίαβ ἴῃ ΟΡ}. 6299; α. [Κδι- 
Ὀ6]. ορ. οἷ(. π. 022. 5} Ποχϑβίϊομο ᾿θοὶθαν ᾿αὐλὰ5 
Βῖο {τὰ]ὰ5 : ἢ. Μ. Μ. ΨΙρῖο Αἀρρ.}}. ΟΠπδνιίοιὶ ]ρὶἃ 
ΟΒαν (πο γαινῚ ἀα]οἰββίπηο, αἱ υἰχὶῦ δηπὶβ ΧΧΧΥ, 
ἀἸθ (5) ΧΥΤΠ, οὐ Ρ. 2} ὰ5 Αὑρρ΄. 110. Αὐγιοδητιβ 
οορηδίο 6. 4. 5. ΘΌΡΒΟΓΙΡ ΙΒ εοίδβ ᾿παϊ δία, --- 8. 6. 
Νοίδ ἴῃ ἐπίχειμα: (α 881 ἐπίχιμε), αἸ πηγὴ σογγθρίδια. 

ΟΟΧΟΙΝ. Ποριῶ. ἌΝ 6Ιοκον. ϑψίϊζ. τ. 1023: 1ηιῖὸ 
α. Κδῖθ6]. ορ. οἷΐ. π. 626. --- 8. 1, 6] οἶκον. Χρῆμα 
τὸ Πανθείας. Οἵ, ΞΒιργ. π. 324. Τὴν τρίδον ὃς παράγεις, 
οὐ Απίλι. ἐαΐξ. ΤΥ, ἜρΡ. σσοο δὲ σόσοι : ̓οηρῸ 8οὸ ἢδο 
ΔΙΊΟΡΘ. ΡΓΟΡίαΒ ἀοχηΐηο, οἴο. 

ΟΟΧΟΥ. ϑυνγαριιδὶβ. Ἐκ ΘΡΌΘΙΘΒΙΙ 110 1Ὸ α ΣΕΥ 
ἱπθαϊίο δος. Ῥανόντα. 180, ἘΕΠΒΟΏ]. Οριίδο. ρ᾿μϊοί. 1, 
181 οἱ ἃ. Κδι081]. ορ. οἰξ. ἢ. 628. ΞΡ ΟΠ 6511. βαπί Βα. 
Ρ]θπηθηῃΐδ. Πα] αι θαὺ πο δ Ἰπ θϑ ατη 510 ΘΡΙ ΡΥ ΔΙητηδ. 
-- Οὗ, ἴῃ Απέλοί. ἰαέ. ΤΥ, σσσονι, Γμιβοϊηἶθο θρὶϊὰ- 
ΡῬΒίαμα, οὖ ποθ ηἶδ Ταπϑῦνλθηι μμΐο ἀἸβίοηο. ῬΓϑθμη15- 
581, αἸδγη ὃχ πα! ΒΟ 6415 ἀθαϊὶ ΒΡ ΔηΠ5. 

ΟΟΧΟΥΙ. Κοηιω, ἴῃ Ρογίϊοα 3. Τϑαγθη  οσχύρα ἂρ- 
Ῥρῃ. α. Καίθϑιϊο, αἂϊ φαϊαϊ ἐῤέα. π. 681, νΙάθίαν 
Ἰηραϊίαχη. 

ΟΟΧΟΥῚΙ. « Ποηιώο, ἴῃ τηβθο Κιρομουίδπο. ΤΟΡΟΣΝΣ 
ἀρέμν ΡΓΡοίοσηθ. Ὑιάθίαν. ᾿πθαϊίαη. » 6, Καὶῖό. 
᾿ 2 

ΟΟΧΟΥΤῚ. Ῥιορθ Ταβομζμηι. ἘΙάϊΕ Ἐπ ίαβ ἴῃ 
ΟονῬ}. ἔγβο)". συ. ᾿ς 6217; ἴπ46 α. Καϊθθὶ. ορ. οἷδ. 
ἡ. 688. Αρορν ΔΥΓΓΟΡΟΚ νεῖ ΔΥΎζωρος, 

ΑΝΤΗΘΠΘΟΙΔῚ ἘΠ τ 0 

ΕΔΗ Ζῖι5 δύσμορος. « Ιἀοίαν ΒΑβ5118 ἴῃ ΔΡθηἃ 
γΘΥΒΆΡΙΟ ἰηἰουίδοίβ θ586, οὐ ΠΟΘ ΑΥ 
οοπηγϑηϊί, φιὶ εἰ οἰ ο οι ϊγιοέιω;. » α. Καὶ. 

ΟΟΧΟΙΧ. Κορ. Ἐδὲ ἴῃ 6». ἵη50)». φ». 
ἴῃ Εἰ ρὲφ». φ». οἷς. τι. θ83ὅ, α. ΚΑΙΡΘΙΙ. 

σΟΟ. Βοριωῶ. Ἐαιάϊς Ἐνδηζ. 00». ἴη80». 
ἢ. 0229. ΓΑ (6.15. τη] 50.}15. 1Δ 115, 56χ απ άθτη 
Ὠ615, ΒοΙρία5. δϑί ἐἰτα]Ὲ5 510 : 

Επρϑοῖη, θηίμασο γο οαἰ]ιοο]ιὶ ἑῃμαπαΐωο μιρμ Ν 
ηὐεύνες ἔθη Θιεέθογιογι ; ΘμαἰΘ 10.685 ρα» Ποσϊέα.. 

γ5. 3. α. ΚΑΙ06], ορ. οἷξ. π. 086, 1πι6]ΠΠ1ρῚ1: εὐδαί 
Νι, ἤοἰϊοο5 φιιὶ υἱυτηΐ, ααδϑὶ φιὶ οὐ 146) 
εἱμπέ. 

ΟΟ6Ι. [πίον ππδυπῖονα Αγίοίά Βονιαᾳίιθ. ̓οἴἴοβϑα 
Ῥοβὺ ἴῃ Μδ]ογοδιῃ ᾿πβι] τὴ 8} Ἰοσαίο ΗΊΒρδπΟ ἰγδῃ: 
γροία. ἘΙαϊς ν. ὁ]. Ποηρρόνθν, ἤθυ. ἀγολόοϊ. 184: 
Ι, 40, Ὑ 6] οκθυ. Μι. βλθη. ΝΠ, 611, τ. 8, α. Καὶῖθο 
οΡ. οἷξ, 631. : ᾿ 

ΟΟΟΠ. ΤἼδϑρῖϊδ. Οοηζθιβ ἡπηαί. Τηϑέϊέ. 1801,. Ρ 
ΟἾ 5. ΟΥ ΠἾδ, [6 Ρ6 βαπΐ Βιρρ! τηθηίΐα ; ἰηἀθ 6. Καὶ 
491. --- 85. 2 οἱ 8. Καλλιτύχη ΡΥ. μια ον ἷβ ΠΟΠΙ. 
ποίη ἃρ. Αὐϊδιά. Ἱερῶν α΄, 1.1, φάτ, α. Πία 
Ρ. ἀδθ, οὐ. Ἱερῶν ε΄ ὁ. ν. ὕὅ{0. --- 8. ὅ, 

ΕἌΠΙΔΕΣ: ἐνῷ 

ΟΟΟΠΙῚ. Τοριῖβ. Τα 1 ν. οἱ. Εν 
1808, Ρ. 91 : ἀεἶπαο οχ Βρυδί!ιι ρορβυᾶρῃο ἐς. 
(οη. ΤγαηιϑαοίἸοῊ 5 οὗ ὅδ ποψαί ϑοοϊοίῳ, Χ,, τιον 56) ιὰ 
Ρ. 18; ἄθππο ἃ ΔΝ δἱοκῖο ἀθβουιρίυχη οά. Ὀμεῖβε, Ἂς 
αοραά. Μοπας. ηιῖη. 810; οἱ ροβίγθιηο τϑρϑϊο, Ἷ 
ΚΑΙθ 6], ορ. οἷΐ. π. δ37. -- 8. 1. ϑρτγαίί, “Ὅσῆτις. 
ἐξερεείνει. --- 8. ὃ. Ἴ,ρὶβ οχ ἊΝ δἱοκίο ΙΑΝΥς «Ἢ 

ΟΟΚΦΑ ΔΕ: υὑπά6 ϑρταῖε, μάνυσον τοσάδε. -ον.: 
ο6β]αρά. ΤΟΜΕ, ΜΝ εἰοῖς. ΤΟΜΈ, ϑργαίὶ. Τό 
Τόμος ΠΘΡῸΒ δϑὺ ΤΟΙΠΟΡΙΙΠῚ δροηγπηα, ουα5. οὶ 
Ἰαρθαίαχα ἴῃ Παμΐ5 ΤΟτη δ ηἿ5 ΘΙ δϑίαν οὕτα ἴπϑουν 
Ρίϊομο Τόμον ἥρωος, γ6] Τόρμου χτίστου. Α΄. ἘΟΙΚΠΟ 
6 Ποοί». γιμηιῆλ., Ὑ0]. 11, ἡ. 18 5ᾳ.; ΜΙιοηπποίῖ, Ὅεϑδι Ὁ 
γοὶ. 1, Ρ. 361 βαᾳ.; ϑωρρί., νοὶ]. ἢ, Ρ. 188 5: 

ΘΟΟΟΙΝ. Τίρανα ἴδ ἰλβα]ᾶ. Εἰχ ΔΡΟΡΥΆΡΗΟ. ἃ 
τηἶ580 δαϊίαχη οβύ ἰη ἤίαν. αγοπώοῖ. ι8θῦ, Ρ. 
1π46 ΒΤ50}]. Οριιδο. ρἠϊίοί. 1, 119, 841, οἱ 6. ς 

ἴῃ. ορ. οἷξ. ἢ. 640. --- 5. 8. εξετι. (ἐξετιὴ, ὁ ΟΣ 
ἘΠ ΒΟΒ]., αἱ νβ. ὅ. σὰστη Οδιηδυᾶδ, πανελεύθερηεν ς 
Ῥ6 16 ψγοϊαί, βίηθ οδπδᾶ. --- ἐκόιοῦν γϑυθατῃ Τλ686 
(εαιί. Ῥἰάοὺ) ΠΟῚ Βαθϑί πἰβὶ οχ Επβίδιμϊο. ---ῦνν᾽ ἣν 
Οοῃίονί Καὶ θ6 115 ροθίδιῃ ἴῃ ΟΡδυηθὶ ἠνοριον. ] 
»ῖ8. 1Χ, 522 (γ. 1Ἰηἴἶν. ἢ. 7151) : 

ἀπῆλθεν εὐθυς ὁ γλυχὺς Κωνσταντῖνος,. 
ἰδεῖν τὰ πιχρὰ μὴ θελήσας τοῦ βίου. 

σοῦν. Μαρίϊποιθ. ἂχ Δρορν. 580, ν. ὁ]. 
οδιύ ]ηπβοργίρέξ. γ86.. δίο., Ὁ. Π, ἢ. 852 4. -- 
αὖ Ἰδπάθπη 5101 τηθιηογᾶῦ ῬΡΙΤΏΙΒ 56 ΣΟΡίθτα, 
ΠαΌΙΊα 6 ἔι11586 1ἢ ΘΟΠΥΙΨΙ5, ΟΊ θ115 5615. 5᾽ ΤᾺ ΠΠἾπππὶ 
Αγὐοδάθ5. ϑηΐὴ 00 5101 β)ου Ἰδθδηΐαι, δῖναι 
᾿πητη θυ ο ΠοΟ δα ΟἸΏΠ65 ΤΘΡΊΟΠΙΒ. ἸΠΟΟΪΔΒ 
οὐϑαϊάθρῖβ, φαοὰ Ηδνιποάϊαβ ΠΘρυθδίθϑ ἣν 
ἸΘηΒ1 5 ΒοΡΙρΒΙύ. ῬΘξοΡρ 8. ΠΘΙΩῚΡΘ ὁοην νι ΝΟ 
γοοδῦδηΐϊαν μαζῶνες, ἐνόμιζον, ἀπαπ],... τοῖς ἐσθ᾽ 
τῶν νέων ἀνδρικώτερον ζωμόν τ᾽ ἐγχεῖν πλείω χαὶ 
χαὶ ἄρτους παραθδάλλειν. Γεννοῖος γὰρ ὁ τοιοῦτ' 
νετο χαὶ ἀνδρώδης ὑπάρχειν θαυμαστὸν γὰρ. 
περιόόητον παρ᾽ αὐτοῖς ἣ πολυφαγία (ΕῬαγηι. 



᾿ νήξς ἀπο ἢ Ἂν 

ἅν ΤΥ, ρ. 11, ΒΙ5]. Πῖάου). οι. Ὁ-- 8. 1-8. Οἵ, 
ΡΠ Ρ] ορὶϊαρμῖτη, Αηέμοὶ. ραὶ. Ὀϊάοὶ χνι, 
. ὙΠ, 335, 330, οὐ βαρν. ἴῃ ἤδᾶοοθ ποβίνα ΒΘ. ΠΟΡ 

π. 180, 1831 εὖ δεδχὼς ὅτι., --- εὖ εἰδὼς ὅτι. --- Οἵ, 
ἅγη. ΘΟ] ΟΡ ΘΡΡἸτηἃγ ἰοῦ ρ Ομ 6 πὶ ἴθ Ὠγρορθο απο- 
ΜΠ ΤΟΙΏΔΠΟ Ρἱοίδιη : « Ἠαηπάποα, υἷδο (Ὀ106), ἐμά 
φνογὶ αὐἱ πιὸ; φιιιεγι υἷδο5 (νὶν 185) δοηθζας, ᾿οῈ ἐθοιει 

Β..} 

ΟΟΟΥ͂Ι. Εὶ Μαΐναηρ. Αηποοα. φ». ὑ. 1. Ρ. 37, ῬΊοοΟΙ. 
ἱρρί. ἃ ̓ ᾿Αηέι. ν. 308. ΤἸσποίυμη δά ΡΡΌΡΡ. ποιὴ. 
νδοφόρος.. 

ΘΟΟΟΥ͂Π. δρανίω, Ἰαχία {πθδαίσαη, ὃχ Εοαν- 
ΟΠ Βομθαΐβ, οὐ οχ Δροργάρῃο Βδκκουὺὶ δαϊαϊὶ 
5005. ἴῃ ὝΟΙΠΙ Αηπαϊοοί. {ἰέἐ. ἴαϑο. 1, ν. 99, οὐ ἴῃ 

οἱ. ραϊ. τ. ΠΙ, ». 961. Εἰχ 1158. ἰρδῃβιαύπση οϑί 
ἴον. ἰπθ Ἕρμῆν λόγιον, 1811, ρν. 10ῦ, ἴῃ Ὁ». 
50). 9)". ΒΘΟΚΕ. π. 1488 οἱ ἴῃ ορ. α. Καῖθοὶ. 414. 
- 5, 6. Ενυαϊιϊομθιὰ θθ6ὴ 6. παίο δἀοϊθβοθηΐ ἀθαϊὶ 
ἰδ, ααδη ποραγογαΐ οἱ ἄθυη ἰηνιάτβ ΟΥοαβ, δαίο- 

δά ρυϊαβαπαγη δυπι ἰἰϊον βθνοί. Γἀίοσ ζῶ. 

ΟΟΟΥΠΙ. Μαγῖον ΕἸρίη. Ὑιβοοπί. πα. δά ϑψπη0ρ5. 
ἍΠπ . Βρέ. τι. 158. Εχ Ὑἱβοοπίο ΦΔοο05. Αμέλοϊ. ραίαί. 
ΠῚ. ᾿. 9710, οἱ ἱπάθ. Βωοκῃ. π. 710Ὁ Ουμηδημάθ5 

“ῬΑττιχῆς ἐπιγρ. ἐπιτύμι6. τι. 1148, οἱ α. 4106}. α. 152. 
Χ ἴρ80 ΤΩΔΥΙΠΟΤΘ ΠΕ ΡΘΡΡη6 ἄθππο ἀθαϊ Νονίοη 4716. 

] ἵηδον. Βρὶξ. Μιιδ. τι. χοπι. ΘΌΡΡΆ, νΘυβ5. 50 .]- 
Ῥιίαμι οί Πο. [Αἔ)λιος Φαΐδρος Σουνιεὺς, υἱὸς τοῦ ἐξ 
"πατριδῶν ἐξηγητοῦ χαὶ ἱερονίχου χαὶ ξυστάρχου Αἰλίου 
ξοφίλου τοῦ Πιϊστοτ)]έλους Σουνιέως καὶ Κεχροπίας τῆς 
ιθηνίωνος Φαλαρέως τοῦ διὰ βίου περιηγητοῦ θυγατρός. 
8 απὰ {γα} 1 ρατίθ ΒΏΟΚΗ. : « Ηοο δϑὺ πατρίων νομί- 
ν, δἃῖΐ, ἐξηγητής απδίθηϊι!β ἃ ΘΧθϑ βὶβ ρου ηθθαΐὶ 

ἃ ουραίνα5. Νϑιὴρθ θαρδίν 18. οοτηροῖθθαί θχο- 
6515 1πϑιϊ πον ατ 46 οὐθ 15 ὉΠ ΠΟ π 6 οὐ ΒΡ] 1015 ρἴδη- 

α15..» --- Υβ. ὕ. ϑαρρ᾽θθαῦ ΒΌΟΚΗ. παρ τούτων. -- 
8. 9. « ΠΠου]ίδ5 ᾿ηνϑηΐδ δὶ ἴῃ ὥστε, ατιᾶτη αἰ ΓΘ ηιΪ 

ΒΟΡΙ θη ο ὥς τε : δέ φιαηιὶ να ῖηλθ οῳὸ ογμαϊἐϊογὶ οἱ 
ϑαρϊοηεϊα οροναηι αἰοαϊὶ. » --- 5. 14. Λευχίας, κιοῖδϑ. 
πὸ 8, 1, Ἰὰρ15 Βαθοὶ τέχομεν. 

 ΟΟΟΙΧ-ΟΟΘΟΧΙ. Τὰ ΤΠ ᾶδο ἰηβαϊα σϑρονίδ δαϊαϊὶ ὕοη- 
5 ἴῃ Πέΐπι. ἐπιβιίαν". ηιαγῖς Τῆνρας. ῥ. 19 544. [πᾶθ 

6. Καίθ6]. ἴῃ ορ. οἷΐ. 208. « Ῥυϊμηστη δρῖρν. δά ἀἢ- 
Ὁρποιίθτη, γϑιααδ ἀμ ο δὰ Επαρυτηθάθιῃ ἀποθιι5 ροβὶ 
ἐραίγθιη τηθηβὶ 5. ταονυπαση ρου ηθηΐ, δ] 5άθυ οἵη- 
Ε ἃ ρΡοθίοο. » α. Κ΄ 

πε τ ΟΠΟΌΟΧΊΓ. Ραΐαγο. ἙαΙάδραηῦ ροβὺ σααιοβ Δ 6] ον. 
Ὅβδημ., οἷο. αἴο05 Οὐ Π6 85 ̓παἀ!οαίοβ ΤΘρΡου 65. ἀρὰ 
ΒΟ ΚΉ.- ΕΔΖ. (ὐ. ἔπδο)". γ". ἰ. 1ΠΠ, Ὁ». 158, η. 4286, δὶ 
Ἰατὴ δαϊίαν {{π|π|5. --- 5. 8. « ΠΙοη βῖ5 ΘΓ Δ ΠῚ 

δῖ. » α. Α΄. Ῥοῖμάθ τηᾶντοον Βαρθὲ ΑΥ̓ΤΟΊΙ(, ργὸ 
ἼΟ ἰδγῆθιι ἴθ 6 ΟΠ 1115 ΟΡ ΌΘΡ6. ρἰδοι! ἀστοῖς. Αἱ 
αὐτοῖς ἀοπίρσηδηΐαν Ραίδνυὶ, ἀραιὰ αὸ5 ΠΙοηυβίὰβ 
, ἀἀδυχατιᾶγη ἰῃ δἰϊθηδ ἰθνῦρὰ, ἰδ άθυῃ δ θρύαγη 6558 

ονδί, 

ΘΟΟΟΧΤΠΙ. ΟἸϊὰ Αἐποηῖδ. ἀὉὶ ἐγδηβουῖρϑὶ Μὰυ- 
Βίοχι 65. ἍΜ  Ιοκου5 ϑριοϊ. Βρίψεαγπιηι. ΤΠ, ρ. 19. 
Οδίθα ἰγδηβουρϑιὺ ΜΌΠΙΘΡαΒ. ἴῃ ὁθάϊθιι5 ΟἸΠΠ ΟΡ αὶ 

ΘΟΙΩΪ 15. ΤΠ ϑαϊν οὐ Βοροκὴ. ἴθ Οο»Ρ. πα. 1003. οὗ ἰπᾶθ 
Καῖθ 6]. 148. ΝΌροι γϑρϑίε Υ. ΟἹ. Ουχηδηια 65, ̓Αττ. 

ἴγ. ἐπιτ, ἡ. 844, η. 2928. « ῬΙὸῸ Αὐρηλία ΓΘΡΟΠΘΙΘ 
"5515 οἰΐδιη Αἰλία. » Βολλ. Τιὰρὶβ παθϑῖ, πα]}1ὰ ποίαϊα 

ἄοαθα ΛΙΑΖΜΥΝΑ.--5. 1.1 Ἰαρῖά6... ΡΝΗς. δ 

-ὖὺς. ἐ... ΕΖΑΟΤΗΙΛΥΡΡΗ, ὑπάς οριίμπιο Καί- 
θ6] ἐξαέτιιν]. 

ΙΝ ΟΑΡΌῸΤ ΤΠ ἈΝΝΟΤΑΤΊΟ. 241 

ΟΟΟΧΙΝ. ΑΜιορῖβ. 81. Α. Ουμπιαπιιάθβ, Ἀττ. 
ἐπιγρ. ἐπιτύμό. ». 400, π. 3501 Ὁ. --- « Ιπάϊοϊὰ ν᾽ ἀδηϊαν 
Ηδανίαπϑὶ ἰθιηρουῖβ. » α. Καὶ. ἃ. 184. -- 5. 2. 
Φυδαάναϊανϊ ΘΡΓΌΡΘ Δ 018 παθϑί δεκάδες, -- ἴῃ οἷρρο 
᾿ηβοριρύθμι ἰη απὸ νἱν Δα. 86 8115 Ἰηδίραοίαβ. 

ΟΟΟΧΥ. Ιῃ ἄοτλο σοπλ 5. 46 ΘυΠ ον, ἴθ τηδυ- 
ΤΟ 6. ΒΘρΡ ΪΟΡΑ]. Εχ Οἀοῖν, ΜΆΙΘΡΙ βομθαϊβ ΕΖ. 
ον». ἵηδβον. σὺ. τ. 0863. ΒΦροιῦ ν. οἱ. 5... Α. σὰ- 
πδηπάθβ, Ἀττ. ἐπιγ. ἐπιτύμό. Ρ. 393, πη. 8003, οἱ 
1η46 α΄. Καὶθθὶ. π. 137. 

ΟΟΟΧΥῚ. « Ιῃ ἰάθαϊα τηδυρῆοροᾶ Αἰδμοηῖς ἀθ 
Ρονίαία ἴῃ ἀογηθπι ΘΟμἰ εἶ ΟὉ] ΠΡ αϊ. Εἰχ ΒΟ 5 Π6- 
γταΘ"}} ομπα ΝΝΔΙρΟ]. 7γαυοὶς Ρ. ὅ01], η. 38... 
Ποῖη ἰνδοίανιν Δ ΘΙ Κϑρὰβ ϑρίο. ορῖφυ. Π, ρ. 34. 
ΑἸ ΔρορΡ ρα ἔθοϊς ΜΠ] Θνιιβ ἴῃ ἐράϊθὰ5. ΘΟ} ον- 
ἀϊδηῖβ. Εἰχ μ185. ποβίσαπι οοϊηροβίϊαμι θϑί.» Ητθο Βο- " 
οΚΒῖα5 ααἰ Ποο Θρὶρυαατηδ Ὁ». ἵηβον. ἰ. 1, πα. 930 
Ἰπβθνα, ἀπὰθ ἴῃ Ἄττ, ἐπιγ. ἐπιτύμό. 5... Ομ μα 5 
Ρ- 8ῦ0, π. 2987 τηδηδυῖί. --- 8. ὅ. « ΟοΥΡοχὶ ναὶ 
μήν ΟΧ Θρ᾿ργδιητηαίθ ΤΊ Ζθηΐϊο ἢ. 1187, γ8. 8, ὑθδὶ 
ναὶ μὴν καὶ... Μάνιον Βαθοὶ ΚΛΊΗΕΝ. » Βοζλ. -- 
8. 8. μειλιχίοις, ροΡΕἰποί δα θεοῖς. --- 55.9-10. Εὐμόλ- 
ποιο ἀδθϑίιν ΒΙοτηῆθ] ο, τι οἱ τεύξαντες οἱ ὦπασαν. --- 
Εἰρεσιώνη ἀθϑονΊ Ὀἰσαν ᾿ῃ 5080} 115 Αὐἰβίορῃ. Ρέμί. 105: 
Εἰρεσιώνη δὲ θαλλὸς ἐλαίας ἢ δάφνης, ἐξ ἐρίων χαὶ θαλ- 
λοῦ συμπεπλεγμένος, ἔχων ἄρτον ἐξηρτηυένον χαὶ χο- 
τύλην (ἔστι δὲ μέτρον, ὁ νῦν χαλοῦμεν ἡμίξεστον) χαὶ 
σῦχα χαὶ πάντα τὰ ἀγαθά. Οἵ, ΕπροΙ]. (Εἀ. ΠΙ4οὐ) ἔν». 19. 
ΤΊ η001. Οουηΐο. ἔν. ἴηο. ὅ (Εαϊι. ΘΙάοι), ΟἸθμι. 
ΑἸΙοχ. ϑδέροριαί. ΤΥ, ». ἀϊτθ; δυϊάδβ, ν. εἰρεσιώνη. --- 
8. 11. 06 51|1}}}} γὸ αἀἸοῖταν, ᾳφαδιη Πἰοηγβίδοὶ {μϊὰ- 
5οίξθ ρϑυ θοθυϊηῦ Σ᾿ ἴῃ θουιτη βοοϊθίδίθηι Ὁ μΘβϑιηορΒᾶ- 
πθηὰ ᾿η ροδαοία μι 6558. ΒΟ τη8]6 σοοηθοῖς δ ἃΙρο]. 
οΟἸἸαίο ἰοθὸ βὲθὶ 6 ΑϑβέμρηϊϊἝ  πονοα. ν. 348. -- 
ΒΙοχαῖ. ὁοη] οἰοαὺ στέμμα δὲ χἀχ μύρτοιο. --- 85. 
18 οὐ 14. Ἰάθιη βαρρ νι : χαλὸν ἐχεῖ βίοτον λαμπρόν 
τ᾽ ἔχω, ὡς χ. τ. λ. παῖδα νέον θνήσχειν, ὃν χ. τ. λ. γ6ὶ 
παῖδας ἴμεν χατὰ γᾶς, οὺς χ. τ. λ. « Νοιὐϊδδίτηιι5. δϑί 
γ ΘΒ σα 5 Μοηδπάρθιβ» 6. Κ. : ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν 
ἀποθνήσχει νέος. --- 5. 16. Ῥαιΐο ΟὈΒουνον ; αὖ μᾶ- 
Ὀθίαν, 5θΘηϑιι8 ὮΪῸ δϑί : « ΟὈδρυορίθΡ, οαστὰ ΘρῸ αἰ 5 
Αἰ]θοῖαβ. βδίτη, ὑὰ αποαῖιθ, 4] ΒΟΠτΒ 515, ταὶ 8}1- 
ααᾶπᾶο ΔΡΡΆΓΡΘΌΙΒ : ΠΟΙὶ ᾿ρὶυαν ΤΩ ΟΘΡΌΡΘ οοπῆοϊ. » 

ΟΟΟΧΨΥΊΙ. Αἰἠιογιῖδ. Ἐχ Ἐοαγηηοη ϊδηϊβ ΒΟ θα 5, 
οὐϊάορο Δ θίοκου. ϑρίέοϊ,. ορῖφνυ. 1, 8, ᾿π46 ΒΏοκΚΗ. 
ον». ᾿. 997, οὗ πιιροὺ δί. Α. Ουμηδηιάθβ ἰῃ Ἄττ. 
ἐπιγρ. ἐπιτύμό. Ρ. 87. ἡ. 8209, οὐ ΚΚΑἴ061. 102. « Ερί- 
ἱὰρῃϊατα. ΡΘΕ ααὶ ἰῃ τηοηΐθ Ρ6 1556 νἱἀ θα αὐδϑὶ ἃ 
ΝΥΡὮ5 τηοπίδη!5 τὰρίαβ, ἴῃ απδγαπι νἱοϊηἶδ 58ΡῸ}- 
(5 οϑί. » Ηδοο Βωοκῃ., ααἱ εἐἰταϊαμν νυ ϑϑιϊίαϊί. --- 
Ὑ8.. 1: ἘΚΑΙΒΘΕ ΒΥ Σ το βίοτον] φ. ὦλ. Πρ. --- 8. 2. 
ἡνίχ᾽ γοϑυϊίαίο  ΘΙοΚουὶ. --- 8. 8,, ἴῃ Ἰαρὶβ 

ΕΡΕΙΓΑΟΙΝ. « ᾿Ορειάσιν ἀδαϊ απὸ ἀθάποαμί Νγτα- 
Ρμδ6 νβ. ὕὅ. » Βοκῆ. ΦΖδΔοο05. ᾽Ἐρεινύ]σιν. --- 5. 6. 

Μᾶνοον μαθοὺ ΠΤΑΓΙΝΑΓΓΕΛΕΕΙΝΕΠΑΡΟ. 

ΕΓΓΟΝΕΝΟΙΟΩΤ. 

ΟΟΟΧΥΠΙΙ. Ἐχ Ῥμοβίν. ϑορλῖδί. Υἱέ. 11, 1, 81. 
Ἡδνοαὶβ Αἰἰϊοὶ ἴῃ Ῥαπδύμθπαϊοο βίδαϊο βϑρα τ ορίᾶ- 
Ρμΐαα. « βραχὺ χαὶ πολύ. » Ρλϊοδξ». --- ΒΘροίς 
Βυαηοῖ. Απαί. ΠΠ|, 218, οὐ ροϑέ δ Φδοοῦβ. 4}- 
»ροπά. 188, σα 8 νἱα. Απὶηιαάυ. ἰ. 1Π, ραν, 2, Ἀ. 188. 
Ηοο ᾿οιητηδ δχῃϊθοὺ : « Εἰριργυδιηηὰ θυ Ϊ5 ΑΥΙοὶ, 
Μαγδίμοπθ ρα ἱ, ἐασαι!]ο Ἰηβοα!ρίστα. » 

ΟΟΟΧΊΙΧ. ΟἸμὴ Αἐδογιῖβ ἴῃ ἀοταο, ἴῃ Ὀαβὶ ; παηο ἰπ 
Βυϊίαπηΐα, ἴῃ ρα θ5. οογηλ 5 Θαϊονὰ. --- ἙαΙάϊὶ 



ὩΣ ἐν : Ἴ δ 

948. 

Ομδπά!ον. [ιβορὶρέ. 1, 60, ν. 67, ἀπά6 Βραποῖϊς. 
Αηαϊ. τ. ΠΙ|, ». 81ὅ, π. Τ1ῦ1, ΖΔ0ο05. (Δ πηϊηιαάυυ. 
γ0}]. ΠΙ, Ῥ.Ὶ1}, Ρ. 387), “ρμοπά. τι. 881, ΒΩοκἢ. 60». 
ἢ. ἀϑῦ, οὐ Και !0 6]. η. 908. Ῥοβύ νϑύβιβ {{π|15 παθοί : 
ἘἘπὶ ἄρχοντος Τίτ. Αὐρ. Φιλήμονος Φιλάδον, χοσμνητεύον- 
τος Στατίου Σεραπίωνος Χολλείδον. Τῷ κατὰ πάντων Γαίῳ 
τῷ πύχτῃ. --- «ΑΤΌΒΟΙ Ι΄ 61 ααἱ στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα. 
ῃ. 191, ἀπάδ6. εοἰὰβ {π{π|1 οοσποβοίίαν, Μ. Αὐὑγϑὶϊο 
δ. 1,: ϑῦο πηρογδηίθιβ. Ηπ} 5 ΠΠΠπ5.- νἀ οὕ". ῬΆΙ]ο- 
Εἰπηπ|5. Ὦ]6 ΘΡΠΘΌϊ5. 6556, Οα]} 18. ̓ πηΔρΊηΘιη εδάϊοανιι 
ΘΥΤΠΡΠΟΙΙΒ. -τ Ὃ χατὰ πάντων 65ΐ, οΟρίποι, 6] 
δάνουβαϑ ΟΠ 65. σα βιοοοβϑι ἀδοουίαγις : οἵ. διὰ 
πάντων εὐ ἐκ πάντων (5. δά ῃ. 292)..» Βολῖε. 

ΟΟΟΧΧ. ΟΙὶ Κοηποίϊδ, απο Μεξηα ἴῃ τήιι56ὸ 
Ἐβίθηβι. Εἰ Φουα αῦ Ἰμΐου ρ᾽ αν 5 Μαῖα Μπι5. ΟΊ. 
Ρ. 3710, οἱ ᾿ηάθ Βνραηοῖκ. ζθοξξ. ρ. 808, οαϊῦ, 1.105. 
1, Ρ. 361,1. 609}, οὐ Φδοοῦβ. 4ηέλμοϊ. ραϊ. Αρρολαά. 
ῃ. 189, ΕΡδηΖ.. (7}. ἴη.801". σΥ τι. 0864, 8108]. η. 669. 
Νοχίηδᾶ βυθ]θοία Πατρούᾶς οἱ Παπᾶς ΡΓΟΡΙΠΟΈΟΙΙΙΩ 
6586. ΟΥ̓ΘΕΑΙΑΘΙΒ: ἀΌΟΡΌΤΩ ἸΠῸΠῚ [ΟΥβιίδ ἢ δύ 6}π|5 αὶ 

. οαση ΤὨτθρίο. σοτηγηαηθ ΒΘρα ] οσαση ΠΡ δ ; Πδιηα 6 
ἴῃ δοάϊοαϊα ἴῃ αὰδ ᾿πβοα!ρύππι δῦ ποὺ αἰβυϊ μη, ΓΘΡΓϑο- 
βϑηίδηΐαν αἀὐιθ ἤριιδθ ΥἸγ 1} 65 Θ᾽ 065. ΡΔΙ]Π]αίδ : 

δἰίοραμι Παπᾶς (ἴῃ Ἰαρίά 6 ΠΑΤΑ() Ῥδίυῖβ. ποιῆθῃ 
6586 Ῥοίοϑβί, Οθίθγυτη Πατροθᾶς ποθὴ ἴδηι ποίμγη 
οϑὲ αὖ οααδάδμῃι ΟΕ ΙΒ. ἀἸβοῖ ρα}, ᾿η Ολγορῖς. Ῥαβολι. 
Ῥ- 219, Ὁ. 

.ΟΟΟΧΧΙῚ δραγέω. 81. Α. Οὐτμηδηθά65, ᾿Αθηναίῳ 1874, 
Ρ.- ἀ84:1π49 6. ΚΚΔ1Ἐ6]. Ερίφ». 97. ἰαρ. οογιοοί. Ὁ. χαπι,. 
ααὶ « “αι δ Ἰπίου ΟΡ 5,. δἰΐ, 6556 ἀϊοῖαν. ΠΡΘΡΙΙ 
ΘΙ οἰ ἢἾ5. Θρ Δρΐατα ; ἱπηρθρδίουθϑ 1Π τ} Προ Ἰ]οοί 
Μ. Αὐτοϊίαχῃ οὐ 1,. Ραμ (ν8. 3). » -- 5. 3. Πα ὶ- 
ἰαὺ δαϊίον αὰο 5θῆβιι ἀϊοδηίιν" νοεροὶ βασιλεῖς, δΔααῖί 
ἰδιηθὴ απο 5018. νυ ΙΒ τη 116 νἱἀθίαν, ἴσως χεῖται τὸ 
νοεροὶ ἀντὶ τοῦ νοήμονες, νουνεχεῖς, συνετοὶ, πεπαιδευ- 

μένοι. --- 8. 8. Θυμέλαι εὐστέφανοι βαπί, ποδβίγδ αα]- 
ἄδια βδϑηϊθηα, « δχ ααϊθ 5. ΡῬα]ΟΓοΘ τθρουίδηΐαν 6ο- 
γόηξο.» Οἵ. δαγηάδιῃ ἴθι ΒΘ ηΒ.ηὶ 'ῃ ΘΡΙΡΤ. ΘΙ ΤΏ 186 
(ἀπίλοϊ. ραϊ. Ν1, 21) : 

᾿ Πολλάχις ἐν θυμέλῃσι χαὶ ἐν σχηνῆσι τεθηλὼς 
Βλαισὸς ᾿Αχαρνίτης χισσὸς ἔρεψε χόμην. 

-- ὅν. « ΜοΙῖβ βου ρβιββοὺ οὐδ᾽ ἔτι τέχνα ; οδίθυοσαὶ 
δηΐα δᾶ ἰηβοϊίθ δοίαση ρου διημηδ. » 8585. ὅτ-θ, 
ἀοβαηΐ Ἰοχὶοὶβ νοσαθαϊὰ φιλοσύγγαμον οἱ ὑπαίδιον. 

ΟΟΟΧΧΗ. ἴῃ νἱἷὰ αὰδ Νοαροίϊ Νοοίδτα ἀποῖί, ὅροῃ. 
Μίϑοοίϊ. ον. απέ. ἡ. 1.8, τι. 11. ὁχσ ὕδρδο. Πϊδί. Νϑα- 
»οΐ.; φοβῖθα Φδοοῦβ. Ραραϊϊρ. 11, Ρ. 820, π. 69, 
ἘτδηΖ. σον}. Ἀ. ὅ821, Καϊθ8!. π. 92. ΕΡΙρ. β 8600 
Ἰαϊϊπθ ρυϑβουιρίαχη δῦ: Ὁ, βθυυ ἢ. 1.. ἈΡΟΙΙΟΩΙ 
Μϑάϊοὶ ϑϑυυλα Ὠ. 1... ΑἸ Ροβὶδ ἴθοϊἑ ρδίγομο 580 δἵἱ 
5101 οὖ βυΐβ. -- 8. 8. Ευδηζίὰβ οὐ ΚΙ 0 6115. ὃχ 
Ἰαρίάς ΔΕΙΚΜΟΣ. --- Κνβ. ἀ. θ6π6 για Και 6] 15 
ὡς ἔλεγον δἰρῃϊῆοανα, μέ ἀϊοοδαηι, μὲ ργωαϊαοναηι, οἱ 
Ῥϑαϊο δυάδοῖτιβ Βα Ὀ]θοῖέ : « Βυμαοθαῦ Ἰριθαν Κ᾽ ΡΎ 1} Ππ|5 
ΠΟἢ ΒοΪυτη τηθάϊοϑθ δυ ϊ 564 θίϊδτη βίο] Ορἕϑο. » 

ΘΟΟΟΧΧΠΙ. Νίοσοηιοραϊο. Ταϊνουοθ νυϊρᾶγθβ. ῬοοοοΪς, 
πε0». απέϊῳ. Ῥ. 1, ο. 3, 5.18, Ρ. 81, ΒΙ5. ῬΥΘΘΙΩΪΒ515 
νΘΥΌΙΒ : « ΕΡΙρΡ ΡΘΕ ᾿πβιρτθτη βδη δ 0116 δα ἐομίθυα 
᾿ποίβδτα, ααϑίθπου 1615 ἀββουιρίδτη ρϑΡαἸα], 568 πᾶπο 
ῬΥΪτηδτι τη θη] ουἱδ, Βαθαϊ. » ΒαΡΒαΒ. δαϊίαγα ἴῃ ΟὉ7}. 
1}π86}. 47. Ὁ. 8790. --- Οἵν οχα. Πίαα. Ὡ, οχίν. 

ΟΟΟΧΧΙΝ [πῃ Ἰδιηΐηᾶ φοῦθᾶ (86 βίδίποθ βῆχα 
δὐδί, δἂρυὰ ψΜιοίουίϊαη Θδηρδαϊ γοροῦία Οογο γώ. 
Μυβίοχια. {{ι|ίν. Οὐγουν. τ. 1, ρ». 101; ἰρδοίαν! 
ἊΝ δἰοῖκον. 5)... θρῖϑυ. δαϊῦ, αἱ. ρ. 8ὅ. Πϑάϊ ΒΩοΚΉ. 
Ὡ. 1891] ὁχ ΟΝ] οΥδμβ βομθαϊβ, οἱ ᾿ηᾶ8 Καιρεὶ. 

᾿ΑΝΤΗΘΠΟΟΘΙΑ. ΘΒ ΕΟ 
Τ΄η. 884. -- γβ. 1. ὙΝ δἴεῖκου. ἡαηρῖὶϊ ἴοον. 

τοχέεσσιν, 1ὰ αδδ5ὺ ρῶ»" ἈΟΏΟΥ6 ραγθη{ϑιι5, οἱ 
Ια. Ο, 139 Ἶσσα φίλοισι τοχεῦσιν. 
μεγάροισι. ---- 8. 3. Θευγένη δοοιβαί νατα 
6556. ΒΩ. οὐ διιοίουθηι αἰχῖβϑδ ὀπάζε 
Τονίαβϑθ τηδ]6 Ἰηἰθι]θοίο Ἠοιηθυῖοο ἤίαα. 
Ῥόν ῥα μάλιστα ἙἭρμείας Τρώων ἐφῶλει χαὶ χτῆήσιν ὅπα 
σεν. Νο5 δαίθμι ἰθρθημάσπι ραΐδηηιβ. Θευγένει, ἃ 
ΠῚ ἰὴ Ἡ Ῥϑρρϑιβδιη τηὰίδυὶ ροίϊθβί, τὖ 506 }06, 
ν5. 0. νου ΒΘΟΚΉ. : « Ομ πὸ τπογίαϊ 
ΟὈΙν]Οηθιὴ ἐμϑοοέ; αἀαδηααδηι ΠοσΑΡῚ ΠῸ 
αἰΐ, δαοίογθη ρΓϑθβί 886. νου αὐοα δἰ5 
ἐμίογῖέ ν6] ἤογαΐ. » ϑ'8δα νἱθαγη ρούϊα8. αι δΘ ΡῈ 
}1ὸ ὅς χε, ῬΓΟ 40 γη6] 18 ἀἰσαθαΐαι ὅς τε: 
Βοοί. νἱν αὐἰάδτῃ 1 ἰρβίαπτιβ ἴῃ 7556), αἷ6 ΟΡ 
φιεϊδιυβααηι, "Ὁ. 11, ΘοὨ ]Ἰοϊο δὶ ὅττι... 

ΟΟΟΧΧΥ͂. « ΟἸΡΡιι5 δί(ίοιβ, οἵ} π15 ἀξ, 
Βυιδηηῖοο ἀθβουιρδιῦ Δ ΘΙ ΟΚθυτβ οαϊαϊίαπο, 
ΝΙ, 82...» 6. ΚαΙθ6]. Ερὶφν. γν. ὁ ἴαρ. οοηΐ, 
ὃν 41|. ἱ ἘΘΌΊΘΟΝ 

ΘΟΟΧΧΥῚ. Νοαροϊὶ. Ἑὰιάῖε Ἰρπᾶνρα 6 Ῥὴ 
Ρ- 309 οὐπὶ 1δΐ. 1πύορρυ., ἀπᾶθ τορι. 
Ερῖφν. ϑριοϊζ. 1, Ὁ. 31, π.. 40 οἱ ϑυηζέοφ. 6} 
Π, ρ. ΤΊ, π. ὅ8. Εχίηάθ. ἘΊΔΏΖὰΒ Ὁ» 
οὐ Καὶθ6]. ὅ603. --- Κ8. Τριναχρίη γαίη ἀφαίῃ 
Ισπᾶννα. ααδιηαιδη ΜΙπορνίηὰβ (Βιμάσέ. αν 
Ναροῖ. ἃ. 11, 1844,0.4854.) ΤΡΕΙΝΑΙΚΡΙ. 
6886 ἴῃ ΤΠΔΙΊΛΟΥΘ ποίανὶζ. 510 Ἰηβορρί. ΘῪ. δὲ 
Ἰαύϊπ Οογηοϊαριι5 δορῖδα ςοἩ )ισὶ Ἱποοηιραγαῦ 
ἔργα νοΐμηι. ἀν Ἐοτο ας 

ΟΟΟΧΧΥΙΙ.« “Εφώια ἴῃ ἰηβα]α. [ἢ θυ τηδ, ἃ 
ΘΧΡΙΘΒ581 βίδηϊ Ὑἱν γϑϑίμίβ δὲ Ρ61" παᾶτι5 5ΞΕΡΙΡῚ 
ἀἰβοῦτη τηδηθῖι5 ἰθη 68. Εχ ΒίΘΡμΔΗΪ Ραγ δ) χὶδ αν 
(Χ), Κοὶ!, Ρλϊοῖ. ὙΠΙ, 114.» 6. ΚΚαῖθ 6]. ορ. 1α; 
Ρ. 88, π. 119. ἐν τὴν ΩΣ 

ΟΟΟΧΆΧΥΤΗΙ. Αἰἐπλογιὶς. ῦνὶ Ἰηοἰβισα ρΡοθ θέ δι 
Απέΐ. Α41|. νο]. 1, ν. ὅ2. Εἰχβίαι αἀποαιθ ἴῃ 
Εαχηοηΐ!. Τ δοίανι ἊΝ ΘΙ ΟΚθυτβ, ϑρέοί. Θρίον᾽ 
Βαϊαῖῦ ΒΟΟΚΗ. ον». π. 939, ἀοῖπαθ ν. οἱ. 
Οπμπιδηι85 πὰ Ἄττ. ἐπιγ. ἐπιτύμό. Ρ. 398, ἢ 
οἱ Καιὶθε]. ἢ. 1231. « ϑϑυνα]ο δριδρῃΐαχη θβί ἃ ἢ 
ἀοταϊηΐβ βουιρίατη. Δμωὶς 5ἰ[ηθ ῬΓΟΡΥΤΙΆΠΙ ΠΟΙ 
ΔΡΡΘΙ δίλνιμη, πϑβοῖο. » Βοκῆ. « Οὔθᾶο αὐ 
α. Κ. --- Ν 8. ἃ. [ογίαββθ Ἰθρϑηάστῃ θρεψαμε: 
αἰιϊέ. ' : 

ΟΟΟΧΧΙΧ. Ρψάπω (110), ἴῃ ἃτδ, ΒΘρΆ ΟΡ Ά]1.. 
Ἰΐπ5 Πίμ. 6». βορίογίν. ἱ. 11, (80. χχχπι, π.ς 
ἀδμῖηο ΒΟΟΚΗ. ον. 1951 Ὁ, Αασεπαα. --- ἃ 
« Ηογδοι θᾶ 1η 6 }} 106 νἱοϊπατη. » Βοκῆ. 

ΘΟΟΟΧΧᾺΧ. [ἢ βαθίθυυδηθὶβ τηβοὶ ΒΡ ΓΔ ΠΗΪς 
θα τοϊαηάδ, ὁχ Βομ 6415. ΜΆΠΘΕΙ ϑαϊίαχη οϑί [πὶ 
ἔη80}. φῬ. ᾧ. ΤΥ, ». 21, π. 0δὅ9, υπάθ ἴῃ Π 
οίο. ἃ. Κδι06]. θθὅ. --- 8. 1. Νυχτέλιος ἰδηύαχη 
πο πίον Βδοοῦὶ οορῃοτηΐηδ, ποίπτη, οαἱ ποοί 
βογθηΐ. « Ο᾽οϑὲ ὀρδίβιηθῃηὺ διχ ἰόπὸ 85. 
ἸηΓόγ θα" αὰ6 ᾿Ὅη βπὶΐ ΡᾺ τδρρογίον 1 Θρ1 ἢ 
ΝΥ οΙ61105, αὶ ανδῖ! ἀΔΡοΡα τρδῖζ δὰχ [δ 65 ποοῦ 
ΕὙ. Τιοπογτηδηΐ, Πίςέ. ἀο5 Αηέϊῳ. 9,7᾽. δὲ 
οἷο. Ρ. 698 ἃ. 

ΟΟΟΧΧΧΙ. ΟἹ Αἐποηῖβ, ἴῃ δοοΙθβίδ Ὁ. 
ἴῃ οοϊασημπδ. Βα. διυπανίαβ Απέϊᾳ. Αἐξῖε. 
(Οἷς, Ρ. χα); πὰηο ἴῃ Βυιδηπία 1ἢ ἐραῖθὰ5 α 
ηἷ5. --- Βορϑαϊ ΒΩΟΚΉ. Οὐ}. η,80}. 7... 
ἴη46 Ὀυτηδηπας5, Ἀττ᾽. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. ρ. 898,. 



 ΟΟΟΧΧΧΙΠ-ΟΘΌΟΧΧΧΉΠΙ. Οονοννῶ, ἴῃ σαιβθοὸ Ῥσοϑβᾶ- 
Ἰοπᾶϊ. Βωοκη. Οο»». Αἀάοπά. νυν. 1901 Ὁ, ἀπά α. 

[αἰθο]. 361, οὐἾτι5. υἱάθ ποίαβ. « ῬΔΡΒ ῬΥΪΟΣ οϑὺ θρὶ- 
ΡΕ ἑαυ Τὰ 16.158. οὰσὰ σηαίο γ6] ρηδία ΒΘρα 60 : 
απ ΡΥΟΌΔΌΪ 6. οϑὺ ἴῃ αἰΐα βϑραϊορὶ ρανίθ βου! ρία 

586. » -- α Υ8. 18. Ἰαρὶβ Ββαθεὶ ΤΕΙΚΝΟΣ 
ΝΔΕΧΕ.... ; οπιθπάανὶῃ ΒΏΟΚΙ. δεχέτηρον, οἱ 
. ποὶϊβ ἑνδεχέτηρον, αποὰ τγϑοθρίτηιβ. Νοίδηδεθ 
πὸ δηῦ ἴῃ ποο δρὶρυδτητηδίθ ααδίποιν δὰ αὐΐπατιθ 
ἀδάθιι βϑηΐθη δο ΘΧ ρ] ]οἀ πἀ20 νὰν] τποαϊ, 40 8165 ἰὰ- 
16 δο᾽ θη βομοϊαξίϊοὶ ροθῖθθ, οθα, Θχθιη }} οδιιβα, ἴῃ 
ΘΙ ρϑίοσατη ΟἹ σΘΡοπἶβυθ ἰπτηα πὴ (Δ πέλοϊ. ἰαΐ. 11, 
6-8ϑὲ, 108-169) 5ῖνο [6 ϑοϊὲβ ογέι (Ν, 3-18), 6 116 
7-38), ἢ6 φιιαίιιον" αἩπὶ ἱθηιροϑδίαίίδιι5 (823-63), οἰο., 
δὶ αοὰ δ᾽ υβάθυη ροθίςθ μἰς ἴῃ Θὰ ϑϑιηάθιῃ ᾿58185 

« δϑουηάσμι δρὶρν. Εἰνοάπβ αὶ ἃ ΧΟΡΟῚ 86- 
γῸ {ΠΠαἰπβ Τὰϑναί, δοοϊηϊέ Ἰορθηςθα5, Ἰάαπθ τπᾶ- 

ΠΟΡΘΙΘ ΔΡ] 6 η5 ἃ ῥ᾽ οίδίθ ῬΥΪΟΡῚ5. δὺ ρῬ]ᾶπθ Ερίου- 
δάση...» Βοκῆ. --α 8. 3. ΘοΟΥΓ Ρ ἰββ᾽ λα ΡΘΥΡΘΓΆΤΩ, 
ἔ πΟὈῚ5 ααϊάθηη νἱἀ θέλ, γθϑύϊαϊ ΒΟΟΚΗ : τῇ ψυχῇ 

μετάδος χαλῶν ὁ τεχθείς ; ΠΙἢ1] ἴδ δνδὺ τη αἰδηάπτη, οἱ 
σἴτηι5 απο ΒουῚρία τε. ΡΥΟχί τη δῖ, ΒΘηδ1ι ΠΟΙ 18- 

᾿ ἡ ηἴθ,. ις 

ς ΟΟΟΧΧΧΙ͂Ν. ]Ὼη ᾿πβυ]ὰ μα}. χοῦ ρ510 Οὐτίδοιβ Δπ- 
οοπ ἰδηϊ5, αι οχ οοάϊο. Εϊοοανάϊδηο (ΕἸον θη. η.996) 

, ἃ. Βἰοιδηη. Ηδηο ᾿πβουὶρίϊοηθιη ἃ ν. ὁ]. Εἰ. Ερ- 
Θ61Ὸ ἰδ βγη ϊββδτη Πα 60, ΑἸ ΡΠ αν 115 ΟΟῚ5 δ τ ΘΙ θη- 
ανϊὶ. --- 8. 1. ΒἸθιηδηη. θχμὶ αὶ : μέγαρον Μάρχου 
᾿μάρου δὲ... ΟΟὨ ]]οἰο θα Πρ ΡΘΡ. μεγάρων [ἅπο] Μάρ- 

ος, ΤΟΙ απο γϑυϑιι ΠῸῚ ἰγδοίδίο. Μεγάρα ΒΟΙΊΡΒΙ αἵ 
ἰς τα] 5 ποθ δὰ αἰοὰ τοίθναίαν φθαμένη. -- 
5. 3. Τὴ ἀρορν. Ουὐγῖδο. πῶμα φίλον; Εἶρρον. : σῶμα 

φίλον, Ὀ6π6., φθαμένη τοίϊπαϊ ααοὰ σηπΐανὶ νο]αϊ 1ῃ 
αἀμένη, ΠΟῺ δήθ 5'π6 ἀπ 1. 1015 ΒΊρηΟ. --- 8. ὃ. 
Ἱ ΔΡΟΘΡ. δηχθὺς:; ρ΄. δεικνὺς τι ἀποδεικνύς ; ΒοΥΓρ58ὶ 

δόμους δ᾽ ἔχδυσ᾽ ελ... ἐξέδυσε, φατέ. --- 5. 8. ῥΓῸ τῆς 
δα Εσο.. τὶς, ΟΡ η6. --- 8. 9. ανμιδητω ΘΟΥΓΟΧΙΐ 
ὕσρου. ἀναντλήτῳ, πο5 ἀμειδήτῳ, αἱ 65. ἴῃ ΤΙ ΘΟΘΟΥΙ 86 

σον. Αηΐῃ. ραὶϊ. Ὀιάοι. ΝΠ, 439, ἀ, ἀ6 Οἵοο : ἀνὴρ 
οἷός ἀμειδήτῳ χεῖται ἕλωρ Ἀίδῃ. 

ΟΧΧΧΥ. Αρέϊοομϊς αὐ Παρῆηοηῃ, (Απίδκ}}6}). 
οοἸκ. 1550}. απιΐ. ο.1, ν. 314, ΒΡναμποῖς.. 4 ηαί. ἰ. 111, 

95, Δ οοῦβ. (ν. Αἀπίηιαα. νοὶ]. ΠΙ, Ῥ. 11, Ρ. 248), 
ρροπα. τι. 300, ΒΟΚΗ.-Εαμζ. ΟοΡρ. αι. ἀλθ6. -- 

ς. ὃ: ΜΟΥΝΟΕΣΤΙ, ππ86 πηϑ]ῖὰ5 μουνοέτη δὲ, 
Ὁ. ΚΚαὶθ 6}. μουνοέτιϊν δέ. 

 ΘΟΟΟΧΧΧΥ͂Ι. Κορ - σε. ΑἸοχδπάον, ϑυιο αγοΠιόοϊο- 
ἰχίμο. ἱ. 1Π1.0. 8711; σατα γϑυβίομ ρ8]]}1οὰ οἱ οοχητηθηί. 
. ΤΟΡΙΡ  ΠΉΠΔΙΪ ΘΡΘΘ00 ᾿δίη 6 ΡΥ ΘΘβουι ρίπι δῦ : Ὁ. 
ἴο Τῆρανὶ Μαχϑβυιηδ τηδίθι [θοῖί. ---νβ. 3. κλίματι 
ἀϊοῖϊαν, ᾿πίθγργοίθ νυ. οἱ. ΜΊΠΘγο, ἃβίσοϊοσῖοο 

δὰ (ν. ἤθυ. αγοἢ. ἰ. ΤΥ, ». 10, 18.) 

ΟΟΟΧΧΧΎΙΙ. Ροβίουϊαβ ἀἰβύ μοι δἰ αναΐονιβ, 
ΟΡΟΙΧχυι, ὃ, ααοὰ οπμθηἀδίϊιβ δύ ἃριὰ Ποη ΠῚ, 
908: ἀεοίηάο Ῥ. Βυγδπη. Απέλοϊ. ἰαέ. ΤΚΝ, ν. ὃ 

{τς ἀδηίααθ ΕὙΔΗΖι5, (ὍΣ. 17180)". 4». ἢ. 0221 
πη. 020 οἱ 6357), ἀπᾶθ Καῖ 8ὶ. ὃ710-ὅ718. 6 
5:1 “ΔΟΟΌΒ. σοτηραγαὶ ΟΥἸΠΑΡΌΣοΘ ρον. Αηέλ. μαί. 
“Βιαοί, 6. γα Ρ. 397, ῃ. 048 ν58. 3-ἀ. --- ϑαρνᾶ- 
Ρίατη οβὺ Ἰαίπο : ἢ. Μ. 5. (Ὀ 115 Μδῃῖθαβ δου) 
Οἰαιαϊα Επιγοηιοίϊς υἱαῖὶς ἀπηιος ΧΙ, αἰἷο5. Χ. Τὶ. 
ἡ Αηϊοοέιε ραΐον" ἐδοϊέ; οἱ συϑθθοθ : Μενεχράτης 

ἱπολλωνίου υἱὸς ἐτῶν δ΄, μηνῶν δ΄. Τατίας Βαχχυλίδος 
σαμένης τόπον ᾿Ἀπολλωνίῳ Ἀττάλου τῷ πατρὶ αὐὖ- 

. --ἰ 8. 8. δδοοῦβ. ἐχθρῶς ργὸ ἄφνω. -- 8. ἀε 
ον. αὦ Ρίξογι. ν. θ8 : δ ϑιμῖι" του ΠῸΒ ποβίρᾶ- 
. πα Β1ο γδηβ]αίασγῃ δβίποη ἰπ 6 ΟἹ 16 ἂρ. ΒαΡμδηΝ. 

ΤᾺ 
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1, ὁ. « Θυϊὰ ρῥγΟρΡουδΒ ἢ ΕἸ] πο ἀρ ὶῖᾳ ἔν ἃ δια πι5 ἢ » 

ΟΟΟΧΧΧΥΠΠΙ. Αραηιθ δἰ γηονία, Ῥοοοοῖ. ἰπ 
Ἰηϑδορίρέξ. απέϊῳ. Ὁ. 30. ἀπᾶάθ δοοῦβ. διηθπαδίαχα ὀχ ὶ. 
θα ἴῃ Απὶηιαάυυ. τ. ΠΙ, ραν. Πν, ν. 2601, ἴπ Ραναῖιρ- 
Π, ν. 1600, π. 7, οὐ ἴῃ Αρροπᾶ. νι. κ39ῦ; Βοοκῃ. 
Οο»». π. 811 ; ΚΚαῖθ6]. π. 8315, -- 5. 1. ΒΩοκα. Α. 
γεν. με βάσχ. ΤΊ] νϑυβὶ 15 Βα] οί οδῦ : Γάϊος 
χαὶ Κλεοπάτρα Νωνίῳ... χῳ, τέχνῳ ἰδίῳ, μνήμης χάριν». 

ΟΟΟΧΧΧΙΧ. « Ερὶρνδιηπια ἢ οὐπὰ ἀποῦτι5 8}115 6 
αγθοῖδ δἰΐα]1 ΜΊΟΗ. Βορμίδηιβ, ααὰὶ ΟὈΣ ἢ ΕΘΡΡΑΡὶδ ἃ. 
ἀῦθό. » ἢοίδκο. ἘΙαΙς Μαΐθιυβ ἴθ ΜὙὸὲ5. ΚΦΡΟΉ. 
Ῥ- σσσιχχν, σαπὶ πηθίυ θα νυ βίοηθ ἰδίίηα, οἱ ἴῃ ΑΜ πηπϊ- 
"φιειλέέ. αἰ. ». 1, 1,οἰένο ἃ Μ.ο ὁ Μακξαιιγιιος : « Κε- 
γι6 115 ἃὶθ 5. ΧΧ δῆηοβ ἀθίοχὶ ; ἃοοῖρθ νϑῦὸ δα 
τα ἤθο δὲ βιπρι !αῦὶ τηοάο. Β δβοϊββιιτη ἴῃ τηθαϊο ἃ 
ΒΌΠΩΙΩΟ δ ᾿χηστὴ ἴῃ ῬΥΘΠΟΌΙΙ ΟαΥἰσηδπουιπι Μ560 
ΘΧΒΟΡΙΡ51 δἰἰααδηάο Ἰαρίάθηῃ, ν᾽ θοϊπιση [6 Ρτ6 δὺ γ6- 
1α{1 τη 1] δύ] ΟΠ Ἶ8. βῖιδθ ριον αποάδιῃ ἀθάϊτιατη ἃς 18- 
ἰθηΐθυη, σαση νΘυβ᾽ Ο]05. ΠΟῚ πΙδὶ αἰγὶ Ἰαῖοβ πα ροροί. 
Ῥοβὺ ἰγθ5. οἰγοιίθι" Δῆπο8, οατὰ ἴῃ γοβίϊθα!ο ΒΙΡ]. 5. 
ΜᾶΡΟΙ Ργοοβίδη ἰββιίγηδ, οἰ πη 6] 1. ᾿πβ ΓΆΡ Θ ΠῚ, ΕἸ Ρ- 
αι6, Ἰαρίαῖβ Γραβίατη. δηϊιηδάνουίο οσοα!αίατπη ροβὶ 
βίαϊιοθ θαβίτη, αὐ Θχ γδῃδίιν ἔδοὶο οὐ αἰτηϊἀϊαία ορὶ- 
ΘΡάρΡἢ6 1ηβοα!ρίαμῃ νἱάθο. στη ἴῃ Αὐἀνουβασία σϑίθυ- 
γ6 1, Υἱχ δὰ νϑυβαπὶ (θυ Ππιπὶ ῬΘΡυΘθυάχη, δ οοανΡὶς 
τη] Θχοθρίδ, ΟἹ 1118, ΘΠ 6 ἀπ] 116 Πτιτι8 6556 
ΡΓῸ οοίο μΒαθαὶ : ἈὉ1 ἀομπηατη θα 1556}. βίση αι] οοὴ- 
{811}, ᾿ηἰΘρνατηατ16. ΘΡΙ ΡΥ ΔΤΩτ δ, ΠΟῚ 5108 σϑαάϊο Ρ6.- 
οΘρΡ]-.... » Βδρϑίϊθιθ τα} ΒΡαηοῖς. 4παϊ. ΠΙ, Ρ. 303, 
ἢ. 101, Δ 6005. (ν. “πριααεί. νο]. 1. Ρ. 1, ν. 381 
844.., α. ΚαΑΙ06]. π. 318. ΒΩΟΚΗ. 67}. π. 3418. -- 
8. 1. Μαῆϊ γονέως, τοὔνομα, αὐτὸν ρΓῸ αὔδα. --- Κ8. 8. 
1,018 Νείχανδρος. -- 8. ὅ, σύνλεχτρος. --- ε. 1. 
ΒΩΟΚΆ. πιχρὰν, Ἔρεινὺς. « ΟὈΙ 5 6χ ἤἥπιχι ΒΔ ρι η15... 
Ἐρινὺς ἀφύλαχτος νεαροῖο βρέφους ροίοϑί 6586 ΕΙὴγ8, 
αὰδθ ΠΟ ΡΓΟΥΪ , πο σαγανιὺ ᾿η δ τα] γα ̓ ῃ Ἰ ΟΘ ΠῚ 
ϑἀθηάμπμηῃ. » Βοκῆ. --- 8. 11. Μαγαί. ΒΏΟΚΗ. τρισσὰς 
ἐς δεκάδας. --- 5. 13. Μυναί. ΒΟΩΟΚΉ. ἀρσενόπαιδας 
ὄναρ. --- 8. 1ὅ. Κούρα, ᾿πί6}}Π 156 ῬΙΟΒΘΡΡΙηδ. --- 
γ5. 10. Μιυγδί. ἑλοῦσα. --- 5. 17. θεός τ᾽ εὐχήν 
τινα δοίη. ΜιΙιγδτῃ αἰ] οίολ μι οοπἤαβίοπθιη ποίαν 
ΒΩΟΚΉ. : φθιμένην, τήνδε, ἦγον, γῆς, μνῆμα οἱ ζωᾶς, 
φίλα, τρισσᾶς, γυνάν, αὐτά. --- 6 ΒΌΒΟΡΙΡ.15 ᾿πητη θυ 0 
ἀπθιίαι Μαῆθιπβ, ραυ τη οὉ νοοῖ Μάγνης, ρανίπη 
ΟὉ γϑρθυτῃ ἔγραψεν ἀθ ρορδβὶ. » Βοκὴ. ὡτδὸ βυιβουιρία, 
δθο βαηΐ : Διονύσιος Μάγνης ποιητὴς ἔγραψεν. 

ΟΟΟΧΙ,. Αηιον σὶ τορονίασῃ, δαἀϊλατη οϑὲ ἴῃ. Ἀθηναίῳ 
δηη. 2 (1874), {. 11, ρΡ. 401. --- 8. 1. α. ἵΚδ106]. 
λάμψαντα Λεοντέα --- 8. 2. γυμνάδος, γυμνάς ΡΙῸ 
ΒΥ 8510 ΔοοΙριίαν Αηέλ. ραϊαί. ΑΡροπηά. 108, 137. 
-- 58. 6. γΙάθίαν Βᾶθορο Ἰὰρῖ5ΒἩ ΜΑΝΟΥΣ, αυοὰᾶ, 
81 Ὑϑυ τὴ, ΡΓῸ μανύουσ᾽ (μανύουσα) οοτίθ 650, οοπίγδο- 
115 ΒΥ} 018 νου. 

ΟΟΟΧΠ. ΖΕ αορδὶ ἴὰ Ἐπθορα, ϑοο]θβίοο ἀἰραίθ 8. 
Οοηδβίδῃιηι δἰῆχαμη δαταϊε {ΠῚ Ομ βι5. Πϑίδοη ταὶ 
Ρογδολμηψοι ἴθ αγιθοπμοπίαπα, νοὶ]. 11, Ρ. 2384. 5α., 
οὐ} 5 βαπΐῦ Βαρρ]θιηθηία. Αἠύίαιδθ ἀρ 15 Ἰοσαϊη οσοι- 
Ρᾶὺ νἱοὰβ πη δα ΔΌΒΙΤΏΙ ΠΟΣῚ ΠΟΙΏΪη6. ἀϊοίτι5. ἣ 
Λιψός (Πρ80)} ἀ6 αὰἃ νἱά. δίγδῦ. ΙΧ, τν, 2 (οἵ, 1, ταὶ, 
230), Ρ]αίΐδγοι. διέ, 30. Ιῃ δ᾽ υαβάθιῃ ϑψηιρ. ΤΥ, ἀ. 
ἀἰοβουι θαηίαν ἰανᾶονα οα] δ, ἴῃ γἱσὺ ΟἿΪ ΠΟΙΏΘΗ 6βὲ 
Γάληψος, ἈὉ1Σ ἰδηθη Μαπηθρίιβ βαβριοδίαν ΠΙΡΥΑΡΙΪ 
οὐρα ΠΟΟ ἱΡΓΘρβίββ νοοδθα]αμι ρΡὸ Αἰδηψὸς, αποὰ 
ΓΘΡΟΠΘΠ τὴ 6556 ΔΕ ἰ γαίπιν". ΕἸ θηῖτα πὶ ΑἸτηγοίαβ 16- 
σοθαὺ τῆς Βοιωτίας, Πα θοηὺ ΠΟΙ μ}}} οοα . οἱ νοις, δαϊ- 
[106 68 τῆς Εὐδοίας. --- ΟἿ. Αἰποη. ΠΠ (Θροχὰ.) βθοῖ. Π], 
Ρ- 718 ο. -- 8. 4. βαρρὶοὲ α. ΚαΙθ 6} αἰ] εἰ φιλάμιενος 
Χάρισιν. 
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ΟΟΟΧΙ]ΤΠ. δ οϊρ]ῖς. Ποάν 611. {εἴγη6». ἐ. 1, ». ὅ08: 
ὙΝ 6 οἴκθν. ϑριοϊ. ορῖφν. δὰ. αἱΐ. π. ἀ1, Ρ. 18, αν ῆςβ 
Αεί. Αεαα. Ροί»ορ. νοὶ]. ΠῚ, ρ. θ38 βαᾳ.; ἀθιηδθ 
ΒΩοΚ. σον». ἰ. 1, ν-. 84θ, π. 1721 οἱ α. ΚαΙθδ8]. 
ῃ. 488. --- 5. 4. Ποάνθ)}}., δρργρορδηΐθ ΒΌΌΚΆ., 
τῆς νεα]ροῦ βιοτῆς τυτθὸν ἐφαπτόμενος. δ'δα οἂν ΟῚ 
ΡΟία5 νεαρῆς 56 νεαρᾶς (βιοτῆς) Βουγ!ρίατη οι ἀ Νοπ 
γἱάθοὸ ἀαδλγρα 1116 ΡῈΘΡ ΟῚ ροβδὶΐ αἰοῖιβ οβ86 Ῥή- 
τορος. » βοελλ. --- (Ὁ. ΚΚ 10. ἰητροῦ, αἰ πΠοχηθη. {1588 ἴῃ 
ἀ νϑῦβὰ ᾿πϑιηΐθ ΡὈΙ να παν. 

ΟΟΟΧΊΜΠΠ. Αἰλπορῖς. 51. Α. Οσυμηδηπᾶθβ ἴῃ Ἄττιχ. 
ἐπιγραφ. ἐπιτύμό. Α᾽ 1. ὁχ Ραϊηφοηποεία (Παλιγγενεσία) 
ὅ. Αὑρ΄.. 1805; ἀηἀὯθ Καϊυοὶ. 1083. --- 5. 1. Οἵ 
Ῥδῦβδη. 1, χιχ, ὃ, δαϊὶ. Ὀ1ἃ., αὸ ἰθβέδηίθ, ΠΟ ἸΟησΘ, 
δΔῸ Π|γ580 Ἰἰοοῖβ οδίθπα θθαίαν, τπὸὶ ῬϑΙοροπηθϑὶῖ Οο- 
ἄγαμαι, Μοϑιδηίηὶ ΠἸατη, Αἰ μη θηβίθση τθρθτῃ, ᾿πίθυΐδ- 
οϑραηΐ. --- 8. 2. Ῥοβὲ ΟοανῚ τπουίϑιῃ, ἃθροραίο σ- 
8πο, Οοανὶ Π}1 ᾿πη Αβίδιη ἀθάθπχονρο ὀο]οηίατη, ἀθ ααὰ 
γἱὰθ Ῥαυβδῃ. 11, τι, 3. -- 8, ἅς Κα106]. ἀειραμένου. 

ΟΟΟΧΉΤΙΝ. 1 τητιβθο Οδάρδηθο ; οδάϊά. ΕὙΟΘἤΠΘΙ, 
Μιδόο ἀτπι' 1 οτ76, ἰθ5. ]ηβογρί. δ. Ρ. 314, πὶ. 189. --- 
8. 2. Μδυηον Ὠαθοὺ Μοδιχει. {005 ἰδία δὲ Τιδοάϊοθὰ 
δὰ Τιυγοῦτη. 

ΟΟΟΧΉΝ. Μιξῳογιῖδ, ἴῃ ἰμβαϊα Π,6500. ἘΠ Ιἐατὰ οϑὶ 
ἴη Βιμἰοέ. εἰὁ ςο»}65}. Πιοϊίόγι. 11]. 1880, Ρ». ἀ94. --ΟἾἸΥ. 
ΒΌΡΙ. 8|1ἃ ΘΡΙρῪ. Ὀ65.1}15 ἀϑάϊοαία, πα. 324. Ὑὴν τρίδον 
ὃς παράγεις, ἢ. 394. Χρῆμα τὸ πᾶν Θείας, οὐ Ἰηΐν. ἢ. 
861. Τὴν χύνα Λεσδιαχῇ, πῃ. 6923, Στήλη μαρμαρέη. 

ΟΟΟΧΤΥΙ. Κορηά ἴῃ Ὑ1}1ὰ ΜΟΙ Κοηβϑκίδηδ ἀθβοῦι ρίασα 
δὐϊαϊ α. Καῖθ6ὶ. Ἐρὶρ. )ν. ὁ ἴαρ. οομῖ. τὶ. 663. -- 
γγ 5. Δ. Ἰαρὶβ ΗΕΓΑΟ, αὐοά « οοννοχῖς Ὁ Π]δτηον ἰΖὶ τι 
ἠθίας, ἠθείαν ποτηθῃ πον ἢοίατη ρα 5 ΔῸ δα]θοίϊνο 

ἠθεῖος » α. Καϊδ.; βονιρβίγηιβ ἰθείας {[ΘΕῚΑ() ααοὰ 
ΤῆΔΡῚΒ. ΟΟΠΥΘΗΪΡ6 1 {615 ααθθ ὑρδάπηίιν, ΟΡΘαἰτη8 ; 
Ἡ5Υ0Ἡ. ἰθεία, δικαιοσύνη, ΘΔΠ]1Π1ο6, αγοἰξι). 

ΟΟΟΧΙΨΊΗΙ. Τιία]ὰ5β 116 τὰ ΟΠ Βοηπ6 50 Τ ΔΌΡΙΘα Τ6- 
Ῥϑυίι5 ϑδύ ἴῃ οἷρρὸ ΒΘΡΆΪΟΡΑΙ ααἱ ἔα βίιοιο “δ γοί 5 
δϑὺ ἀσδθιβ σΟΙ χη 5 5. Πα] ; 06} ΘΟ τη Πἃ 5 βίδα ὙνΣ 
Τηοα͵ο6 θα αίπδβ, οαριῖθ ππιάο, ἀδχίρα ἀθιη βδᾶ ρδυ θὰ 
ῬΔ1ΠΠ Ἰονδη8, β᾽ῃἸβίρα νΟ] 6 ἰθηθηδβ : μαϊο δὰ ἀθχ- 
ἰρᾶτὴ δἀβίδύ ρα ΘΡα]π5. τὴ} 5 ΒΡΘΡ γ ΘΠ 6 ΘΟΙΏΡΙΘ8- 
515. Πάια ανοοῆπβ 16. ]πϑορὶρέξ. αἰϊφιιοΐ φ»". (ορϊδί. 
ογἹέϊο. δὰ αοά. Ηδυτηδηηῖη, Ῥοίρορ. 1841), Ρ. Ἴ 54. 
οὑπὶ ποί]5. [π46 ΒΘΟΚΗ. Οο»». Αἀάδηά. π. 2118 ο, 
οὐ α. Καιρο]. ὅ838. -- Κ5. 8. Οατοῆϊβ οοπ]θοῖΐ οἵ. 
ἀειδέμεν οἱ ἐπαινέμεν : ΡΡΙῚ5 ΡΚοΘία} 1} ααοά ἰΟγταἃ ἐπαι- 
νέμεν νὰ] 46 ᾿πορρΐὰ οβί. Βωοπῆ. Κα106}]. σε [τὸ πρ]ὶν 
ἐν ἡμεῖν. --- 8. 6. « ἔζκτ]ομος ; νἹἀδίαν τη] 1116 οατῃ 
ΔΡΌΟΡΙΒ Τὴ0 δΔῸ ΠΒονίαϊδμο ϑχβϑϑοίο σοι ραν]. » 
α. Καὶδ. --- 8. 8. προσηνότατος [Ὁ ΠΊδ ΘΠ ρΘυ] δ ῖνὶ 
1ΠΘρτγηᾶ φαδπι 1101 παβαπδτη Ἰηνθηϊα8. 

ΟΟΟΧΤΝΠΙ. Βοριώ.Εἰχ ΒΟ θα]5 Ῥιο]οτηρὶβ δαϊαϊ Μὰ- 
ταίουϊαβ, ἰ. ΠῚ, Ρ. 1716, 8, Δ ΘΙοΚϑυιβ δ λοῳ. θρῖην. 
Ρ.112.η. 81,82 δα. αἰῦ., ΕΥ̓ Ζ. (.ἡη56)". 7. ὑ. 11, 0.890 
84. ἢ. 6339. διυθ)θοίαπλ οϑὺ 1 (118. ἢ ον 5. Καί 080 
δῆ. ΧΥΠῚ. « Νοίδθ᾽β ρα! ] δὰ υἱπομαίπθιῃ, 1ἃ αὐοὰ 
ΤΩΪ 6 ΤΩΡ. η}. ἴῃ {1{π|0 ΡΥ ΘΒ ἐπ του 65 Ζργυρίϊα- 
005 Ρηοαρηίθ. Νχ ριι6}1ἃ ἴῃ ἀὐσγρίο ποία απ ρδίγ 8 
Βουηδιὰ ΡῬγοίθοία 1ἰθϊαῖιθ τηνι, νἱἀθίαν. » Εν. -- 
γ΄. ἁ, (. ἸΚαῖθ 6} : εἷλες, πο]νηρὲ δαΐμον. ----ὖ γ88. 8 56.» 
Ιάθιη : Ἀλλ᾽ ἄγε χ. τ. λ. δὺ Ἰῃηὐθυργθίδίιβ δύ : 46, 
Ολαρογὶ ογιαἰοἰῖδ, φιῖα ἰ6 7μυαΐ ἀριαδίϊοηι πανὶ ριιοῖ- 
ἑαηι ἃ ο γαρίαηι ραΐρ»ἱ {ιιοέιθηι Ὠλουΐ556 ἢ 

ΟΟΟΧΉΙΧ. Κοριθ, ἴῃ τηβθοὸ Οδριἰο]ηο, ἴῃ βαροῦ- 
ῬμᾶρΟ 510 ᾿τηϑρίηθ χη} 16 015 ἴῃ Ἰθοΐο οαθαπίϊ5. Μδῖ- 

ἜΣ τ ΡΣ ΠΟΤ ΠΝ ᾿ εὐ 8, Ὁ 

ΑΝΤΗΟΙΠΘΘΙΑΣ ἢ ΠΟ Ἔ 

ἢν 109 : Πρειμιγένους τοῦ θρεπτοῦ αὐτῶν. 

Ὁ ἢ 

ἴθπιβ, Ππ5. Τογοη. Ρ. σσοχιν, οἷο. ἸημὯθ Βοὸ 
Δηΐλοὶ. τ. 11,0». 319, ϑ͵ϑΊοῖκον, Ἐρῖρ». «ρϊοῖϊ. ΤΙ, 1 
Ρ. 20, οἱ ϑυζίορ. ορὶφν». 9». Ὁ. 83, π. ὅθ. 64. 8] 
506 415 ὙΠΟΥ]ΔΟΙ ΕἾΔ ηΖ. Ὁ». ἴγι50)". φ». ἰ. ΠῚ, 
ἢ. 6292. --- 5. 1. Ῥοβί χαὶ Θχοῖαἱξ ὃ θὲ Ῥδ. ὁ 
-- 85. 9 οἱ ἃ : 6 511}}Π1| ἈΠΟ ΓΘ. ΘΟ 1915. ΟΣ 
886. ἀθνονθηί5 οοηῇ, Οογ}. τ. 709 οὐ ἴῃ 
5Σ.ΠΟρ6 'ῃ Ῥοιαρι]ατα θρὶρυ. πη. 336-937. 
γ8. ὃ. ΡῬϑηϊδυηθίνι Ἰδοιιηδηη 6586. οὐδ] 
ααδη 510 ΒΡ ρ] ον : Εὐχομένον, Πλούτων, [πολλ' 
προθανεῖν, Ἀλλ᾽ ὅπου ἂν θανέω χαὶ] εἰς Ἀΐ 
-ο 8. 1. «Τλιάϊι ἀποίον ἴῃ ποιαῖπο Ε'ΘΙ1οἰ τα 15. 
οοτηρδρδὶ ΟΘ΄. ἸΚ81}61. η. δῦ 8, Βα! Πππχη Θρὶβ 
τη] τσ, Ἰηῇρα ἢ. ὅ91 : Μὴ μύρου, φιλ᾽ ἄνερ, 
αὐτὸς ἐκεῖ γὰρ ὁδεύσας | εὑρήσεις τὴν σὴν σύγ 
τυχίην (Ἐ' δ] οἵ“ δύθγη). « ΑΙ  π5. αὐ! ἀδηη Τη6 
α]θηο 8:8606. τηϑηιογϑίιι. (146 ΕδΟνίο., 
τ. ΠῚ, ῥ. 41.)» ἔγαπς. Ἀρυᾷ Θαϊθη. δὸ δὲ 
Ἰαά δία τηθαϊοιβ Πομῖηθ Αρδιμίπιβ, ΠΟΣῚ 
οὐϊ {{{ππ|ὰ5 : Περὶ σφυγμῶν. ΟΥ, Αρηέλοῖ. ρα 
ὈΙάοί. ο. χι, 335. ἬΝ 

ΟΟΘΙ,. Τοῖ. Τιοθὰβ οἱ Ὑγδαάϊηρίοπ. Πρϑορΐρ 
οἱ ἰαί., εἰς. τ. 11, ῬΥ. βαῦι. Ἀ8, ΜΙ ύνοῦ ἢ 
ΙΝ, ΤῬϑοβ, ἢ: 114, πᾶς ΕὐδηΖ. σον». 5111. οἱ 

Ὀ68]. ῃ. 298. ΤΙία]ο Βα βουιρίαμα οϑὲ ἔζησεν ἔτη 
ΒιΡΓΡἃ, Ἰδίϊηθ : Ιορο, ΗΠδΡὶ, εθβ. νἱχὶ δη. Χ᾿ 

υϊὰ ΒΌΡΘΡΟΒ Ρούεϊ αν 8 10681856. ρϑηδίθβ 
αποάᾶ τὰ }]0 ΙοΡ65 οββᾷ βοραϊία Ἰᾶῖθῃς. 

Π60 Ραύγο ρΡούαὶϊ β θιηΐο η6 δᾷ ἀθθίνα ἔα εἰ5 
τϑάάθυρθ, π60 τη δηΐϊθὰβ Ἰατηΐηδ σομίο ρον 

Ιῃ ῬΒΡΥΡΊα τηΐβουθθ ΘΟΡΡ 8, Ψοϊοαπθ, ογθιηδϑίϊ, 
Βηθγϑῦ αὖ {61} Ὸ5 ΤΠ Π 6.15 οβϑᾶ πιθὶ, ᾿ 

οὐ αὰδο ἀθθθ δ) ἸηΔ ΟΡ] ΒΡ ΘΙΩΟ ἔθιηρον 8 Του δῖη 
Ῥοηθῦθ, ν 8] χηοοβίοβ ρϑίδιβ. βοϊηθυθ οὐἵπθ8, 
οἰἴἴϑοῖῦ ῬΓΟΡΘΡΔῊΒ ΟΡ ΕΪ5. δ νϑηθυαῦ ΠοΡἃ 

αὐ Θ᾽ ηἰτχ οαϑὰ8 ἤθγθύ ἀθῖα 16 Ἰη608. 

8. 23. ματέως, ὈΑΡΌαγΘ, αὖ ὈΡΘΥ 5. βδοιημο ἸΟσΟ 
Ιαθὰ ἢδΐ, ὁοχ ργοπαηίδίϊοηθ να] }}, ἀἰσίατη. --- 
φίλε ῬΡῸ φίλη 511}1}} γδίϊομθ. 8106]. πίυχνῶν] 
[πάτερ]. θρηνῶν, φίλε, παύεο᾽ μῆτερ χα. τ. λ. -- 
δηλ ΥἹῈῚ ῬΡΟΡΥατὰ. ποιηθη ῬΡΙΠ  σΘηΐπ5. ποίπιτη, 
δρίβυ, Ἰαῦ. γθοθῃίὶ ἂρ. ὅροι. Μῆδο. μα. απεϊᾳ. Ὁ. 
οὐ δἰίθυθιση ααοὰ ἢ ΠΟΒΙΓῸ τη Δ ΡῚ5 οοηδβοηδί ἢ 
γένης, ῬΤΘΙΏΙΘΘΠΘ5, ΜΥΕ ]θηθθαβ, ἂρ. Θα]θη.. 
Ρ. 151-188. Εδϑύὺ δὲ δραὰ 1ι6085 οὖ δ αθαϊπρίο 

ΟΟΟΠ. « Μδυηον ἴῃ Ἰοοο βλαμαρο»ᾶ γῸρ 
1. ΘΟ} 5. πἰροαθιο ἸαίθυΘ ΔΗΔΡΊΎΡΗΟ Θχρυ ταν 
οὐ ΡΈΘΡΟ, πὖ ἴῃ Τ}}115 ΠᾺ 7118 ῬΘΡΊΟΠΙΒ ΤΩΟΠῚ 
ΟἸΑνῖα5. ἀθία! Οδπίδ ὈΡΙρΊ τα, δὶ οϑὺ δὰ 
ΒΙΡΙΠοΙμ. {Ππἰνουβιύ,» Ηδθο ΒΘΟΚΉ., ααἱ ἀ6α ε 
(ον»». π. 2121. 'Ῥνδοίανονδπὺ ᾿πίθι' Ρ᾽. 685 
Αηέιοὶ. ραϊαέ. τ. 1Π, Αααοηάα. Ὁ. σἷν, ΒοΙδΒ 
800. Ερίξέ. Ηοϊξίοῃ. Ρ. ἀϑ1, ΔΝ 6ΙοΚον. δ, δὰ 
πῃ. ἀ8, ν. 67 54., ΠαροΡΡ6 α΄. 8108]. π. ἢ 
κ5. 1. Τιμόθεος ἀπο}. Ιοο. --- Ῥαύγεθιιβ ρα ΡῚ8 ἢ 
Ροίαϊι οἱ Ραύγᾶ ρΌρ6 ῬΒδηδρουδτη. 1. ΒΕΡΔΌΟΥ 
ΡῬ. ἀ94. --ἸΥΆ. ὅ. πολυχ. ἐπ. τύμό., αὖ ἴῃ 6ρ 
ἸΘαΡῚῚ βϑραϊον. Αηαὶ. Βύιποῖ. τ, 1, Ρ. 80, 
Αηίιοῖ. ραϊ. Ὁϊάοι, ΝΠ, 410. -- ΚΒ. 4. α 
5815. ποίαμη ἥρωας ΑἸοὶ ἀοίαποίοβ,; συνήρωες 
δαηύ 11 ααἱϊ, ἀπίθ ἀθίαμῃοί, Ἰάθια ἀθγοιηι, ἢ 
Βϑραϊοῦαμ), οοοπρδηί. ΡΠ 65 ἰδτηθη ΘΟΠ]ΘΟΘΡ 
δὲ σύγ᾽ ἡρώων. ΙΚ8106]. νῦν δὲ σὺν ἡρώων, ααϊ 5 
« ϑγατῃ να αγεοῆαβ ; σύν δηΐτη ἴῃ ΠΠΔ γι ὑθυΡᾶ 
ἰὐα}15. Θ᾽ϑηϊἄνγαχα ἰηἰοράππι ἰγδμι : Οὗ Ο}}. 
εὐ ἅ.» πεῖς. 

ΟΟΟΙΜΠΙ. Αἰἐδπογιῖς. ΗἩαρ65, Πέηθ». {. ἣν 
ἀοίμάθ. ΒΟΟΚΗ. ον». ἃ. 102ὅ, παρϑ Οὰ 
᾿Αττικῆς ἐπιγρ. ἐπιτύμό. ῃ. 3944, οἱ σ΄. Καὶ 



τ ὧν Δ ΠΟ ἡ ψες ΤΥ “ἀΠὰ 

τδιχὸν οπὰ δ'σηο ΟΠ ἰα οἷ (") Οὐππδπιθβ, ἀθ 
Κα106]. : « Αἀάϊίαμι. οϑὺ αὐ τοί ΠΠϊεο ποιθίαν 
ἴπθ δἄμιιο σα ρθα 5. » 

ΟἿ. Ογολποριοηὶ, ἴῃ βίθια Τὰ  Όν 1. ΠΟ με, 
οὐιῖυο5 δ5 ΜΊϑδιοηδ δοϊοη εἶ. 35 βόνὶθ, τ, ΤΥ, ᾿. ὼ99 
(.. ἀπ 6 Κα 106]. 491. Εἰρ᾿ὰ ρΐαμα δδὺ ανεθοὶ ΘΙ θη 
ππαϊ, βουῖθ αὐδάδμι ΟΥΟΒοτηθαμη ἀὐἀάποίὶ, αχίδ- 
8 Π]τατὰ ἀπο τηου απ 56 ΡῈ} 11. ΕἸ ον ἰ8. βαηΐ ΒᾺ0- 
τηθηΐα οἱ ποίςο. --- 8. θ. « ἐν Μινναῖς, ἀρὰ ΜΙηγα5 
σΠοτηθηἶοβ. Μιην ρθη 6 ΠΟΠΘὴ οϑὲ ἃ Μίηνδ, 
"6 ΤῊ Θ55δ 1126. ΟΥΟΠουλθβ. ἁπίθυ Βοθοίἑεθ ππη- 
Τὴ ὙΘΡΌΟ Μινύα, 564 νον 5 Ὀρχομενὸς τῶν Μινυῶν 
ἸσΠδία.» ---  ᾿Ἐπαθλοχομεῖν ἰδοϑὲ Τἀθϑαι) ; αἴιὸ 
ἀ θα]ο 5ἰ σαὶ βοαίτν ταιιηῖ5 [πιά 1οἷ5. 1ῃ στη η]οἷβ πλπ- 
ἴβαιιθ σϑυτηϊηϊθαβ. παίαου ἀιἔθυὴ θΡδηῦ ΠΌΤΩΘΡΟ 
6 ΟΥΟΒομηθηὶ σθυἰαγωϊηὰ : Πιοηη δῖα, Ἠοφιοίοϊα, ΜΊ- 

ἡποῖα οἱ (λαγὶίοοτα. » 1)6 νϑοθ ἥδη ποὺ βθῆβιι πϑαρραίδ 
᾿ς οἵ. Ῥιπα. Ρυέμ. ΝῚ. 8: οὐχ ὑπέροπλον ἥδαν δρέπων. 

ΟΟΟΟΙΙΥ. Ολὲλ νϑρϑυίαπι τπλυηοΡ μαθδὺ ἢρτταβ 
5 οἱ Ἰὼ βοαάθηΐθβ; ἴῃ πιθάϊο δὲ ἅτ τοϊαπαδ 
ἢ Πατητηα, τἰ νἱἀοίαν, οἱ ον νἱοίϊπια. 146 Φδοοῦβ. 

ἐγαϊῖρ. 11, 0. 110, π. 38. --- 8. 23. νέμω, ἄοηο, ἢος 
δὰ ΓΔΡ ἢ), οὐθαθ δύ 6556. ρ6 1" Ὠγ ρα] ρθη 98 60}05. 
Ὁ νέμω τῷ παριόντι ἀσπασίους λόγους. --- 58. 4. ἃ. 
10. ὑμητρὶ [δ᾽ ἀποφθιμένῃ]. --- 8. ὅ. ἔθηκε Ξαρρ]οί 

ΒΟ Κἢ. (Ὁ). τ᾿. 2399, ροβί Ομδηά]ον. 1550». Ῥ. 1, 
9, Ρ. ἐ οἱ 9δΔοοῦβ., 1. ο.; α. Καὶϊθ.. τήνδε χάριν 
ἡ μὴης Θάλλος ἰστήλλην ἐπέθηκεν. --- 8. 6. τῆς] ἀρετῆς 

ὡς ἱερόν... 

ΟΟΘΟΙΠΥ. « ἴῃ δοοϊοβία Β. Ὑ οί η5. ἴῃ Βα θᾶπο 
ΘΡΔΏ186, ΟἿ ποηῖθ Μεγάλη Μαντινέα. » ΕἸΧ 5066 15 

αντηοηϊὶ, οαἀϊάθναηῦ Πὴα». Οἷαδ5. Βγὶΐ. νοὶ. ΧΧΊΙ, 
908, 92Δ6005. ἴῃ ΝΥ ΟΙΗ͂Ι Α4γαϊ. {{{{. [ἀδοῖο. 1, Ρ. 96 
π16 ὑγδηβ] αἰ αγη θρῖον. δὲ ἴη ἙἭ, ρμῆν λόγιον, 1817, 
108) οἵ ἀοίπαθ Αέλο!. ρμαί. τ. 1Π, ». 961. ὺχ Πα- 
) οἰαϑδῖο. μϑεϊν 6] ον. ϑρίοϊζ. δρῖφρ. 11, 0. 19, 
δι οἱ γδρϑίηῦ ΒΟΘΟΚΗ. (Οὐ. ἤη,80». φν. ὑ. 1, ἢ. 1499. 
ἰϑει α. ΚΚα106]. 5. ἡ. ἀ78. --- 8. 1. 1Τὰρὶβ : ΠΑΙΑ- 

ΓΟΑΏΩΡΟΝ.  -- 5. 8. ἰὰ τππδροσο ΤΟΥΤΟΝ, 
Οἱ. ΤΏδοο. ΧΥ͂, 8 δὰ ρυοραμάυτη πρῶτον, ϑδπάθυὶ 

ΠἸδοί ΡΠ, ΡΙῸ τοῦτον. Καὶ". τυτθὸν. --- 5. ἀ. 

ἵρπῖον παροὶ ΗΠΡΑΓΕΝ. -- γ5. 6. ΑΜΦΙΟ. 

ΟΟΘΟΘΕΥΙ. Αἰλμορῖβ, Μίβομορο, Ογορὶ, Οὐτηδηπάᾶθ 
δἴθ, απονιαγα 1116:6 6110 ἴῃ Αγολώοῖ. εἰγιεὶ ορῖφ»". Βοϊέ». 

ἢν ὅδ. Πῖο ἴῃ Ἀττιχ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. ρΡ. 801, η. 2833. 
ΠΘΡΠ τ ΑΥ {ἰ πογηθη, αποὰ γϑβίϊαι πᾺ]1ἃ γαίϊοηθ ρο586 

βίαν, ΕΔΓ 65 ἰατθη οοη͵θοθῦθ Μιλήσιος, « οαἱ 
τὰ ΠΟὴ βα(Ποϊΐ. » α. Και θ6 1 πι5 ἰοηίαν!ὺ Μεῖσις, 

ἴ6ὴ5 886 Ὡ0ἢ. ὭΟΥ 556 Μείσιος ΠΟΙ 6, αποα ἰδιηθ 
56 ἴὉΡΕΙ νἱἀθίαν, -- 5. ὃ 544. ἰοααϊίαν χοῦ ἀ6- 

ΠΟΙ. 6». ἵπβον. φν. τι. 6214. « ῬαρΙ1οΙ ἰπβονῖ- 
1 Ἰαϊϊποθ Ῥορθ ἤοηριαθι γϑρϑυίδθ 56Χ ὙΘΡΒῚ5 

δοὶ ἀἸοιηίαιν δά θοίϊ 6556, δχ ααϊθὰβ ἀποβ ααὶ 56- 
παν Θρέψε πάτρῃ χ. τ. λ. ΠΟΘΙ. ΤΩ ΤΙΒΟΆ]15 

“πὸ ΒΙσηοπάπ5 ἴῃ Νοίϊςς αὐ Βίαοηίμηι, Ρ. 100. 
ἱ Ἰαυῖπὶ Ἠἱ βαπὲ : Μ. Ατιρ. Ῥο]γηΐοθβ, παῖ. θυ πᾶ 
Χι ἃηη. ΧΧΙΧ, τηθηβ. ΙΧ, αἀἰθῦθαβ Υ ἢ ααὶ νἱοῖὶ 
8 ἢ. ῬΟΟΧΧΧΙΧ, 810 : 1 ΤἼ5560, ἢ. ΘΟΠΥ͂, ἴῃ ΡΓἃ- 

θ, αΥὺὶ ἴῃ γϑπθίο χα, ἴῃ 100 ἢ. ΧΥΙΙ; ΡΤΘΘΠΉΪὰ 
ἸΧ, Ἢ. 1Π|, ΧΧΧ, ΧΧΥΙ; ΡᾳΓὰ ἢ. ΧΙ, Οοἰο)αρ᾽. π. ὙΠῚ: 
. ἢ, ὙΙΠῚ; 56}΄. ἢ. 1Π. --- Μ. ΑἸ. ΜοΙ]Ἰοῖα5 Τὰ- 
5 Πδίίϊΐομθ νϑηᾶ, ααἱ Υἱἰχὶΐ ἃ ηη. ΧΧ, τηθη5. Ὑ1Π; 

5 ὙΠ: αὐἱϊ νἱοῖῦ ΡΔΙΠλ25 π. ΟΧΧΥ, 510 : [ἢ Χ15560, 
ΧΎΠΙῚ, ἴῃ ΡΓΆΒΙΠΟ ΧΧΗΙ, ἴῃ γϑηθίο ἢ. Υ, ἴῃ αἰνο 

2 ῬΡΘ ἶ ΧΧχ, Ὠ. 11. 

ἼΝ ΘΑΡΌΤ ΠῚ ἈΝΝΟΤΑΤΊΟ. 251 

ΟΟΟΠΨΊΠ. Ποριά ἴθ Βα οΟρμδΔρῸ δραΐο; πἷο {ἰτππ- 
Ἰὰ8 ἤπθο τη ]5. ἰὼ. Μαβθο Βυϊδηηΐοο ἀββουνδίυν. 
ΑΠΔΡΊΥΡἢἾ5. Ροθία οαπν τηϑᾶ ΤΘρΡοοϑϑηΐαίιη" Ὀῖ5. οἵ 
8. 586}}}} ρϑυβοηδ βοθηΐοδ. ΕΔ υί5 7η80)". ο. 10, 
Ρ- Τ0., π. 348, Μοπίίαιιοοι. Ῥαέῤόογν». φ». 11, Ἴ, 0. 110, 
οατῃ ποίδ οἱ ἰηίθγρυδί. Ἰαὶ. Εχ Εδογοίίο σορϑίϊουπηῖ 
Βυαηοῖ.. Αηα]. ἰ. ΠῚ, ν». 815, π. 7152, άφοῦβ. (Υ. 4η- 
γιακὶ. ΠΙ|, Ῥ. Π, », 397), Αρροπά. π. 3952. Ενδηζ. 
ΟονΡ. ἃ. θ281 ἀπά ΙΚαῖ06]. θ18. « Ὑ Υβὰβ. αἰρί πα 8 
ΔΗΔΡΊΥ ΙΒ οἰποίοβ ΒΡ η οἷς, ἈΠ Ροοβίο 5. 6556 ἸΠΏΥΩΪΧΟΙΒ 
ἀδοιν]Ἰοὶβ βίαιαϊι ; ΕΡδηζ., δαοίον Οὐ, ΜΏ]]ΘΡο ααἱ 
ἀοχίθγρδιη το θην ρϑυΐθπὶ ἄθθϑβθ ΘΌΤη ὙΘΡΒΙΙΤΩ 
ἰηΐι 10. ἀβϑϑυὶΐ, μθχδιηθίμοβ ἱππρουίθοίοβ δαὺ τη 1105 
6886 Ορ᾿παΐιβ ὁδί. » 5ῖο ἀϊβροβαῖϊ Καὶ "61. Ὑ88..“ἀ- 1 
(ἰποοπα 08) : 

Πολλὰ βυθοῖσι χαμὼν, ὁδοιπορίαις δ᾽ ἀτονήσας, 
ἔυπορος εὐμόρφων γενόμην, φίλοι, μιεετέπειτα γυναικῶν 
πνεῦμα λαδὼν δάνος οὐρανόθεν τελέσας χρόνον ἀντα- 

[πέδωχα, 
χαὶ μετὰ τὸν θάνατον Μοῦσαί υου τὸ σῶμα χρατοῦσιν. 

-- 8. 1. ΒιρρΙοὺ ὃν χρύπτει χόνις ἥδ᾽. -- 5. 3, Παν- 
τοίων μελέων. --- 8. 8 τηδπουχη ΤΟ] αν συνοδίτης. 
ϑγηοῦο δαἀβου ρύπχῃ ἰπ 61} 1010 Μοηίθοίδ! οι. 1. ο.. οοη- 
[ον ίααθ ἴηβον. ἃρ. αναίθυαχη, Ρ. σσοχχχ : « Μ. ΑἜΡ6]1Ὸ 
Απὐριβίὶ Πἰθουΐο, ρῬδηίζογηϊηο 80] ἰθιηρουὶβ ὈΥΪΠιο ; 
Βδορυαοίὶ βυηῃοαὶ, ΑΡΟΠΠ 5. ργαβιίο. » ΕΠ δάάϊ : 
« Νιοοοναίθιη ἰριίαῦ ἰάθη βϑύῆοαο 86 οο]]θρὶο 
δαἀ]θοίαμη οὐ ΑΡΟ Ἰπἰβ ρϑραβιϊαση {586 Ραμ, 
Ἰάθοαιθ συνοδίτην αἀἷοὶ; ᾧὉὶ δάνονίἃβ σύνοδον Π1Ὸ 
ΘΟ 8. 5260 1Π8 δοοΙρὶ. » Οοηΐ. οὐϊδτη Η]βίγι οη 5 
Θρι ρα η Ρ. Βαντηδηηὶ ἄγέλοί. ἰαΐ. 11}. ΤΥ, σοσινι 
οἱ δἰίϑγραχῃ ααοα 1": ποίῖβ Θχ Ι θϑίπν, οὐ Μαν(18}15 δρίρν. 
ΙΧ, 28. -- 885. 10-12 δὰ δηδρ) υρῃατη ὙΘΒΡΙΟΘΙ νἱ- 
ἀθαίαν, απὸ πλιὰ Ὀ18 ΤΟ ρυ ϑοβϑηΐαίαν ροοῖς δἀβίδηβ. 

ΟΟΟΙΙΧ. Ποριώ. ϑιηθί. [0]. οχχιχ οἱ ασαίθν. 7λο8. 
Ρ. Ῥόαμν, αη46 Βναμποὶς. 4ηαϊ. 11,801, η. 699, ΦΔοο}5. 
(ὐἱ4. 4πΐηι. νοὶ]. Π|, Ῥ. 1, ρ. 2714), 4ρροηᾶ. π. 184, 
Εδη σία (΄. ἔη50». 0». ἢ. 0200 : « Ποίαιηοιαβ Γ[α1| 
δοίου. οοχηΐϊοιιβ. ». ΒΕ}. --ο Οοηρανραύ Φ9Φ8Δ6005. ΘρΙρυ. 
αποὰ 6βὺ ἰὼ Απέλοϊ. ἰαΐ. 110. ΤΥ, 166, ἰ. Π, ». 120 :᾿ 
« Ηος δορί ἴῃ ὑσσηα]ο βθοῖνᾶ... » δίιου ὙΘΙΒ115 
αἰ τη. 5 59 ἰουίθ (παρῳδίᾳ) Ἰασοπᾶοβ θχ μι θα Τονν]- 
τπι5 (Ογὶέ. απη. Ὁ. 180) : 

Πάντας λυπήσας, καὶ λοίδορα ῥήματα πέμψας, 
ἀλλὰ φίλος πεττῶν, Βρομίου, Παφίης τε βιώσας 
νῦν πατρίδος χλεινῆής ἄχθος χθονὶ ἐνθάδε κεῖμαι, 

ἐν φθιμένοισι γέρων, τοὔνομα Παμόδέλυρος. 

ΟΟΟΙΧ. Ποηιῶ, οἱΐπι ἴῃ οἷνο Οδρ ίο! ΠΟ. Θιη θέα, 
Ρ- 181, ἀταίον., Ρ. ϑόοι, π. 10, Βοπεάδ Αηέλποί. {. 1, 
Ρ.- ὅ31, ΕἸθουνοοῦ δι. Ρ 251, 3, θδοοῦβ. Ραναϊΐ.1ξ, 
». 108, 5. 18 οἱ Εὐδηζ. (ο»)}». π. 0281, πηᾶρ Κα106], 
θ44. --- 5. 1. νυϊραί. ΑΤΙΝΙΑΝΩΙ (ᾳυοὰ χοίϊααϊι 
Οτοι 5) ταπίαντῦ δᾶ 6005., Θαχα τη] 16 18 ποχθθιι ΡΓδ6- 
οοββῖβθθ ἀοοογοί. -- 8. ὃ. πόσιν. --- 85. 2. ϑ'ηγοί. 

ατναί. : χατέδον, απάϊα5 χατέθου. --- 8. ὅ. ΑΡΣΟ- 

ΓΕΝΗῊ ϑιιί.; Ταρσογενῆ Οαβαῦθοη, ΚΑ 106] ; ̓ Ἄργο- 

γενῇ ϑολιῖσον., δαθοῦβ., οίο. ; Πούδεντας, σοΡΡΘρΡίδ 
5. Π80ὰ ου, αὖ π᾿ 4115 ποταϊηῖθαβ ἈὈ]1 ι Ἰα λπιτα Τίνι. 

ΘΟΟΟΙΧΙ. Μιξἐμογεῖς. Ἐκ 5. }|19 56 Ογνίδοαμὰ ἃ, Καὶ- 
Βδ]ῖα5, ἔρμθηι. θρῖρν. ἰαΐ. Π, 11, ἀφὶπαθ Ερίψν. σγ.. 
οἷς. ᾿. 3239, --- 8. 8. Οομροι δῦ ἐθυγϑιὴ ᾿ρβᾶπὶ ΒΔ]- 
μα; “ἀϊηθο Ῥιοοοϊοχηϊηὶ διυθηαδίϊο δῖ, αιᾶμη γ6068- 
Ρἰπαιβ ΡΡῸ 60 ηποά φαἀϊίαπι εβὺ ἣν καὶ παράσχοις. -- 
Νομπα α, οαπα δορί αρ μα γἱ46 ἴῃ Απέλοί. ἰαΐ. Ῥ. 
Βαυνιμδηηὶ, ΕΥ̓, οοσο 568. 



ιϑ [ὁ 1 

ΟΟΟΙ.ΧΙΙ. 4»ῖ5. ἘαΙ ἰαχὴ οϑὺ η. ον}. ἸΉ50}. (Ἱ᾽. 
ῃ. 1141, οὐ ἂρ. 16 085. 11, 191, αἰρο 6 ΘΧχ βομθαῖβ. 
Εσανιποηιἰαηἶδ. Ποὶπαθ τορϑιηὶ α. ΚΚαῖῦ6], ταα]ίδαπ. 
δχηθηάδνυ Ερῖρ»". φ»". εἷς. τι. ἀθ6. 

ΟΟΟΙΧΠΙ. Ποηια, οἰΐγα, ἴῃ ἐβαἸὰ5 ῬΥΙΠΟἾρῚ85. ῬΊθ- 
ποβίϊηὶ. ανραῖθν., Ρ. ΜμΜόχνπι, 8, ἱπά6 Βυιαποῖ. Απαί. 
ἰ. ΠΙ, Ρ. 912, 58 9005. (γἹάὰ. Δηϊηιααά. νοὶ. χ ῬΌΙΣ, 
Ρ.- 898 54.), Ἀρροηὰ. η. ϑ1ὅ, ΕἾΔΗΖ. ΟΟ᾽Ὀ. 2,30}. 47. 
Ὡ. 0221, Καὶ 6}. υ. 617. --ὐϑ. 1. Καίθεὶ. λεγόμην. --- 
5. ἅ. δαοο08. Ροβύ οοἰί. ἀγάπων. 

ΟΟΟΙΧΙΝ. Ιῃ Τλαᾶβο. Ἑιάϊ Οοηζο, Πρ. ἐηβιιῖ. 
ῃιαγῖβ Τῆρας. ἰδ Ὁ. ΝΠ1Π, 6011]. Ρ. 831, ἴη46 α΄. Κ8106]., 
ῃ. 820. --- γ]46 ἀδργανδίαση {{{ὰ]᾿Ὸ πὰ σα} 11 ἰνδοίανο- 
ναί. --- 8. 8. ἀγλάϊσμα νοσάθ.]ο βρη! Ποαίαν βᾶροο- 
ΡΒᾶρτιβ τηδρη]ῆσθ Θχουπδίῃβ. -- 8. ὅ. ἱπάποϊίαν [ο- 
ἀιθη8 ἀθ᾽ 56 1ρ88 ἀθίαποία ΘΔ} Π]ϊὰ. --- 8. 1. 
«ὙΠΟ ΤηΔΡῚ5. 51} ΙΒΓΡΟΥΒΌΤΩ ΒΟΡΙρία5, (0 ΔΡΡΑΓοΡοί 
οχίγα θρ᾽ρυδιηχηδί]β ἤπ68 ροβιία πη 6586. ΤΪΡῸ πα τι 
Ἰηοάο; ἴῃ ἢπ ϑ'διρρα ἐπλησάμεθα, οἂϊ τηθαχη Ρ}}86- 
{}1.» α. Καὶ. 

ΟΟΟΙΧΥ. 8ι. Α. Ομηδηπά, Ἀττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. 
Ρ. 2ῦὕ2, η. 2110. Ῥυΐὰ5 δἀϊζαμα ἴῃ Ἀρχαιολογ. ἐφημερ. 
1802, Μαῦι, Ρ. 60. ΚΚαι06]. π. 145. --- ΚΒ. ὃ. ΚΚαιθε!. 
εἰ νΝ τοῖς. --- θΘ,. 6 δχί θη νου ΌΤΙ τϑϑίϊ- 
ἰαἰΐοπα ἀπθιαίαν. ϑαργα βου ρίαχη οϑί Εἰσίων Προθύ- 
μου Μιλήσιος. 

ΟΟΟΙΧΥΙ. Τὰ ᾿πβαϊα ἤλοαο, Ἰοοο μοάϊδ ἀϊοίο ΚοἪ- 
κἴποιι. Ἑαϊαϊύ Δα] 15 Μανίμα ἴθ βοΐ. 6 007765ρ. 
ἠοιϊόῃ. 1818, ν. 616, π. 8, πα}]Ὸ βαθ]θοίο Θομ 6 ῃ- 
ἰανὶο. 

ΟΟΟΙΧΎΤΠΙ. Ἐρηοβὶ. Τι6 088, Ἑαρῖϊο. εἰθ5 ἱηδορέρίξ. 
"Ὁ. οἔς., ρἷθ Ψ, Αβὶ6 Μίμπθυγο, δἰο., ἢ. 171, οὐ] ὰβ 

βιπῦ ΒαρΡρ]οιμοπία. --- Ἰλίου Πῴ, -- Ἀφ οἱ 

ΟϑοΡρὶαβ 8106]. Ερῖρ». φ». δὲς. τι. 391. 

ΘΟΟΠΧΎΠΙ. Αριοῦο ἴῃ Ἰηβιῖδ. ϑγνθθ ἀθβουιρβι Ὁ. 
Οαυνίλαβ, 6χ απὸ δαϊαϊὶ α. Και 6 1 15. ἢ. 318. --- 18. 1. 
Νείχην, παροδεῖτα. --- 58. 4. τειμής. 

ΟΟΟΙΧΙΧ. “Ἐταρῖδ. ον». ἴηβο". 9». Αἀᾶϑθπά. 
2810 χϑο; Α΄. Ιζαῖθ6}. Ερῖρ»". 9». θές. τι. 81δ. - 8. 3. 

« ΛΟΙΜΟΥΙ [φ" ΕἾΝ φονγοχὶ δχ [πιοϊδηὶ Αἴοθα., 
ὁ. ὃ6 : ἕνα δή τινα χρησμὸν αὐτόφωνον. χαὶ αὐτὸν ἐς ἅ- 
παντα τὰ ἔθνη ἐν τῷ λοιμῷ διεπέμψατο" ἣν δὲ τὸ ἔπος ἕν" 

Φοῖόος ἀκερσεχόμης λοιμοῦ νεφέλην ἀπερύχε:". 

Καὶ τοῦτο ἦν ἰδεῖν τὸ ἔπος πανταχοῦ ἐπὶ τῶν πυλῶν γε- 
γραμμένον, ὡς τοῦ λοιμοῦ ἀλεξιφάρμακον, ἀη4θ Ποη 
ἀπθιΐο αὐΐῃ νοχ να ραγὶβ αθυὶῦ λοιμοῦ γεφέλη ἃρυὰ 
᾿Αβίδηοβ. Ῥγο 116. δαΐθηι οϑί Μϑηορθηθι δοάθη 
ῬΘΒΌ ΘηἾδ8 ἰθαροῦα οοοὶϊἴ5586, 4ὰ0 ΑἸδχαπάδι {115 
Ἰοοῖ5 βδ5 δχθγοθθαὺ ἴγαπάθβ. » α. Καὶϊδ. 

ΟΟΟΙΧΧ. Αὐρα] Ναδαΐεογινι. ἹΚΊΡΟ ΒΒ οἱ. Αεέ. 
αοαα. Βογοῖ. 1808, ν. 299: ἴη46 α. Καὶθ6]. ἢ. 432. 
« Ναυΐραριο ρϑυλῦ ΘΠ νδηθβ, ΘΟΡΡῸΒ ἰδιῆθη χταδιϊ ΘΡ6- 
Ρίατα ογθιηδίθση οϑί, οβϑδᾶ οοπαϊίᾶ. » α. Κ. 

ΟΟΟΙΧΧΙ. Αγιαβίω, ἴῃ τὰρθ. Ἐδ]4. ροβί Ἠδιμ!ίοῃ. 
(Ἀοδθαρολι. ἴημι. 4.8. ηιῖγι. νο]. 11, π. 14) ΕΎδηζ,, τ. 174: 
οὐ 6 οκον. (Μιω. Ἀλθη. ΤΠ], ᾿Ι84, Ῥ.- 249, π. 28) αὰϊ 
ν8. δ. βουιρβὶὺ εὐσχήμως. Ο. ᾿ΚαΙθ6Ι. 394. 

ΟΟΟΙΧΧΙ. Ῥγορθ Ερλδϑιι. Τιθθαβ. ἡ, 108, 
ἰπμάς Ο. Οσυνίϊαβ Πδγηιω ΤΥ, 201 δ παρθυιηθ α. Καὶ: 
Ὀ6|1ὰ5 Ἐρῖρ». 9». Ὁ. 118, π. 296. -- Υ8. 1. ΒαρρΡ]θη- 
ἄστη σΟη] οὶ. ΚΑΙ 6] 15. Αἰλιανὸν δαὰξ ἰϊααϊα ᾽χη]. 

ΑΝΤΗΘΙΘΟΙ αὶ ἀπ πο 
ΘΟ βου ρίαγη οϑί Πόπλιος καϑείρηκιος ἊΥ 
Λεύχιος Λαίλιος Ἀστραγάλος ΤΉΝ ξῇ: 

ΟΟΟΙΧΧΠΙ. Τλμαΐϊρῖς τορουίτιπι ῬΘΥΒΒΟΥ 
Τλψαΐ. Ρ. 210, ΒΩοκι. απ ποίΪβ, αὶ ἃ8 
γΘΥΙΒΙ Δ] ΠΠΙ Τὴ ἃ, γοϑταϊϊοῦο, Οο}». ἴη80}. ΟἿ". ὡς 
Ιη δοάθιῃ ἰαρὶθ δ᾽ ἰθυατη οαντάθη [αἷξ, αποὰ δα 
{Παίαγη δύ αὖ γ6] διιάδοϊον! α. ἘΦ ΠΑΝ (α. 90 
ἀοβρθυδη πη 6586 υἱάθαίαν. ΤΠηϊὰ5 ἰδηΐαδε 
Ἰθούομθηι οθυΐαμη ονθα ἀθυΐτη : 

ἤλ]νθον, ἔνθα Διὸς [μ᾽ ἕδρ]αισι ΚΑΡΒΟΙΕΝῚ [Ἕρ 

ΟΟΟΙΧΧΙΨΝ. πλοαο ἴῃ ἰμβαϊα, ἴῃ ἈΘγῸ ΟῚ] 
ΔῸ ὌΡθθ, ἴῃ οἷρρὸ θαοΡΔΏ 15 οἱ 56.015. οὐπαίο. 
7. Μαυίμα, Βιι οί. (6 60} 68}. }οὶῖ. 1818, ν. 
χη ἃ πι5 0} }5. δὐ γα! ρΡΊθιτι5 1 {6 715, ΠᾺ]]0 ΘΟΙΏΤΩΘ 

ΟΟΟΙΧΧΥ͂. ϑαϊέεϊς ἴῃ Τιγάϊεο ορρίάο. Πχ Τα 
ἶ5. ΔΡοσΡΆΡΠο (ΠοβοανοἾθ5 Οὗ Αϑῖα ηεῖῃ. τι. 8. 
αἴ 16 085. Κ, ἢ. 1668, ϑαρνα βου ρύατη δβὲ "Ἔ 
μη(νὸς) Γορπιαίου β[ι. --τ « Αππὰβ Θ᾽. ]ΠΠ]Δηδθ ΘΡΟΘΙδΘ Ε 
300, ροϑβί ΟἈν. ἃ. 11, τηθηβὶβ -πηἀθοίμηθβ, αἱ 
βἷο ἰγδάϊία 5. ὙΝ ΘΙ οκουιβ Μμ5. ἤλθη. 1Π, 358 16 
β. (1,6085. ἰαηξαχητηοάο β΄}; ρροθ Β Π π5 ΕἸΡῸ: 
"ΣΝ ΒΙ ΡΓῸ ΙΒ αδιίαίὰ 680 βου ρίαν. » α.. Κ΄. -- 8. 
Πι6 045. ΒΌΡΡΙ]6θαὶ “Ἑξαδίου, 'οαπὶ μδο ποία : « 85 48 
γ 5 οηὐ ὁ ΡΓ15 ἄδηβ ἀπθίααθ Δα πο] ορθ; ἐϊγις 
ἐτό (115 ῬΟῸΡ ἀ᾽ Δα 68 ΠΟΙῚ5 ὈΓΟΡΙΘ5, ΘΟ ΠΘ 
“Ἑρμοχρέοντος, ἀθ βορίθ απ 1ὰἃ απδη 6 ἢ Ὗ 50 Ὁ 
Ἠδθϑίηθ δαίθῃ οθυΐατη ΓΘ βίιιβ. 56. θ6η6 16 
6. ΚΚαϊθϑιαβ ὃχ Ηδιυλ] θη 5 δροβεάρθος 6 

ΕΞΆΜΟΥ. 

ΟΟΟΙΧΧΥΙ. ϑαηο. Εχ ΔρορΥ. Ὑγοιαδιοίαἷ!, 
ν. 6]. Νν αάάϊηρίομ. ἢ. 3988 α. ἹΕΙΡΟΠΠοΙ͂Ν 
αοαὰ. Βοροῖ. 1808, Ρ. 2374: οὐ 5 δαῃί ΒΌΡΡΙΘ 
ἴηάθ 6. ΚαΙ06]. ἡ. 447. --- Κ8. 2. ἐξ ἰδίης στρατ' 
ἵν 6. 6Χ τὨΪ]1{180 αἀαδηη Βαβι! πα Πραο 185, αὶ, ; 
γ 0. πολυλήιος Δρρᾶγδί, ΠῸἢ Ῥϑυοὶ ἴαονδπ: 

ΟΟΟΙΧΧΥΙ ἃ. Τάρυ]ὰ οἤοββα ἴῃ 5..)Ὸ τρκηί ἢ ΡΡ 
νϑϑίϊρία ταοθηϊαμῃ ἀΡ 18 γϑίθριβ. Ῥοβί Βοββίαπι {178 
9». ἵἱποαϊη. ἴαβο. 11, ». 31) οὐ ΒΏοκῃ. π᾿, 2347, 
Ααάαοηά., Ἰιϑρᾶβ. ΤΥ, 1899, ΟΙοη ϑιίθρμαπαβ. 
Ἀθηναίῳ, 181ὅ, ». θὅ9 544. π. 17, υπάθ αι. Καὶ] 
919. --- 8. 1. 1010. ΒΟΟΙΏΝΙ Ξαρ Ιδιαθηΐαπι Ε 
ῬΓῸ αὑοὸ Ομ] οἰ οθαί Παυλείνου ἢοβδΒ. -- ἢ 
Εοββ. χαὶ σθένος σιοά ΟἸοηὶδ ϑίθρῃδηι. 
ΡΟ ρυοθαίαμη δ; Βωοκηῖο ρδοθθδι θρ 
γ5. 8. Βοββ. Δαμοκράτευς (}); τοοίθ ΒΩΘΟΚΙ.. 
χράτευς. --- 5. ἀ, 1ηϊξ. « ῬοΡΙ τηδίρ!5. Ποιη θη. 
νιἀοίαν ἴῃ Η ἀδεβδδι » 564, ἰδβίαπίθ ΟἸοη. 
Βαρονοβί. « φο ζαϊῦ πΧΟΡ Ναιβίουδεῖβ 1} 
θ16 Μαβθὶ ἢΠ1ὰ5 Γαϊ οἱ Ῥδα!ίηεθ (ν]α. ΘΡΊΘῚ 
Βεμλ. --- 5. ὃ. ΒΦΩοκη. Κεχροπίδαις; τϑοίθ 
Εοββῖτβ Αἰνεάδαις, αὶ οἱ Πανέλλησιν ΒΟΣῚΡ8 
58. 9. Εὐδουλεὺς ΡΙ]αίο δϑὺ κατ᾽ εὐφημισμόν 
Νίοανα. Α{6.. 14). ΟΥ̓ΡᾺ. Η. χχιχ, δ, χιμ, 3. 
τχχι, ὃ. Οὐ 16. ἘΠὌὺ ΧΌΥ ΤΣ Εὐδουλῦξ. Τοη 
ΘΟρποιηῖηῖβ Βα} 5 ταϊοπθια ἀθ 1 ΟΟΥ Πα 5. 
ὁΔ0. ϑὺ : Εὐθουλόν τε χαὶ Εὐδουλέα χατὰ ἀποδυσπ' 
ὠνόμασαν αὐτὸν (ΡΙαἰοπθπι), ὡς χαλῶς περὶ τῶν ἀ 
πων βουλ ενόμενον διὰ τὸ παύειν αὐτούς ποτε τῶν 
χαὶ τῶν φροντίδων. Εἰδάθτῃ 46 σδιιδᾶ ποοίθτῃ 
ἀϊχοναπί. --- 8. 13. « Μηυσαίῳ ἀθάϊ 6χ δρίδν. ἃ 
αυοά δὰ δ᾽ βάθη ἔτη ]188 ΒΟΙΏΪΠ 65 ΡῬΘυΠΘΡ6 
ὑπτῖ Θ80: ἀδ Πα ΆΤη. ΠΟ ΒΡ] θιηθῃΐαμη Π0 ἢ 
μᾶθδο. “Γαπι πάτραις νἱάοίαν δ ἀπρ]!οθι 
Βυγατη οὐ Απι]οο ἴδτη, Ρουθ απτὴ : Ρδίθυ 
ὌΧΟΙ ΑΠΟ ΘΟ δ πδ ψαϊί, νἀ δία οἱ Κυτ πιΒ δ Δα ΟΟἢ 
ΟἾΥῚΒ ἴα1556.» Βοκῆ. : 



᾿ 

ὙΠ 

ΟΟΥΧΧΥΠΠΠ . [π᾿ ϑοάθπι τπΥ ΠΟ 6 ΘΌΤα ῬΥΪΌΓ 6ρ]- 
φδιητηδὶθ ΘΟῺ ποι. --ο 8. 1ν 51. Βα ρρ] ον ΒΘΟΚΆ. 

Τροϑὲὶ Ἀοββίαιῃ : χεφαλὴν χατὰ γαῖα χαλύπτει. --- 5. 4. 
Βα ; μήτηρ ἐνθάδ᾽ ἔθαψεν. « Ἀμπέλιον (ν5. 3) ΠΟΠΊΘΗ 

δ τη] 16 15. ΒΘρΡαΪ 86, οὐ} 5. ραΐθν νἱἀθίαν 856 Μὰ- 
5115, ῬΔΌΪ πὰ γ6}Ὸ τηδίθν. » βοκχῆ. --- ΝᾺ ΡΥ τὴΘ σο- 
δἰ πος ορὶον. Κλὼν Στέφανος, ἴπ Ἀθηναίῳ, 8170, 
. θῦδ, ἡ. 18 οἱ βορανυ δίνη ἴῃ νῸ]. απο ΒΡ αν 

Ρ Επιγραφαὶ τῆς νήσου Σύρον, Αἰποη. 1870, ἰη-8, ». ὅ2, 
ὁ ἴπ46 α΄. 4106. ἐῤ. --- Βίθρἢ. ΟἸοι. νβ5. 1 οχίν. Ἰϑϑὶν 
αἱ αἰδοῖ. 

ΟΘΟΙΧΧΙΧ. Αριαεῖ. ασαίθυ. Ρ. μόχενι, ὃ: ἀθῖηάθ 
ποῖ. ᾿ϑοίέ. ἡ. 808, “Δ ο005. ἀρροηα. πὰ. 340. ΒΩΟΚΆᾺ.- 
ὙᾶηΖ. (Ὁ}}. ἱ. ΠΙ|, ». 1710: παροὺ α. ΚΚαῖθοὶ. 396. 

- Βυιθβουῦὶρίατη οϑὲ Ἔτους ροη; τοσπδηΐθ Οοιημιοαο. 
ἢ, 6. ἃ. 118 Θροοθθθ ΑΥὐηδβίδηδθ, γ6] ἃ. Ρ. ΟἿν. ἢ. 
δέ, » α. Κ΄ --- 8. 1. σα]. Μίσιδι; Ἰοσοθαὺ Πομῆδα. 
Ἐριχαλλέϊ, αὐτὶ ἐγ ΏΒἐα] ον ν « ῬΟῸν ἃ θ6}16 ΜΙ515....» 

ΘΟΙΧΧΧ. Ῥίος. [δορί. ΤΥ, 3. 30. --- Υγ85. 1-8. 
ΠΡ. ΒόΒΟΝ. τῇδε ἀρρωστίᾳ, τὸ ὃ. α. π. --- 8. ὃ. 
 ΤΡαϊθοίϊο, ἴῃ αᾶ ΟΡΘΌΘΡ ΠαΘΡεπι5, ῬΡῸ μᾶλλον δὲ 
ὖ Π. 5΄᾽ς βαρν. [ἰδίωώ. 11], μόνον μιὴ ὠχριᾶσαι ργὸ μὴ 
᾿χριᾶσαι μόνον, 6 οοἰογθηιὶ χιϊαθηὶ ἡλιία886.» 15. Οδ- 
δια). --- 8. 4. οί. δα. μέλλων ἐς ἄστρα διαδαίνειν, 
τ΄ λ., οἸδπαϊ!σαπίθ δυο. τηθίρο : μᾶπο ᾿θοίοη τα 
6 δαἀτηϊδογαὺ Η. ατοίϊιβ. ὁ 

ΓΟΟΟΓΧΧΧΙ. ον. Ιδουὶ. ΤΥ, ὅ, 271. -- 5. 1. 
χ οοὐὰ. ααἰθυδβάδπι), αο5 ᾿ηΐθ ΕἸΟΡΘΗ Πτι5 οϑί, 
τοίου αὶ Η. ϑίθρῃδῃη. νόσος. ΜοΥθι5 οϑί ὑδρωπιχὴ 
ἰάθεσις. --- 8. 2. εἰ. οαἰ. εἰς μέλαιναν, ἸΟΠΡΊΟΓΘ 
αν πο γ Υϑιι. --- 755. 8-ἀς Τῃ 1ἰβάθμι δαί. νῦν ροβὶ 
χεῖθε, Γϑ]θοίο ἴῃ 566. γϑυϑιι χήρη, ἀπά6 αὐΡΟ Ια 6 
αἴθ" τη Θ  ΡΆΤΩ. 

ΟΟΙΧΧΧΙΙ. Αρ. Ῥίορ. Πδορί. ΤΥ, 6, 31. ---νϑ. 2. 
αδανάδης, Οδάδῃιϊ ἢ]ϊι5. -- 8. ἀ. ψὰ]ρ. ὡς δεινὸς 
νὸρ. ΒιρΡΙ θα Οὀβδαθοηιβ., ββθηίθπίθ Μϑηδρίο, 

νοὶ ἀπεφήνατο. --- 8. 0. « Θυϊ 5ϊηὶ Ῥρηῃθβίθθ 
χρυ ΤΉ Θ5584|05 56 ΡΥ1}], ἀοοοθαηὺ ἰ6 Ηθβυοηῖαβ, Ηδν- 
ΟΡ αἰ οη, [ΡΠ Οὐ 15] οἱ δα ϊάἃ5. Πενεστέων προσφιλέ- 
τερος ῬΓΡΟΥΘΡΌΪ ΒΡΘΟΙΘ Ὀγ86 58. θυ! υἱάθίαν. » 
ϑηαῦ. Οὐπὶ μθο ΑΥΘΘβΙαὶ συγ η6 οομραγαὺ [5. 
ΒΔ θΟΠΙΙ5. « ΠΟῊ ΠἸΘρΙάσμη ᾿ποθυὶ θοθίθο θρὶρυδιη- 
ἃ. » Αηί. Ραί. οἀ. 14. Χ, 3. 

ἷ ΟΥΧΧΧΙΠΙ. Ῥίορθ νἱοὰπὶ Αἴ τ-άψα δὰ πονᾶτα 
Πιοοοοδη. Μουσεῖον χαὶ βιδλιοθήχη δέο. ΒΙΏΣΡΏδΟ, 
10. ᾿. 13 5ᾳ. πᾶ46 τορϑι α. Και 6115, Δ ααοηα. 
941 ". « Μϑηθοίθιη Πυρρώνειον ΡΠ ]]ΟΒΟΡ τ [1556 
ῃδοί ΑΝ ΠἸατηον ίζ., αποὰ 51 αθπὶ οἴδηαδί ργορίθυ 
υρρωνιαστῆς νΟΟΔΌᾺ]}1 ΓΟΓγ αἰ θτα, οορὶίαγθ ροίθνις 

5 Πυρρωνιαστῶν οο]]6ρῖο. αποα ἃ ῬΥΡΡΠΟΠΘ ποίου θ 
5 ΘΟΠαΙζοΟΥΘ Ποιηθη ἀυχουῖί. » 71. --- 8. 2. ἐξισώσας 

" λόγῳ ἴεγϑ δοάδθιη β5θῆϑιι ἃ οὔιῦθ5 δἰοχιιθη ἐϊω Ἠῖε- 
6γ}08 ἵηιρ]θ)»ΐ, βῖγθ αἱ Ἰοαυῖϊίαν Τδοῖϊίιβ, 26)" ΟἸ17165 
γγυιογιἐϊδ5 γε} 6705 1). 

ΟΟΟΙΧΧΧΙΝ. Βοηιῶ. Μαίζοιαβ, Μπι5. υ6» 071. Ὁ. ΧΙ 
Θονῖτβ ]ηβορὶρέξ. ἡ. θά, οὐ ροβύ δ]10ο5 Βυαμοϊς. 
αὶ. ΠῚ, ᾿. 802, πα. 104, Φδοοῦ5. (4 πίηιαά. νοὶ. ΠΙ|, 
ΠῚ, Ρ. 278), Αρροηῃα. νι. 388, ΕΥδῃζ. 00}. ἱ. 11], 
Θ02, η, 6290, 6. ΙΚΔ106]. π. 690, αἱ « ΕἼΟΓΙΙ, 
ν ΡΌΘΡ τηορίπ8. ΟΧ ὈΥΙΒΙ ΠΟ ΒΘΡΊΪΟΡΟ ἃ ῬΔίΓΟΠ 5 
5, ἀ). αὖ νἱάθιαν, ἴῃ ΘΟΙ τα ὈΔ.Ὶ ἸοσΆ] γα ὑρδηβ] αἴπ5 
νιν -- 5. ὁ. Μδῆ. οχ Ἰαρίαθ θρεπτῆρσιν λείπ. 
νὰ δοοθρὶύ ΕὙΔΏΖΙαΒ; 98 6005. τοῖς θρεπτῆρσι λιπ. 
Βυμποῖ.. οἐχ ϑδ νι η1ο ὃς γενετῆρσι λίπεν. --- Υ5. 7. 
ἜΠΠΟΚ. οχ δα νίηὶο δειλαίων, 5664 14.015 ΒΑΘ Ρ6 νἱ46- 
Ὁ, δειλαῖοι, αποὰ τοροβαὶϊὶ ΕὙΔΏΖὶ5 ποίδηβ δειλαῖος 

ΠΡΥΟΝ ἶ ὯΝ ἢ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ Π ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 488 
ΡΟΒδβ6 ἀϊοίαπι νἱἀθυὶ ργὸ δειλαζα. --- 8. 8. « σποδιὴν 
χ. τι Δ. οχὶ θιμα πη οἰ ΘΡΘΊΩ, ΠῸῚ Θχί ρα πὶ 1}}18. ἀο] τε τὰ 
Θχοιίδηίθιη. » ζα6. 

ΟΟΟΠΧΧΧΥ. Οταπιον. Απθοά. φυ. Ρανὶβ. {. 1, 
Ρ- 380: ἱπά6 Ῥίοοοϊαβ, ϑμρρί. ἃ ᾿Ατΐλοὶ. ν. 1239 54. 
-πτ- 8. 1. Οὐδϑιη. πολιός τε χάρη ; σογγοχὶΐ ῬΙιοοΟΪ. 

ΟΟΟΙΧΧΧΥΙ. Οἴνοα Εγψέλνας. Ἐ5ι ᾽ῃ Οὐ. ἵγ150)". 
47᾽. π. 8125, ὕπα6 α. Καϊθο! 5, Ερίφν. ῳ»"., οἷς. 
Ὡ. 399. δαρνα βογιρίαμη οϑί Διοχλῇ Λυσανίου χρηστὲ 
χαῖρε. --- 5. 2. νανῖὰ βαπύ βαρρΙθιηθπία, ΒΟ κ᾿ 
χουφοτάτης φίλτρον [ἡ] λίθος [ἐστὶ ταφῆς]. ΝΠ Διο Ζ. 
ἃ λίθος, ἐλπίδος εἶ. ι 

ΟΟΟΙΧΧΧΨΙΙ. Ογδιηλον, Αρηθοα. ω»". Ῥαγῖς. ἰ. ΤΥ͂, 
Ρ. 348, Ρίοοοὶ. ϑδιερρρί. ἃ ᾿ΑηἩἑλοῖ. ν. 184. Μοιηϊηῖι 
ἴα ΤΙΌ. δ] δ ορῖον, Απέλοϊ. ραϊαΐ. 6ἃ. Ὅϊάοι 
Χ, 870. --- 85. 1. σοῃ]ϊοϊο θα ῬίςοοΙ. Γῆ μ᾽ ἔτε,᾽, ἣν 

φ. ΑἸΠΟΙ ἱπουγὶα ἴῃ Ααα. οὐ 60)". ». 381, ποίαι Ἰθρϑη- 
ἄστη 6886 ἔτεχεν Ῥγο ἔτεχε, ροβίυϊδηΐθ τηρίρο; 568 
ΠΙΡΓΆΥΠΙΒ, ΟΡΙΠΟΥ, ΟΠλϊδὶΐ ἐχ, απο σοηϊπδίαχη ογαί. 
- 8. ὃ. ΟΥδμηθν. ἐδίχασε :οον "δχὶύὺ ῬΙΘοοΪ 5. --- 5. θ. 
ΟΥ̓διηθν.. ἕνεχα ; ΟΘΟΡΡ. ῬΊΟοΟΟΪ, 

ΟΟΟΙΧΧΧΥΠΙ. Βοϊββοηδά, Αηθοή. φ»". ἐς ΤΙ. Ρ. 478, 
6 οοα. 1080, ρ. 61, 2., Ογᾶγῃ. Αποϑοιί. Ῥανγῖδ., ρ. 293 
οὐ ἱπᾶὰθ Ῥίοοοίαβ, ϑιρρίόηι. ἃ ᾿ΑρέΠοῖ., ᾿. 184, σατῃ 
Ἰοχητηδίθ Εἰς εὐνοῦχον ἄρρενα. --- 8. 1. παρῳδεῖται, 
τι 5606 ἢ, νϑυβ5 δρὶἈρΡ 1}, ᾿ποουίο δαοίουθ, ἴῃ 47- 
ἐμοί. ραΐ. ο. γι, 8 

ΟΟΟΙΧΧΧΙΧ. Πορῖῶ, οἸΐτα ἢ δ άθιι5 Μαιπϑοϊοστι. 
Εαιάϊῦ Μανδίουαβ, ὑ. ΠῚ, Ρ. μροόχιαν, ὃ. Βδροίϊουιηὶ 
δΦδοοῦβ. Αηέλοί. 6. πον. ἰ. Π, Ρ. 866, ΕὙδηζΖ. 6». 
1.80)". 017. ἰ, Π|, ». 929 54. ἢ. 6289. ---- 8. 1, 1818 

ΤΑΧΎΠΟΤΜΟΣ. αᾳυοὰ Ιαρϑβὰ αυδάναίαν!! ἐΔοίατη, 
ἰδγάθη τούϊπαϊύ 98 0005. --- 8. 2. θηλυτέρην, 1ά. --- 
5. 8. ἑξαέτις, ἀτίτηλε, τὰ. 

ΟσΟΟΧΟ. βοριω. Ἐαιάϊε Ατηδίϊαβ, Οσίορη. Αγοαί,. 
1826, 1. ΧΧΧΊΙΙ, Ρ. 111, σαχῃ 1 οΡρυθίδίομϑ Ἰδὐϊηἃ, οἵ 
ποίᾶ: ἴη46 γϑρϑίὺ ΕὙΔηΖίιβ, (07. ἴη,50)". 9». ἰ. ΠῚ, 
ΡῬ. 9380 53ᾳ. π. 6291 δ᾽ ΠΡΟ ΚαΙθ6]. ἢ, 697. δυῦ- 
Βουρίαχη οϑὺ Λ[ούχιος...] ος Ἄνθιμος τῇ μαχαρίᾳ θυγα- 
τρὶ μνείας χάριν. 

ΟΟΟΧΟΙ, Νεοραρλὶ. Τι6085. 1], τχ, Νϑὰ-Ῥᾶρῃοβ, 
9190, ᾿πάθ α. ΚΚαϊθθ]ῖαβ, Ρ. 99, ἢ. 257. --- 5. 1. 
Νοιήθη ΒΌΡΡ]. δ δααϊηρίοῃ, Κρίσπιον, [οΥία586. ῬΓῸ 
Κρίσπιλλον, πἰδὶ τηδν]5, σατὰ ἀπάᾶγαγα ἢ θαυ ατα ἰδη- 
ἴασαι 510 βραίϊαχη, δα ποϊηθὴ τπἰὖ γΥ. ὁ. Οθβιίαπι, 
ΙΚΕΓΤΙΟΝ οῦῖθεγ. Εἰχοσέτη 6. Καὶθδ} οον- 

τϑοίϊο δῦ; γι αααχη βαρ] ον ΑΝ δυο Ζ. ---- 5. 8. 
16 085. ἥρπασε, Καὶ". ἔχλασε ὁχ ΜΝ Ί] ΔΙ. 

ΟΟΟΧΟΙΙ. Τλοόρα ἴὰ ἰπβαϊᾶ. ΜΊΟΠ 6115 4π7ι. [γιδέ. 
18θ4, ρ». 3ὅ8; 6. ΚΑ1061. π. 191, --- Υ8. ὅ,. Βαϊίον 
Ὁμοῦ πινυτῇ τε χαὶ αἰδοῖ, ἊΝ ΠδιηονῖΖ. ἔσον. Ιηἴνἃ 
βουιρίη : Ὃ δᾶμος ἀφηρώιξε χαὶ ἐτίμασε τὸν ἱερῆα 
Ἀπόλλωνος Καρνήου διὰ γένους ᾿Αδμητον Θεοχλείδα, 

πάσας ἀρετᾶς ἕνεκα χαὶ σωφροσύνας. 

ΟΟΟΧΟΠΙ. τὰ Τλορα. ΒΌΟΚΩ. πὰ Αοέ. ἀοααθηι. 
Βοργοί. 1880, Ρ. 99, ἀπα6 6, ΚΚαὶθεὶ. η. 192, Οὐ ρτῶ- 
οοάθηϊὶ μαῖο ἐλΐα]ο ργθοβουιρίστη οϑὲ Ὃ δᾶμος ἀφηρώ!ιξε 
χαὶ ἐτίμασε τον ἱερῆα Ἀπόλλωνος Καρνήον χ. τ. λ. ΟΥε- 
ἀ1Ό116 δϑὲ ᾿ηβϑυίοβ ἔὰ1556 58.158 ὈΟΠῸ ΟΡ ΠΪΠὶ ἀπ 05 γ6}- 
5118, 9 οἱ, ὁ αν απὶ ῬΓΙΟΡ ΠΟΙΏΉΘΗ, 8161 ἐθἰδίθιη ἀ6- 
Γαποίϊ ἱπαάϊοανοί. « ῬΥΪτηϊτ5. (816 ααϊὰ ἔαουϊ εἰ δέ με 
νόσφισε μοῖρα πατρὸς νεότητος ἐν ἀχμῇ τετλάτω χ. τ. 
λ..» 6..Κι ι 



εἰν ν 

ὌΕΣ 

ΟΟΟΧΟΙ͂Ν. Ρανοὸ ἴῃ ἰμβαϊα. Εχ Καὶ! Δρορναρ ΠΟ 
δα! Κ 611. ΑἸ. 11{ἰπέρ. 1849, Ρ. θ3Ὁ ; οχ Βομιθ ποθ 
ΔΡΟΡΥ. Βίθρῃδηῖϊαβ δε ίοί. ἀοδαεὶ. Ῥοίγοροί. 1888, χι, 
238 : οχί 46 α΄. 1061. Ερῖφ». φγ". ὁἰαρ. οοῃ. ». 80,216. 

ΟΟΟΧΟΥ. Ἐνοηιοροῖὶ Ονθίθο. ϑργαί. Πηι6». Ογοΐ. 
1 421, 60]]1. ἰδΔ}0., ἱἰπά6 α. Καί οΙαβ, ρ. 108. 
ἢ. 308. 5. 1. « ψιάρμαν δὰ ΔηΔρΊγΡἤπτη οἱ δα πο- 
τη 6 ἴῃ 8110 οἱρρὶ Ἰδίϑθυθ βουϊρύστῃ (1π ἀμις 465] 65) 
γΟ ΘΔ]. » α. Κα. ἙΔΙΤοΡ 5 βαπΐ Βα ρρ]θιηθηίδ. --- -Κ 8. ὅ. 
« ΜΙΐῸ τηο060 οΥδίϊο δά τηδυϊίαση ἀθβροί αν, Του ία558 
ΔῸ ρ8ἃ ὌΧΟΡΘ ΔρρΡο)]αίθχη. » 

ΟΟΟΧΟΥΙ. Βοριῶ πὶ ρογίδχη ὅὅ. ΚΘ θβΈ ΔΙ ΓΘρΘΥ- 
ἔπτη Ιαριάθυη, δαϊάτὶ ΕΓΔ Ζιιβ Ο΄. ὁ. συ. Τὶ ΠῚ, Ρ. 892, 
ῃ. 6220. ϑαρροβίίαπι Ἰαΐϊη6 οβδὺ : Τὶ ΕἸἼανβ. ῬΥΪΒοι5 
οἱ Οδριἰο ἐδοθυιηί. --- 5. ἀ. Προχοαὶ 5πηΐ Ἰδί]ο65. αὶ 
ΘΟΗ ΙΔ. γα τη δ η 115 ργο α ἀπηύαν. Οἵ. Αηλοί. ραί. 
ΒιΔοὶ, ὁ. τχ, 674, δρίρυ. 1ιϑοηΐ. ὅοῃ0]. νβ. ἀ. 

ΟΟΟΧΟΥΊΙ. Ποηιω. αταΐον. Ρ. ΠΟΧΧΧΙΥ. Βυιποῖ.. 
Απαί. 1Π1, 2310, π. 898, ΦΔοο5 (4πίριαυυ., 1ΠΠ. Ῥ. 11, 
Ρ- 196) 4»ρεηά. 11: οἱ Ἐτδηζ. Οο}}. ἰ. ΠΙ, Ρ. 932 5ᾳ., 
ἢ. 0297, πᾶ 6 106]. ὅ93. --- ΘαΥΘΙ ΒουῚρίαχη οϑί ΔΛ. 
Φοντείῳ Φόρτι ᾿Λσχληπιάδῃ τῷ γένει ᾿Εφεσίῳ βιώσαντι 
ἔτεσιν μ΄, μησὶν β' ἡμέρ. χε΄, ὥρ. ζ΄ Ἐγνατία Βρισηὶς 
σύμθιος, μνήμης χάριν. --- 8. ἀ : νι]ρο ὡς ἐπειέαδε 
φίλοις, απιοά, αὖ 6Χ νΘΒΊοη6. ρῬαίοθί, ἰοροθαὶ τοί, 
564 1Δ 018 ΒΔΡΘΡ6 νἱάοίαν ΕΠΕΤΕΛΛΕ. 

ΟΟΟΧΟΥΊΠΠ. Ποριώ. αναίθυ. Ρ. 688, 7. δὲ ᾿η48 ᾿πίρϑυ 
8]}105, Βράποῖὶς. 4γαϊ. 1Π,.. 7113, δαοοῦ5. (Ὁ. ἀπώραάυυ. 
γο]. ΠῚ, Ῥ. Π, ν», 828.), 4ρροηά. π. 381, ἘΥδηζ. 6». 
ἢ. θ29ὃ οὐ Κδὶθ6]. δ52, --- 8. 2. ᾿Αργολίδος, αταΐον. 
αυο τούϊηυϊ ατοίϊαβ. --- 8. 3. Μυρίνης Μγηΐηδ 
ποίδ ὉΓ55 2 2011415, 46. αὰἃ δίνδθοη ΧΠῚ, 8, ὅ : Μυ- 
ρίνα ἐν ἐξήχοντα σταδίοις Αἰολὶς πόλις ἔχουσα λιμένα. --- 
8. ἀ. Φά60}5. δὰ ἀσθϑιι Ρϑίουἐ εὖνιν, Θὰ Ἰηἰογργοίδ- 
{016 : « ΕἸΔνίδπο οχϑίϊηοίο, 6].5 ραίγῖα ργοβίδηιςβ- 
50 ΜΆΒδΡατα ἀπ Ἰβύϊ6. οὐ θαΐδ, οϑί; Μτβεθ αρπα {1105 
φοπίϊοπουπιηί. » α]ρ.. ἔθηχ᾽, γοβυϊταὶ οχ αγοίϊο, ἀρπὰ 
ααθιὴ οϑῦ ἔθη χ᾽ ἀρετῆς; ἐθηχ᾽ τοι ηπἰΐ ἸΚ 8106]. 

ΟΟΟΧΟΙ͂Χ. Μαβδιϊω, ἴθ ἀνπὰ. ὙΠ]οΐβου, Μαφακῖη 
θηπομοί., ἃῃ. Υ., τ. ΠΙ ἀπάθ 4980008. Ῥαγαϊρ. 11, 
ἢ. 11, οὐ Δρροηπά. π. 110. ΕὙδηζ. 60». ». 1051 54. 
ἢ. 6707, οὐ α. Καὶθεὶ. 664. --- Κ5. 1. ΕἾΔἢΖ. οχ Ὑ185- 
οομί. ἀνέθηχεν ἑός. --- 8. ὅ. ΕὙΔΗΖ., ΚΑῚ. Τύχη. --- 
8. 7. « Χηρίαν ΡγΓῸ χηρείαν. Ητι}5 νυ διιβ υἰίλατη ἀπι- 
ὈϊΐαγΘ Ποϑί, παὐλιιμη ν᾽ Ποδίου 5 τ ρ Ρ 186. Δ ἢ τη Δ}- 
ΤΔΟΡΔΡῚΪ ἐδβι δύ] οὶ ἐγ θαθηάπτη 5ἰύ. Εαυὶάθηη μος 
τΩ Δ] τὰ ΟΥΘάθυθ. ΕΔΟ1]6 ΘΟΡΡΘΧΘΡΙΒ ; χηρείαν, στυγνῇ 
παιδὸς χ. τ. λ. 

ΟΠ. « ϑογνανιέ Αποησηηβ αὰαἱ Ορρίδῃηϊ νἱΐδτα 
ΒοΡΙρϑβὶῦ : οἱ δὲ ποχῖται θάψαντες αὐτὸν, ἄγαλμα πολυτε- 
λὲς αὐτῷ ἀνέστησαν χαὶ ἐπέγραψαν τάδε" ᾿Οππιανὸς χ. 
τ. λ.» 2ας. ΜΠ δάϊάθνθ, ᾿ηΐθν απο Βυαποῖς. 4παϊ. ΠΙ, 
Ρ. 214, η. ὅ82, ΦΔ 6005. (4ηἴηι. νο]. ΠΙ, Ῥ. 11, Ὁ. 190.) 
Αρρθηᾶ. τι. 311, Ἐσδηζ. ον». τ. 0800. Βδοοηπ 5 ἴῃ 
Ορρίδῃϊ νἱΐα αὰθθ ϑολοίίδ ἴῃ Ορρίαμ. Ῥυϑουιῖββα δϑί, 
ΒΙ9]. Ὁ1ὰ. Ρ. 218. --- 5. 1. Ῥγὸ εἷλον ποΠΠ1}}}1} ἔσχον, 
γα]. ἀοίδιμον, 1ΔΡ15 ἀοιδεον, 5. ἀοιδεων, 51 ΓΙΡΟΥΪΟ 
οΡΘάδβ. αὶ 5886 πππὸ ν᾽ Ϊββθ αἱ θη] ]5. ἂρ. ϑοραβί. 
Εσῖζο, νἰιπη ΠΟΌΙ]Θμι. --- Ἄα]ρ. Μοιρέων. -- Υ. 3. 
Ἄποη. Β10]. Π14. ᾿Αἴδας: Βδηάϊη. οχ οοᾶ. ἴῃ Οαίαί. 
Βιδὶ. Ταὶρ. ὃ. 1. Ρ. ὅ87, χρνερὸς δ᾽ Ἀΐδης με. -- 
8. 8. ἀφβιἀθυδίτν πὰ οοα. Βαπάϊπ. [π΄ ἀπδῦιβ γνἱ 15 
χατέσχετο εὐεπ. --- 8. ἀ. Τ,.8Ρ015, 18 ἀρ. ὈΙάοί. Ζωὸν. 
--- ὅ88. ἀ-ὸς πὰ οοᾶ. ρα]αί. "Ἤθελεν, ρτο εἴασεν, οὐχ ἄν 
υοι τις, ΔΙ.6 } ρα]αΐί. φθόνος αἰνὸς εἴασεν --- οὐχ ἄν μοι 
τις ἴσον χλέος ἔλαχεν ἐν χθονὶ φωτῶν. 

ἘῸΝ 

ΑΝΤΗΘΠΟΘΙΔῈ ΘΗΖΕΟΚΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 
ΟΜΙ. ἴῃ γχσβθο δηλ ρῆο. Μουσεῖον χαὶ 

τῆς εὐαγγελικῆς σχολῆς, ἔτος πρῶτον, περίο 
τέρα (ϑηάγγηεο. 1876) Ρ. 86. --- 8. ὃ. Ξυνήονα 
δραΐ ΟΠγιβίοάοσιμ, Κορῆν. 301. --- 5. 8... 
ἰγδαϊίαν; σοΡΡοσὶῦ α. Καὶθ6). ἢ. 341 ἃ... 
Οοπίονῦ Ἰάθχῃ οηϊάϊτη δρὶρν. Λάϊνά σοι τύμέ 
564. ΒΌΡΡ. ἢ. 208. --- αβ. 18. ῬΓῸ 60 (πο 5, 
ΘαἸοτ 65 πότμον ἀνέχοι, ΟἸδιἀἸοδπ θ τη θίμο, ΡῸ 
Ὀἱϊδηίον» φαϊάθιῃ, ἀκούοι Καὶ θ6}1π85, αἱ ἰδ 
ΡἸΪΘΘ 6» ἑαϊθίαν {Ππ4 φρενὶ ἀκούειν. Ἀοδεῖα 

σχοι (ΑΝνεςχοὶ) αποα 58.015. μι θ}}1ρ 1 ἢ 
γ8. 19. Ἀδροβιιίμηιβ οἷσσιν αποᾶ ἰγδαϊίαν,, 
α. ΚαΙθθ]ῖο τησταθαίαν ἴῃ οἷς ἔπ᾽, 5] 1οἰοπίθ τὶ 
ΡΠ οϑί εὐχὴν ἀνέσχον (1. 6. εὐχομένη χεῖρας ὁ 
ΟΠ δήθ εἰσ ροθίδθ ἀρίθιη, παρ αποα 

ΟΙΓΕΠ ργο ΟἹΟΟΙ ξουυὶ ποὴ ροβδ6 νἱἀθίαν, 
ἰάθη ψιοά ὧν ὕπερ. » Βα γηϊπίτηθ. Δάβθμ ον: 
δηΐπῃ εὐχὴν ἀνέσχον αι!ὰ να]οαὶ ρουβροχις, ποαὰ 
αὐδγ Ἰγη με} 46 6 αὶ : εὐχὴν ἀνέχειν Ἰάθτη 
υοέΐμι 767). (Δ ἀ605). ἢ 

ΟΠ. Ποριὼ. Ἑάιάϊ Μαυναίονιαβ ἴῃ 1 
Ῥ. 1698, ᾿πάθ Ἰηΐθι" δ᾽ῖοβ. Βγαποῖς, ἅπαϊ. ΠΠ. 
ἢ. 098, “Δ 00}5. (Υ̓. ἀπέριασα!. νο}. 11, . ΠΡ. 3. 
Αρροηπά. τ᾿. 806. ΟΙταῦ 1.605, ᾿δϑεϊἐεέϊογι τἰ65 ἴῃ 
Φ θογιο5 εἷ ἰαὰ γοίίο ὧδ ἴα υἱρὸνθ Ὁ. 11, ἘΝῚ 
(Ὁ»». τι. 6200. α. Καὶ 6}. πα. ὅ69, σαὶ ἄπο ΘΡΙΒῸ 
τηδῖδ, ἴδοῖί, ροβίθυϊαβ ἀἰβίϊομο υἱίτηο οοπίθησαι 
Ῥοβίϊοο Ἰαίθυ βου ρίαμη οδὺ : Ηογαϊομῖα Ῥ' 
γ. 1-2. σοηρ. δοοῦβ. θρῖον. 971 Αηΐλοϊ. ἰαΐ. 
Ρ. 06 : πθο γϑϑίϊγ χβϑϑχῃ ἤογ πόνο ἔδοίθτῃ (Ρ0᾽ 
δρίρν. συ. αποα ᾿ηΐτα νἱᾶθ, 5. πάσῃ. 6838, 11α 
Σμύρνης κ. τ. λ. - 8. ὃ. Τιαπᾶδὺ ΤΠ ονν 1115 71 
ἃΡ. ΕδὈγθίξιμ, ΟἹ. ΤΥ, ν». 348 : 

Ηἰο 7δοοὺ Ορίαϊαβ, ρἰοὐδιβ ΠΟὉ1115 Ἰη Δ η5,. 
οαϊ, ΡΡΘΟΟΥ, πιὖ ΟἴΠΘΓ65 118 δἰηίαιιθ ΚΟ δ88 

Οἵ. Ῥεδνβ. ϑαέ. 1, 36, υνοπαὶ. 8αζ. ΨΠ, 308, οἱ [ 
Βουτη ΘρΙρν. ον, απο βαριὰ ἀδαϊγηιβ π. 380. 
σοὺ “. τ.λ. Ι 

ΟΌΠῚ. Ρωΐέοοίία. ἀδννυαοοπιβ Βιοίέ, ἀνὐοἢ. Ν. 
Ρ. 111: ὑπᾶάθ τορϑάθναπέ Δ ΘΙ οκθρΒ ἈΠ. 
1850. ν. 618, π. 9 οὐ ΕὙΔΏΖΙτ5 κ ἢ ἴη.50}. ΟἹ 
Δαάκοπα. Ρ. 1ϑῦ8, π. ὅϑδά "» οὐ ἃ. Καῖθεὶ. 6 
8. 8. Κάλλιστος ΡγῸ δρ᾿πϑίο μαθοὺ Δ ΘΙ ΘΚ ΘΙ 8. 

ΟὈΙΥ. Οοίωὶϊ. ΟΟῬεντοί. Ἑαρϊοναΐοη, 6 ἴα! 
Ρ. 119, π. 80; 1η48 6, Καῖ) 6], Ερίφ»". 5)». οέο 
αὶ ΘΧΘΙΏΡΙΙ οδιβ ρα 8. ποιηθὴ Ῥδϑυαϊ. -- Ὁ 
συνήγαγεν ΚΙ 655])1ηρ'., γ8. ἄ. Κύπρις ΑΝ Πδτηον 
πουαηΐ. ρΓΡἃ βουιρύαχῃ δ Ἀλεξανδρος τοῦ Ἄγαθ᾽ 

ΟΌΥ. Οοἰϊεὶ (μοά, Κοιμέαλϊαλ. Ἰθαϊα δ ΡῸ5 
Ῥογψαφο αγοϊιόοὶ. οίο. Ἐαρὶ. (168 ἴηϑον. Ρ. 291, 
Βρδηζ. ον}. Αἀαοημά. τ. 8821 85. αἱ ὑρὶτη ον" 
ὈΪΘΌχΩ 6556 ἀΠαπὴ ν. ὅ νἹα δ, οὐθάθηβ σοίθυἃ ὈΡδ6. 
6586 βοϊαΐδ, οὐγδίϊοπβ οὐ Ἰθρϑηβ Πόϊπλιος) Λέα 
υύδιος κ. τ. λ. Βαθβουιρίαα οἰΐϊδη ἐδ οΧχ 
δίδαδν, Οἱ Θεωνεοὶ ὀρχησταί, οἱ Δα ]οἷῦ : « 
[αποίαβ αὶ Δι 608 ΘΟ ρο!]αί, νἀ θαι Ὠϊδί 
γ6] χηΐηπ5... Μοπυτηθηθαη ΡΟΒΘΡΘ ΘΟΙῚ 
απὶ 586 ἔουαηὐ ὀρχηστὰς οἱ αυϊάθτῃ, πὶ ΤΠ] Ὺ,, 
ἀθ γηδρβίγο 5π0, οαἱϊ ποίηθὴ Θέων, 18 4610: 
ΒΘρϑεί ἃ ΤΔΥΊΊΟΓΘ Υ. οἱ. α. Ῥονγοί, Εαωρίον 
αἱ ἰα ααϊἰαέ. οἰο. Τ'΄. Τι ». 111, π. 18, δ 
βουιρίδ βαηΐ 510 ΘχΒιθα: Πίν]ε,ὀνέοιο, ὄρχησαι 

“ 
6]. ῃ. 902. ἰδηιθῃ βου ρβὶῦὺ πθιμΐπθηη Θδ, 1’ 

αι:6 59 τορυβοπίαί ΘΙΕΟΝΕΟΘΕΟΙΟΟΡ. 

ΚΑΙ. Μοίμθκο (θία». {{ὲ. απέϊῳ. 1844, ». 10 

Ἷ 



ᾳ. 8. Μ. Αὐγοὶὶ δὲ 1,. Ψονὶ) ὀρχησταί. --- 8. 3. 
Ῥουγοῖ. Ζωτίχον. --- 8. ἀ, 14. Ψοφᾶς, 1,6 0ὰ85, Ψόφαξ, 
ποα ἃ Ψοφέω ἀφυϊναΐιτ 6556 ποίαϊ, αὐ ἃ λαλέω λάλαξ. 

Ε ΟΡΥΙ. Ἐρλοϑβὶ, 1. Τ. γοοὰ δίβδοον. αὐ Ἐρλιοξ. 1»- 
ἰρέξ. γγόηι ἑοηεὺβ οές., ἡ. 3, ἢ. 1. 510 νϑυβίθιιβ 

Βουιρίππι οί : Ηδηο δι θ πὶ 51 6118 ἰϑταρίδνϑνὶ ἱρὰ η5- 
ἴδυνδ πὶ ἴῃ ἐθυγᾶτῃ θχοϊ θν8, δι ἃ}185 ἀυηονθυῖ ΘαΡΔΥΩ 

σοῖς, ἀαθοί (660) ἤδοο ρωπδμπι ποχηϊπαίϊπι ΗΒ. Χ. 
ΓΜ. ΗΘ. [6] ἃνὰ ἀοίθηϊ αν. Δ0 115 αὶ δαπὶ ἴῃ 
θα] ασῖο ΕἸΡΗθϑὶ. Φιλουμένη ἀνδρὶ ἰδίῳ χαὶ τέχνοις ἐκ 

ἰδίων. --- Τιορογαὶ δα ϊίου νβ. 1. ἑπτάπους. 3. ΜΟΥ 
ἔρου, ὕ, Ἀντίχθων, οοτγΡροχὶύ αι. 106], Ερίφν". 4}. 

ἴαρ. οοηΐ. ». ὅ3᾽, η. 391 ἃ. 

ΕΕΌΥΤΙ, Ανοῖβ. Ἰὸχ ΕαΡΙοηἱ βομ θα β ἍΝ οΙ, 4ηαὶ. 
ΝΕ. ἴαβο, 1, ρ. 97, οὐ 'ἴπάθ ἰὴ Ἑρμῇ λογίῳ 1827, 
Ρ ο 103, αἴαιιθ Ζαοοῦβ. Αηΐδοί. ραϊαί. Ὁ. ΤΠ], ν᾿. 9017 

᾿ἰδπάοθπι ΒΟΟΚΗ. ον». τ᾿. 151, ἀηὰ6 α΄. 8106]. 
10. -- 8. 23. ἀμδροσίη ρουῖη46 ἃς αριδνοοϊα, ΒΌΔΥΪΒ. 

) ΟΡΥΠΙ. Ῥῆορθ Αγρο8. Ἐχ βο!θαϊβ ΕὈυνπιοπιὶ 
ϑοο κῃ. Οὐ». ἴη50». φ»". ᾿. 1ἰδῦ, πἀπάθ α΄. Κ8 106], 
409. δαρία βουὶρίαη Πήγη χαῖρε. --- 8. 1. Πηγαὶ 
Ὰ] ΓΟ γτιτα Ἰοσοραὴ ΠΟΘ δϑὺ : ὶο ἀθβιρηϑηίαιν 
δρὲθ 'ἰῃ Ανοδαϊὰ, ἀθ ααῖθα5 γ. Ῥαιβδη. 11, χιαν, ἐ 
ἔπων, 8, Τὴ μοο Ἰοοὶ ΠΟΙΪη6 1πι8118 ἀἰβίϊοῃϊ γϑυβαίαν. 

ΟΟΡΙΧ. [πὰ τπδριορο ΕἌΡΠΘβίᾶπο. ᾿Μαβοίυο, Μιω. 
γΘγΟΉ. Ρ. 818, 1. Πθηϊο ἰγδηβουρϑιύ οὐ αὶ 
ΥἸβοοηίαϑ, Μοπῖιηι. ααν. Ρ- ι9ῦ. Βδροίιθγαηύ Βοηδάδ, 

᾿Ἀηξλοῖ. τ. ΤΙ, Ρ. ὅϑ0: Τἀοο05. Αγιέλοϊ. ραϊαΐ. τ. ΠΙ, 
ἀαάορά. ν. 99, Βύδηζ. Οον»»ιι5, ὑ. 11, ». 888, π. 6201. 
; ᾿ ἢπ6 Ἰαδβίνι 6856 ἴῃ ποιηΐπ Ὀϊοάονὶ ποίαν!ς Ὑ βοοπ- 

. Οοηΐ. ὅθ». δρίσν. 6012, 

ΟΟΌΧ. Ποριῶ, ἴῃ Μιβοο Κιγομουίδηο. 6] κυ, 
Ππι8. ἤλοηαη. 1], 18ἀδ, ». 261 5ᾳ. πα. 38, 39: Εγδη- 
ἴὰ5, (. ἴη80. 9». Τ. ΤΙ], Ρ. 901, 0262, ΚΚαἰθοὶ. δ50 

ἃ. Ὁ. -- «- ΜδίγῚ5. ΒΟΠΊΘῊ αἴ188 Ἰοψαθηϑ 1η ΣΟ ἀπο! αν 
ἊΡ ̓βορίρίατα [5586 νἱἀθίιν νϑὶ Ἰηΐνα. » Ε». -- 

. ὃ. ργοβοάϊδηι πϑρ]θοίδιῃ ἴῃ ἀδελφοὶ ποίαν! ΝΥ 6]- 
Κκον. -- 8. ὅ. ὅ5'δ15. ποίιιβ τηοβ Πρ θη πὶ ΘΟΥΔΙῺ 
δοίη]: ΜροΙποἸζθβ ἰδηθη Π) 16). “Μ . αηΐ. 4814, 

. 1038 τααίανῖν ΤᾺ ΛΟΥΓΑ αᾳυοὰ μπαροὶ τπδριπον 
1 τίλλουσα. --- 8. 123. Χέομαι Πῖο ο5ὺ ργῸ Ἰοοαϊοη 8 

ἴηιας ὁ )ιαο. δαὶ ἴηι ἰαογίηιαβ ἐπ άον. 

ΟἾΧΙ. Οϑέϊε. Νἰβοοηίὶ, 4ηηαὶ. [πϑὲ. 1859, ». 385. 
- ϑαρνᾶ βουιρίοο Βαηΐ Πέοτο Ὁ Ὡ απὸ ααϊὰ 5Βἰρηϊ- 
σθηΐ ΠῸΠ 5815 νἱάθο. Εονίαββθ βαρρ] πάθη Θ[εοῖς] 

“Ὠ[φελίμοις]. --- 8. 2. α. ΚαΙθ61 (Ερῖρ». ον». οἷς. 
᾿. ὅ91) : ̓Αΐξ 600 7αδθο ἐμεῖο υοἱ ηιονιηιοηΐο (σημεῖον) 
ἐρο»]ηιροβίέο. πιὰ ἢδθο ϑουηηϊανθυῖί ν. ἀοοί. ΠΟῊ 
"1 Ἰαποί. Φέρων σημεῖον ἐφ᾽ αὑτῷ Βῖο ἴδοι] 6 ὀγθαδβ 

φιφραστιχῶς ἀἸϊοίατη ΡῬΡῸ ἐπίσημος, ἰγιδἱγγιῖδ. 

ΟἾΧΠΙ. Ποηι ἴῃ ἐοαϊθιι5 Ἐοπαάδηϊηῖβ τθρουὶῦ τη δὶ ἐ- 
᾿ς Ἐς ἀ6 θΌΠη. α. ΚΙ 6110 ἀπ] δαϊαϊί, Εἰ ρῖρ». φΥ., 
ὃ. ἢ. ὅ62. --- 5. 8. ἀθάνατος ργο ἀθανάτων τις γὰἃ- 
τ δϑί. 

[ ΟΌΧΠΠ. Νοαροῖϊ. Ἐάϊατϊῦ Τσπαννα, 6 Ῥαίεωε". Νϑα- 
Εν. 101. Ιπἀθ ΦΔοοῦ5. Ῥαραϊίρ. 11, π. δέ, ΕἼ ΔηΖ. 

. ἵη,50}". ΟἹ». ὅ821; α΄. 8106]. ἢ. 623. 

[λ 

ΟὈΧΙΨΝ. Κορ, ἴῃ ΒΘρΡΌΪΟΡοΟ δὰ νίδιῃ 1,αἰϊπδπι γ6- 
"ἴο. ΕδθΡοίίιβ, ]πϑορῖρίί. ὁ. 8. Ρ.. 144, η..19. 
δοίαγδυιηΐ Μεθ ὧδ Αγ έ6 ογἱξο. ἡ. 102, ΒαΠ6- 
15 1 Μδῆδι ααἰϊ. Αηέἐϊφιέξ. φοἰοοί. Ῥ. 188. Ποαϊὶ 
Βιαποῖς. ;θοίί. ν, 803, Φάο0}5. (Υ. ἀπ πΐηι. νο]. Π1, 

τ 

ΘΑΡΌΤ ΤΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. ΓΝ 
Ῥ, ΠΡ... 388), 4ρροηά. ἃ. 3069, Ενδηζ. Οο»γν. 
Ὡ. 022 α΄, Κα 106]. 084, σα πὰς ποίᾶ : « Του Βοι- 
τηδ πη θοίυρο. » διθ)θοίαχη δύ ᾿Ελπίδι ἀδελφῇ γλυχυ- 
τάτῃ Δωνατίων. 

ΟΟΧΥ. Ππορι. Αρυαὰ αναίθν. Ρ. ΠΟΙΧΧΧΙ, ἀς, απο 
ΕἸθοίνοοά. Ρ. 338, Φδοοῦ5. Ῥαρναϊῆρ. 11, αι. ΕἼ, ν..801. 
56. οὐ ΕἾ δηζ. (Ὁ}}0. τ. 0334, ---ὟΆ, 1 να]ρ, τεθνειῶτα 
τεὴ, Ρυοροβαϊ 98 6008. τεθνειῶτ᾽ ἀγαθὴ, α΄. ΚΔ106]. 

698 τεθν. ἱερὴ. -- 8. 6. 1ιρὶ5 ΤΟΙ, ΒοΙΙ. τὸ, 78- 
6008. τῷ. --- Βαθβουιρίαηι νϑυβὶθιι5 οδὲ ἢ ῬἙπτὰ δὲ 
πεντήχοντα ἔσχον μῆνας, εἴχοσι θ᾽ ἡμέρας. 

ΟΟΧΥῚ [Ιπ ἰηβαϊα ΟὙρῦο, ἴῃ τηοπδβίθυϊο ϑέσυ)Ὸ- 
Μῳυγέοιι. Ἐαιάονππί Βροαπαοαΐῃ οἱ Ῥοίίϊον, Μβιμάϊ. εἶδ 
607}}65}. Πιεί όη, 1819. 0. 168 1τηἴον 4118 ρ] ανίτηα, πὰ} ἃ 

ἴουθ δἀποίδίϊοπθ. ὐϊίον ΠΟΝΗΡΟΞΕΩΝ. 

ΟΌΧΥΙΙ. Πορηβοριῖ, ἴῃ Μιιβθο, ἴῃ ἰαθαϊα τηδνργὴο- 
δᾶ. 1.6 0885. ]ηϑογίρέ. φ»". οὐ ἰαΐ. νο]. 11, αν. 110-160, 
οὗ ἀοἰπάθ Ἀοββίιβ. 1ηβορρέ. σγῶο. ἱποαα. Βαβοῖο. ἢ, 
Ρ. 11 5ᾳ., ΕὙδηζ. 6ον»». Ααα. 11, 2347 γΡ. -- Κ 5.1. 
1,6088. ἀδάϊι -“πεφιλημένον, οὖ ΡΓῸ ἑταῖρον, ὅπλισμα. 
« Μεροπηΐς, 51. 6 1101 Μεροπὶς οδὲ Ποιηθη τινί απι 

ἴῆϑι!ε6. Οοἱ. 14. ΘΑ] πη οι. Πψηι. η 6]. 100, 516- 
Ῥῆδῃ. ν. Κῶς ἃ Μέροψ. 8. ἐ. οδύ πηρογίθοίαβ. » 085. 
Βδρϑίῦ παροθὺ ΟἸοη ίθρμδπιβ ἰῃ ᾿Αθηνχίῳ, 1870, 
Ρ. 060, Πηιϑογῖρέξ. δι». ηϑιιί. τὶ. 30. οὐ ββουβατη 1ὴ νο]. 
518} {10 ᾿Επιγραφαὶ τῆς νήσον Σύρου, Αἰπθη. 1817, 
ἴη-8.. Ρ. δῦ, οἱ 8108]. π. 278, αἱ δρὶρυδιητηᾶ Ποὺ δἵς- 
ἢντηδὺ 6586 ἰη ον τη, οὐ 5. Ὁ] 1οιὐ οχ ΔΥΠΠἸ Διο Ζ]ο, 

Ρ , ΝΜ 
βίσῃο γος αυοάὰ ἰηἴτα δϑί, ΠΌΠΟΙ ΠῚ ΔΏΠΟΡΌΙΩ 

1 Δ] ο δ} ]. 

ΟΌΧΥΠΙ. Ῥεὸρο Νίοραηι δά ΑἸρθβ τυ τη. 
« ἈΠΔΡΊΥΡΒΟ }πνθῃ}5 Θχβοα! ρίπ5. πα τι5, σθηδ5 ΒΑΡ θἃ- 
ἰὰ5, 51 ηἸβίγα, ραἰγηδιη ἰθηθη8. » ΕἾΡΘΘἢ ΚΟ], 1) τα». ἀγο]ι. 
1814, ». 118, ὰπ46 (α΄, Καῖ εὶ, Ερῖφν. σὺ. ὁ ἰαρ. οοηΐ. 
Ρ- 99, η. 118. 

ΟΌΧΙΧ. Ιῃ Ρίγωδο. Μυϊῖ φαϊάθγο; Προ ν ν. ὁ]. 
Ουμηδηπα 68 ἴῃ ᾽Αττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. Ρ. 389. η, 3129. 
Βδρϑίμῦ οχ Βοββίο, Π1α)". αὐ οι. 188, ». 1234, ΚΚΑΙθ 6]. 
πῃ. 119. 6 ΚΞ υπηδάῖβ ἀρρθ6 ῬὨνυρῖα νἱἰ. δίθρη. ΒΖ. 
5. Υ-. -- 8. 9. εὔφημος; αὐἰὰ να]οδαύ ποὺ γϑυ θα 58.015 
οοηϑβίαί; οἵ, Θορῃ. ΟΕ α. Οοἱ. νβ. 129 οἱ νβ. 121 πα- 
ραμειδόμεσθα, οατη πΟΒΟΤῸ παρίοις. Αἰΐαγτηδη εὔφημος, 
ΟΡΙΠΟΙ, ρΡοίϊα5 δα βοϊϑιηηθ νυ θαχῃ χαῖρε Βρθοίαί. 

ΟὈΧΧ. δραγέω. Ἐπ ἃΡΟΡῚ.. 50 Ῥ. Εὐποδνί, ]ηϑονρέξ. 
49}. οἱ ἰαέ. οἔς. Ῥανῖ. ΤΠ, Μόρϑι. οὐ Ῥϑῖορ. οίο. ῃ. 3116. 
Ορίϊπιθ υἱαϊῦ φαϊίονρ, οοηίρα ΚΙΡΟΒΒΟΙΙΙ (ἢ γώ, 
ΙΝ, 425) ορϊηϊοπθπι, πππ ΠΟΟ 6586. Θρι οὑΔΙητηᾶ, 
ἴῃ ᾿πνθηθηι ἀδἐ πποία πὶ ααθι ρᾶίθι τηϑαϊοιβ ααὶ ἃνίθ 
58, ΟΥ̓ θτ15 ΟΥ̓ θοῖβ οριςα]αία5. οϑί, ἀοὶ θέ Βορν 6 ΠΟῚ 
Ῥούαϊββθ (νεβ. θ0-). --- 85. ὅ-θ. οογηρανδΐ ροοία Τιὰ- 
πἴαγη δἀο] βοθηΐθῃ οὐτ δ οἸθβοθηίθ Ηγδοϊμίμο αὶ 
ΡδΡΙΘΡ ἃ0 ΑΡΟΠΠπ6. διηδίιβ οϑί. Ριΐδηθ, μτι8. 6 
ϑραγίοθ ΡδρῚβ, αὐ ΑἸήγ Ιεθ Τιδοοηϊοδθ, ρρθθοῖριιδ, γ6}}- 
ΟΠ. ἈΑρο!!ηθιη οοἸοθαί. (Τῆπονγά. ΚΝ, 18 οἱ 29, 
δίγαρ. , Ρ. 218 οὐ ΝΠ], ν. 3968.) Ἀμύχλης ρῸ ᾿Αμύ- 
χλων τπιϑιίδίϊον ἴουτηδ, αὐ ἀραιὰ 851]. 14], ΓΝ, 958, (Ὁ 
ἰδύήθη οὖ ἰθρὶ ταν Αγηγοίδθ ΡΥ. Δηιμοίθ.) ---ο « ΘΙδΙ δοίαβ 
Ἰοηϊοᾶ οϑῦ πὖ ἴῃ τηθαϊοὶ {π{π]0. » αἰ, Καϊῖδ. τ. 418. 

ΟΌΧΧΙ. Ποηιῶ ἴῃ ὁ θὰ5 ΒΑΡ ΘυΙηἶβ. ὅροη. ἴῃ Μ7|8- 
οοἰϊ. ογαι. απέϊᾳ. Ρ. 310, π. 185. Αὐἀτηοάστῃ οοΥπρίδχα 
᾿ηβονΙρ ]οπϑθῖὴ θηθηαρο ἰθηίανι ΕθΡοίία5, ᾿. 791. 
ῃ. ἀδ1 οὐ ργηεβουίη ΒΆΒΠΘΡΙα5 ἴῃ ΕἰρΙβέ. δὰ Ηδρθη- 
πο, -- Βδροίϊονο Φδοοῦβ. ἴῃ ἢ Ραγαίιροηι. ν. 1 
4. ἢ. 22, Αρροηπά. π᾿. 110, Εγδηζ. Οο»}. τι. θ28ὅ, 68. 



φῦθ᾿ 

ΚΑΙΌ6]. ἡ. 614. --- 5. 2. ὅροῃ. μου. --- 5. 8. « χεν 
Δ πηρουΐο νου β ἤοδίου τη ϑύρὶ ΤΡ] 6 Πα] σγδίϊα νἀ 6- 
ἴὰν ᾿ἰπβουίΐατη. » Ψῳαςοῦς. Μ 6 11πι8 γα! 46 }}85 σϑγᾶτη 166- 
(οη 61 [1556 : ἦν δ᾽ ἐκ μὲν προγόνων.... εὐγενίῃ τ᾽ ἔτρε- 
πον. Ρῖοο. --- 8. ὃ. ὅροῃ. χηρεία τε, ΕΔΌΓοΙ. χηρείαις. 
-- 8. 7. Ηδρϑηῦ. δ᾽ ἀνέτλην, Δ 0008. μάλ᾽ ἔτλην. 
« ΑΥ̓ΤΙΟΒ. ΘΟΙΏΡΠΙΡΘΒ. ΠΟΥΪΠ.Π5. ΘΟΉΒ.165, αἸΟΡ Τὴ α010 
α18 ΤΘΟΘΏἑΟΙ" δϑῦ, 60 ΡΡΟΌΔΌΠπι5. ῬΑ] δ ηθθ. γ]ΡΌΤΩ 
[1556 χα βυϊηδυουὶβ; ἃ. 201, Μ. Νοηΐαβ Αὐτὰ Μὰ- 
οἰδηπβ. » 6. Κ. 

ΟΡ Χ ΧΙ. Κοριώ. Ῥοϑβί ἃΠ105 ΘΟ τ χὶ οὐ ρα ΕἸ Ρδηζίαβ, 
Οοὴρ. 10,80)". 01". τι. θ250. -- Ὑ5. 1. θὲ ἴουτηᾶ βαρηθὲν 
ααδηη αὖ Βο]οθοδτη ποίαν! Δ ΘΙ Κουβ, νὰθ Τλθβαι)". 
ἰΐιφ. 4». 5. ν. βαρέω. Κρηπὶς Ὠῖο 5'ρηϊῆοανο νἱἀϑίαν 
Ὀδβίη ΔΙ ΠΟΛ τὴ το πατη θη 50 απἃ, ΟΠ ΡῈ ἀδροβίίο, 
1Δββι πα] θα βϑάδγθ ᾿πθοίαν νἱδίονυ. α. Καθ). 110. 
Σῶμα.. πωτοδάρη ὃς] ὑπὸ χρηπίδ[ος] ἐρίσῃς. ῬΤΕΘΒΟΥΙΡ- 
ἰὰ5 δὲ ἐπ] 8 ἢἶὸ ΒΘΡΌΪΟΥ ἢ : Μάρχος Κλώδιος ἜἘπα- 
φρόδιτος ἐποίει αὑτῷ καὶ τῷ συμδίῳ τῇ γλυχυτάτῃ Οὐρ- 
θίνᾳ Μαρυλίνῳᾳ καὶ ἀπελευθέροις χαὶ ἀπελευθέρων ἀπελεὺ- 
θέροις. ΟἿ, 1ηὔρ. ἢ. λαμ, ποῦ. Αηέλοὶ. ἰαΐέ. ΤΥ, ορίον. 
ΟΟΟΧΙΜΊΙ, ποΐ. ᾿ΠΒΟΡΙΡΊΙΟΠΙΒ ἔραρτη. αἴθ 1π|6} ΤηδΥ- 
τῇονᾷ Οχομιθηβὶἃ οϑί ἢ. ΧΟΥ͂ : 

Ὁ.Μ. 
ΤΥΟΙΝΊΝ. ΑΒΑΒΟΆΑΝΤΥΚ. 
ΕΤ. ΑΝΊΝΙΑ .ΒΕΒΤΙΤΥΤΑ. 

ΕΕΟΘΕΒΒΥΝΈΉ. ΕΤ΄. ΒΙΒΙ. ΕΤ ΘΝΙΝ ΕΤ 
ΤΠΠΒΕΕΤΙΒ. ΠΙΒΕΒΤΑΒΥΒΟΥΕ,. ΞΥΙ5. 

ΡΟΘΤΒΕΙΒΟΥΝΕ. ΕΟΒΥΜ. 

ΟΌΧΧΊΙΠ. Ποηιῶ, ἴῃ ἰδθι]α Ἰηδυτήονθα. Οταίθν. 
Τλ}οϑαιῖ)". Ῥ. ΟΟΟΧΧΥΤ,Ι, ἀθμῖης Βγαποὶς. ἀπαϊ. 1ΠΠ, 
Ῥ. 307, π. 120: ὅδοοῦβ (Υ. Απηπϊιριαα. νο]. Π|, Ῥ. Π, 
Ῥ. 298), Αρροηα. τι. 321: οὐ ΕὙδηζ. 07}. ἴηβο}. 9}. 
ῃ. 0231, ὑπᾶ 86 Κ8106]. 608. --- 5. 1-2.. « Αὐἀπμαθνἃ- 
ἰὰτὴ οϑ ἤϑο αἀἰβύϊομοη οχ δισηοη 5 ορὶρν. [4 πέλ. ραΐ. 
ΝΠ, 518].» Β». -- Α8. 8. « δὰ Ῥδγοδιὴ τϑία]ὺ ἢδθο 
γοῦθὰ ΠΟΡΥ1Π}1ὰ5 (αα Οπαγϊέοτι. Ῥ. 100) δϑοιίιβ ᾿πῖον- 
Ῥγθίδ θα ΟΤΟΙΙ, » ααἱ Ἰοροθαὺ ὡς ΡΓῸ ὅς. -- Ὃς 
θνητοῖς Ψυχὴν χ. τ. λ. φμὶ ριουοδαΐ ἀπίηιος σαπέίιι, οἱ 
φιαϑδὶ τιον ἔμ οογρογίδιις ἱπζωπαοδαΐ υἱέαηι. ϑ 115 
Ὅ6η6 γϑυὑ Βοπθά. ΕρῚτ5 Θρο ϑίϊητβ ο}τ15 Ὑ θυ β Ομ ΘΊα 
Βᾶθ65 ἀρὰ Μαυγαίουταῆι : 

ΞΌΠ. Ῥ͵ΡΌΘΟΟ ΘΧΟΘΪβὶ Ἐ6]1015. δὲ ἀρὰ ΘΠΟΡΡῚ 
οαἱϊ νἱΐᾶτὰ οχὶρτδηῃ ἰαΐα ἀ 6 1556 ΠΠΘΡΟΓ. 

Οἱ Ῥοΐαϊν γθυϑοᾶγα δΔηΪπηδβ ᾿ῃ οΟΥΡοΡὰ οδπία 
χη !Π1ῆἔτπιο, ἐθηυῦ ΠΟ ἰδ 6 1086 Β,ΔΤΩ, 

γ8. ἀ. ἴῃ Ἰαρῖάς : ΤῊΝ ΑὙΤΟΥ ΜΕΛΕΟΣ. 
πῆρ ΤΟΡ 5 τήνδ᾽ αὐτοῦ μελέεσσ᾽, ΒοΒΟΙ 5 τὴν 
αὑτοῦ μελέεσο᾽. 

ΟΌΧΧΊΙΝ. Ποριῶ. Θδναοοίαβ Βιϊοέ. αγο]ιόοὶ. 1861. 
Ῥ. 51. Βδρϑάι α. Κα 106]. Ερῖρ». φν. ὁ ἰαρία. οὐπίοοί͵ 

Ῥ. ΧΥ, 6460 ἃ. « Ι1εΐονοθ νἱἀθπίαν ΕΚ [αἴ556. » 

α. Κ. --- Ἰάθτα νβ. 3. ργρο ΖΗΓΟΚΙΚΑ ΤΩ τοροβυῖ 
ζήσοις χάτω. Εχ γνα]ρΡὶ ΡΡΟΠαπ ἰδ ηαϊ τηοᾶο βογρ ρϑβιὶ 
Ἰαρὶοῖάδ, 5θὰ ροϑίδ 'ρ86 ταφήσεε, ἔχις, ἄναψε, διπνῆσε, 
πιράσας, ἐγίρείτε. 

ΟἾΧΧΥ. Νοαροϊϊ, ἴῃ! τηιβθο τϑρίο, ἴῃ ΒδΡοορῃᾶρο. 
-- ΕὙδηζΖ. 00}}. Ἰηιδορὶρέ. φ». τι. ὅ820 Ὁ, ἀπᾶς ἴΚ8]- 
Ὀ6]. 600. --- 5. 1, Ἄοῦθᾶ ἀνὴρ χ. τ. λ. Βαχηρδὶ ροοία 
οχ Ηοΐηθυ. 11]. ΧΙ, δ14. --- Ψ5. 3. ΟἿ, Ῥαυγμδβ. ΘΡΙρΥ. 
6χ Αἰπθῃ. ΧΙ, 62. Απέῃ. ραί. Αρροπά. 105. π. 61. 
Βραμοὶς. ἄπαϊ. Τ. ΤΠ|. ρ. 60: τέχνης τέρματα; τέρματ᾽ 
ἔχων, 510 Ἰαρὶβ; Ἰϑρϑθδίαν τέρμα τυχών. 

ΟΌΧΧΥΙ. ϑοηθ. ἍΝ ΘΙ σὰβ Μη. Κλθη. γο]. ΥἹ; 
1867, Ρ. 97 5ᾳ. ἃ. 419, ΕὙὐδηχίαβ, ΟὉ}}. ἵμ50)". 9}. 

ΑΝΤΗΟΘΤΟΟΘΙ ΘΒ ΕΟ ΑΡΡΕΝΏΙΟΙΒ ἐτο δ: 

“ΤΙΏΘΙΡΙ ῬΡΠῺΪ ΔΙτοτᾶ ρδῚ5 ἴῃ ἢπθ {{{1]1 ΔΡΡΟΒ 

Τ. ΠΙ, ρ. 939, απ. 6809. Ὁ; 6. ΚΚαΙθεὶ. 
Βουτηδ πη δοΐίγρο. Θουρίου ΙΒ ̓ πουγα, ΟἸἶββᾶ ἢ 

αὖ ποίαν! ΔΝ 6] ΟΚ ΡΒ. Ιἄθτὴ οὐ ουβουυδί ἀ6. 
(1015 βθηξθηϊα, « απεοϑίϊοηθπι ἰπίο ἘΠ 
ῬΙαιοηΐοοβ, ααἱ δηΐτηιιβ δὰ οί προ τϑαϊ 
Ὀαπί, οἱ ῬυΔΡΌΓΘΟΒ ΤὩΔΡΉΟΡΟΡΘ. ἀρὶία 
5101 {1 θυ 1556. ΡΒΠ]ΠΟΒΟΡ τη ΠΤ ΓΘΏΒΘΙΩ, 
Π15. σαρίατη ἐραηβοθπάδί, απο ΠΟῚ Ψ6] 50] 
ΥὙ61 ραγίϊαση βίπαϊο Ἰδοίανουϊί. » Ὗ8. 7. 
16 ἵημβορι. Ὁ. 118. Ο. ἐν τῷ χύτει τοῦ χό 
γ8. 8. ἴῃ Ἰᾶρ]46 νυἱοβι8 ϑϑί, αὶ Ἰθοτίαν θείας 
ΒΥ}18015 ας οὐ ἐξ ΘοΥΓΘρΡ 5. --- 8. 9. « 
᾿πίθυραηχιί : τί δ᾽ ἁγνόν ; ὅμως ὀνομήνης, 
« πιϑδι δ ϊββίτηδ ἴῃ {{{π}18 ΒΘΡΌ ΟΡ ΔΙ θ15 Ἰδτι8 6 
« αἸοἱ (Τοῦ βῖαβ Αρροηά. τ. 382, 531 δἱ δ᾽} 
« ῬΒΠΟΒΟΡτ5 ἀππὶ δΔοοῖρὶ, βί παι! ἐδίη θη. ῬΤῸ 
“« τἴὰ 58 δ αἰΐ, γϑυατῃ Ὑ θυ ὶ ΒΘ ΗΒΌΤΩ ὨΘΙΉΪΠΘ 
« ἰ] τη ΘΧΡΙΘΡ6. Αὐ σθρίθ ὑυῖθαϊ οἱ ροίοβί ἃ 
« αὐποά πον πᾶσι φιλητός; δανουβαίνα δὺ 
« 51η6 Υἱ ΟἸΪ5β8 δϑί. Ομ ατέθηι {ἐμαὶ 65ἐ χα 
« ργϑαΐοσανγο ἐαγηθη ροϑϑῖς ἴῃ ἰαϊαίθηι ἵηΐε 
« ροδέψιιαηι ΘΟΉ [6581ι5 διε) πι6 πὶλμῖϊ αὐ δοίαν δ 
« Λιρηιαγιῖς ἢ ΝοΙΏΡ6 Ποὺ δϑβί, αποα ἴὰϊ πᾶσι ς 
ΘΠΠΡΙΠΙΟΙΟΙ Τ68. οβί; ἱπίθΠρθ : τί δ᾽ ἂν ὄνο 
ἕμως ὀνομάσειας ἁγνὸν ὃν λεχθῆναι: φιεϊα ἀιεέθηι 
65 φιιοα ρμγωαϊοαγὶ αἰ τι ἑαηιθη, [5 517.» ΕἾ." 
ῬΙΠΙΟΙΟΥΘΙῚ Θὐϊδτ ὯῸΒ ΒΘΗΒΙΠΙ ΘΙΕΠΪΤΩΙΙ5. --- 
Βουιρϑὶὶ Καὶ 61 Φιλητὸς ἀπ] 1οἱ 56 ηβιι.. 

ΟΌΧΧΨΙΙ. [πῃ Δί αδΡῖο τη 561 ΒοΠΟΉΪΕ 
Ἡδττηᾶ ; οδραὺ δϑὺ υἱυῖ]6, θαυ θᾶ ργογηἶββᾶ... ΤΊ 
ἴῃ 60110, (1{. 23. ἴῃ ρϑοίΐουθ, {{{. 8 ἴῃ Βδβὶ. 
Απάγαοοῖαβ [6 ἡγιοονΐο φμοάαηι δἰηευμέαςο δἕς. 1 
1110, ἀθὶπᾶθ τη} απ108 ν]θ ἂρ. [,6085, 1750} 
ἰαέ. ἴαδο. 1Π, 1897. ν. 196, αὰὶϊ ΑΝ ΘΙ οΚ αὶ θοῦ. 
φϑοθρὶὺ (ϑιψίου. -ορῖφ». 061, 62). Ῥοβίγθιπο ΕῪ 
6ο»». π. θ115, ἀπάθ Καἴ06]. 1117. ΙΒ ΘΠοη 616 
ουτὴ τϑροίϊογαύ ὅδοοῦβ. Ῥαγαΐ. 11, . 44, ». 198, 4; 
ραϊαξί. Αρροπά. π. 380. --- Οἵ. ὅον»». 6809 Ὁ, 6 
0238, 6298, νο]. 1,.. 1658. --- ΚΙ] 1 βαηΐ πη 
᾿μϑοΡ ΡΟ ΠΙΡι5 : ἀναΐον, Ρ. ΟΜ ΧΧΧΥΙΠ, 8: 
{π|ὶ, τηϑυλῖηϊ, ΟΠ ΒΌγΩ, πο οαρο; 14. ΠΟΟῸΣ 
ΠΟῺ {Ὁ ΡΆγη; ΠΟ 5, Ὠθβοῖο, ΠΟ δα 1η6 ἢ 
Ῥ. Βανπιδηῃ. ἴῃ Απέποί. ἰαέ. Αἀἀοπά. Ρ. 680 : Οἱ 
᾿ΑΘὮ1]1165 580 ἰπτηα]ο βουὴ {πι5510 βῖο : πο αὶ, ΔΕ 
αὶ, τηοᾶρ ποὴ βγη. 6088, τηϊραίαν αποά 
βίρῃο ἱπβοριρία βὶὺ πδθο ΕρΙοαΡθδ βθηίθηίδ, ᾿ 
Β᾽Π. ]ΔΟΡ ΠΟ 6586 ΡΟ586. ΕΡΙ ΟΣ, οὐ] 5 
ποία! ἤρσπτα; ᾿ΠΒΟΥΙΡ ΟΠ η ΠΟῚ ΤΠ] 915 ΘΟΉΥΘΗ 
Ῥυίμδρογᾶ, τηθ 5. δαΐθυη αὐ 6 851 Π θη ον 
ΒΟΡΙ ΔΒ, ΟἿ 5. ΠᾺ}10 δάμαο τηοπυτηθηίο θσχίδῦ Υ 
5. ὃ. Φυλάσσου μὴ σφαλῆς ἴῃ ἀϑτη ΡΡΟΥΘΙΌΙ 668 
γἱἀοίαν. Οἵ, Ηον. Ερίιδί. 1, 18, 19. ἷ ᾿ 

ΟΟΧΧΥΠΙ. Ι᾿ υἷα αἰοογιίο Οογίμέο 1 
ΕὙ. Τιοπουτηδηί, θυ. αγολόοϊ. Τ. ΤΧ, Ρ. 288 
γΘΥΒΊΟ0η6 ρ]]Π1οδ, οὐ ΘοΙηα μἰ ΣΟ ; δβί οὐϊδτῃ 
Ὀ48. οὐ δ δἠαϊηρίοπ:, Κογαφο θέο. ]ηβογίρτέ. οἴσ. 
βανάθ, Ογουησήγομ, ἢ. 8ὅ. ΚΑ 106]. 468. Μίπίπηθ. 
ΟΕ Ιβιδηδηα ἤᾶποοθ ᾿ηβου ρ οηθῖ, υὖὐ ρΙδοοθαῦ, 
οΚορο, σοπίθησιῦ ν. οἱ. ΝΥ δααϊηρίοη. Πηγὰς, 
δίς. βἰοϊοαμι οβί, ἃ ἄθο ϑιηδηδί δηΐτηδ, οὖ 
γραϊίαγᾶ δβί, αποὰ αυϊάρτῃ ἃ ροϑίϊβ να]ρὃ 
γιά. ὙΙΡΡῚ]. αθογῷ., ΤΥ, 220-227. --- Ὑ885. ᾿ 
τηϊηαβ ΟΠ Ἰβυϊδηουῖηλ Ρ]ΔΟΙ 15, ααδῖὰ ΠΟσ 
γἱρρΊ 5 ἀθβιἀδυίατη ααδάναί. Οἵ, ΒΟΡΒΟΟΙ. 

ΟΌΧΧΙΧ. Ἐχ ἀναίον. Ρ. ΜΟΧΧΧΥΗ, 2 
ατοίϊαβ πῃ Κορ. φυ". Μαριέϊδ5. ἑογέ. ἡ. 18 
Βοβοἢ. --- 5. 1. Γενέτειρα, Νοη δβὺ αποα 
᾿ἴθρατη. Βυΐαβοθ που ηβ ῬΓΟΡΓΡΙ ὀΧΘΙρΙ Ότη ;, 



Ρο. ἐρθηχινι, ̓. 6. γϑὶ ροβὺ δ᾽αβ σπουΐοτηῃ, υἱἀαϊ ἰαΐο 5οὺ- 

πδυϊίαβ, ἀοοθη5. αὐδηϊ τὴ6. ΟὉ  ῬΡΟΌΟΒ ΤΠΟΓ65 δοϑίϊ- 
᾿ χῃαγοῖ. 

ΠΟΡΧΧΚΧ. Τρίοος (ΤῊ ο814). Ῥοπααθνὶ!!. 1έΐη. ὃ. ΠῚ. 
ς 839, ΜΙπυβοα 5. ἀθαϊ Ηρ 65, 7 η. ἰ.1. Ρ. ἀϑ1, 
ἀϊ ἀδοοορογδὶ ἃ αρεθοο Ῥβαδ]άδ. Εἰ Ῥοιπααθυ. ο ἃρρο- 

510 Οβᾶπη. ὅν. Ρ. 397. Ιηἀ6 ον. 1118 οἱ α. Καὶ- 
δὶ. ὅ01. ἘΡ᾿ΑρὨϊατα δϑὺ τηϑαϊοὶ ; ῬΡΙοοα ΘΘ]ΘΌ}}5 ϑϑί 
θα ϊοὶπα ὁχ ΕΠἸβου]ρὶὶ οαἰία ργοίθοία. --- 8. 8. ῬγῸ 
ἀγιηρὸν βυβρίοαθαίαν ααοααθ ΒΌΟΚ. ἀνίητον. Θυοα ἴῃ 

46 δὲ  ΠΟΙΟΙΡΑ, οουροχὶν Οβδμη. ἴῃ ποθέουσα ; 
ἴζαῖ 06} [γ]οό[ω]σα. 

ΠΟΠΧΧΧΙ. Μοίνοἱ Ἰοοο. Ερ]ιοηι. 3118, α. Καῖθεὶ. 
. ὅδ], α. 180. Ποάφηι τοοο, ᾿ἰδάθπι ΠΠ {6715 ΒΟΥΙρία5 

Θηΐτ5. δδύ ἰθυ {ἰ{} 5, ατιο ῬδιιοἱΒ αἴι88 Β ρου Βιιηΐ 
νΘΡ 5. «ἰοιποῖθο ΟΟΡΡΟΥΪΒ ΔΙ Ώϊα 6. υἱνίαϊοβ Ἰαπάδῃ- 

» Ἔρλοηι. 3181: ἀμώμητίον... σἸῶμά τε χαὶ [ψυχή 
᾿χαὶ ἥμερον ἦθος. « Νοπιοπ οϑὺ γ5. ὁ ΦΟΒΗΑ 

αποὰ ἸΘρὸ Φοίβεια, [ΟΥτηδὴὶ πᾶ ηΟ ΔΙΩΡ ΙΟΥΘμ.. Ταὐμ5 
Ῥτὸ Φοίόη, υἱ Καλλιρρόη οἱ Καλλιρρόεια. » α. Κ΄. 

ΠΟ ΟΡΧΧΧΙΙ. γε ένριὶς οἶα, πὰπο ἤοηιῶ ἴθ Ὁ 1015 
γι αἰϊοδηὶβ. ΕΝ ϊαϊὶ ρυϊταιβ Βιντηοηά. αὐ Επηποαϊεηι, Ι, 
Ἐριδέ. 49... ἀφὶπᾶθ Βναποι. 4παὶ. 1Π, ». 814... 7146, 
ὅδοοῦβ. (Αηπὶριαα!. γο]. 1, Ῥ. Π, Ρ. 8334), 4ρροηΐ. 
190, οἱ Εὐδηζ. ὅο»». θ204. ΚΑ]061. (608) ν5. 1. γλυ- 
χερώτερε. --- Ὠ᾿ΒίϊοΠο 5] Θοίαμα δὶ Αὐρ. Ἀμφιχτύων 
ἄγων ἔτος ὁ. 

ΟΌΧΧΧΠΙ. Βδρουίαμι Τοριῖβ, 1ὅ ὅαη. 1859. Ποαϊί 
5ὲ. Α. Οὐτηδηθάθβ ἰῃ Ραπαογῖ. ΧΙΧ, ἢ. 4817, Ρ. 84, 
); Ῥουτχοὶ. ]ηδογὶρίί. ἱγιόαὶ. εἰὁ5 οὐέθ5 α ἰὰ τον Νοῖ), 

ἢ. 1: Καιθο]. ὅ806. Τοἰγαβθῦομο βαθβουιρία βαηΐ. οἱ 
Ἴθθο γϑΡὈδ : ὁ παράγων, χαΐρε χαὶ σύ, φιΐὶ ργείΐογῖδ, 
γαιαθ δέ ἕμι. 

 ΟΌΧΧΧΙΝ. Ποριῶ, δὰ Ὁ. Ῥδα] ὈΑΒ.]] τὴ δραίϑ. 
ὃ, Βισηοηαὶ Νούϊα δὰ 5ιαοπίθτη ΑΡ0]]. Ρ. 80; 1ηἀ6 
ΠΕ], Ἰηἰ6. αο5 ΒΡΠΟΙ. ΠΙ, Ρ. 385, π. 691, 7Δ60}5. 
ἰιέἢ. 105. Τὶ ΤΥ, Ρ. 250 (Απριααυυ. ἰ. 1Π, Ῥ. 11, 
). 211), Αρροηά. τ. 106, ΕἸ δηζ. ον». Ὁ. 6496; 
πᾶ6 Κα θεοὶ. π. ὅ88. ΟἸἰαῦ ΘΙ οππιβ. ΠοῸ Θρ᾿ ἀρ πιηὶ 
ἴῃ ποίϊ5 δὰ Ερὶδί. 1, 8, αὶ σϑῦσ!ὺ ΒΙἀοηἾὰ5 1086 6ρὶ- 
ΡΒ ἀθ αἀπδάδηι τηδίρομπδ, πουηΐϊηθ ῬὨΣἰτηδ δ, 
ἀπο ἢος γοῦϑὰ ἀθβϑίηϊῦ : « Τη]πδίθ {101 1αβί8. 6 γβο- 
αἰᾶ.» 6 40 ΘΙΣΙΩ ΟΠ 5 : « ΟΟΤΩΤΉΊΙη1Β Πδ6ο, ᾿πααϊῦ, 
ἹΠΘΡ τη οὨἶδ ἴῃ τηογὲθ ᾿τησηδίαπρδ 5. Ὁ] 15. Ηἰπο 1118 ἴῃ 
ὉΠ Τα 1115 τη ΟΠ ΤΉ ΘΗ 15. : ἡλαῖθ 7ιαϊοαγἔϊδιι5 ῥαξῖδ, οἱ, 

φωῤίαέα 65ὲ οοις βαίο αἱοίαρέο ἱπίφψιο. ἘΠΟρδΠ 8 δδί 
ἢ ΠΟΟ σΘΠΘΓΘ ΑΌΡΔΥΡΙ ΤΘΡῚΪ Πγ 615 ΘρΙἰΔρἴατη, αποα 
ΠΟΤ 6 ῬδΟἾ5 ΔΌΒΙΠΟ ἃΠηἰβ δὰ Ὁ. ῬδᾺΠ ὈΔ51]]1οδτα 
σαϊαγ τη θυηἱ ἰγητβ, ἀἰρματηαιθ νἱἀθίαν, αποὰ Πα] 

Ο ἰηἰοχδίαν. Εἰδὺ ΘΡρῸ Βα) αβιηοά!; ἝἝχτον ἐπ᾽ εἰ- 
ἱστῷ χ. τ. λ.» --- ΑὈρδνιβ ραΐθν, ΤῈΣ ΕἸ ἀΘβ56 15, 
ΟΡ ΔΟΔΠ]]186 1η 51.115 Δη. 311 οσοιραῖϊί. 

ΟΌΧΧΧΥ. ἴῃ ν8}16 Μδορβίὶ, Ιοοο μοά. ἀϊοίο Κοϑριέ, 
ἃΡορυᾶρμο Ἡδιηϊ]ίοη. 11, ἢ. 8338, ΜΝ δααϊηρίοῃ. 

ψαφ6, δος. 1.807}. γ80., οἕο. τ. 1109. --- Βα βουιρίαχηῃ 
ΜΝινήυης χάριν ἔτους τχδ΄, ἃηη. 822 αὰἱ δὰ ξΟΥΔΙΩ 
δΏΔΤΩ, ΓΘίδυ θη τι5 οϑί. Ρ.. Ομγιβί. ἢ. 297. ῬδΥΒ 

αὔδα Υἱχ γϑβίπὶ ρούαϊν, ἴῃ ΔΡΟΘΤΔΡΒΟ 5ῖ9 86 μαβϑῦ: 

ΣΟΜΑΤΕΤΡΟΓΚΑΙΕ. ΓΠΟΛΕΩΝΙΔΑ. 
6088. 8. 2. 1.6 085. Ἀφροδίσιος, 1061]. (941) Ἀφρο- 

σίά. --- 8. ἃ. νιχῶν. 

ΟΌΧΧΧΥΙ. Αἰἐλοηὶς, δὰ 5. Τυϊηϊαύογη. 5ὲ. Α. Οατηδ- 
65, ἐδ. ἢ. 8234. Οοἷο γυϑυβὶ 5 ΘΟ. ΒΕ {10 ΘΡῚ ΡΥ ΔΙηχηδ; 

ἈΝΤΗΟΠΙΟΟΘΙΑ 1Πς 

᾿ Υ6} ροβὲ τηθὰ ἰαία, πος πο υτηθηΐο αποὰ Θροχὶν. 

ἘΝ 

ὡΣ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΠῚ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. ᾿ς ΩΝ] 
ΟΣ Τα 56 Χ Ῥοβίθυουθ5. ΠᾺ]}]ὰ οορία σαϊΐοηθ γϑβιϊαὶ 
ροβδαυηΐ; βῖ6 ἐνδδπαηΐαν {(ἸΚ4106]. 917) : 

σχ[ή]νει δὲ χθόνιον δίδομεν τάφον" ἀλλὰ χαὶ ἔνθο 
μανύωϊν τὶ χαλξῖν οὔνομα] δεῖσε, τύπος. 

Πα[τ]δε [.. -. Ἕρμιός τε καὶ Εὔ]πορος, ἐν δ᾽ ἱεροῖσιν 
νον μητρὶ φίλῃ] μοῖραν ἔχοντες ἴσην. 

ἀνρχος ὁ Τὴν ἐάριν ζ]ώεσχεν ὅτε... .. θνήσχεις, 
ὅς χεξνου τος ος δεχίνύμενος φθι μένην. 

ϑαρνδ, βου ρίυτη Εὐρυάνθη Ἀρίστωνος ἐξ ᾿Αχαρνέων 
Εὔπορος --- -Ἕρμιος. « Τ 689 τηϊηϊδίνα {0 Ἐπαρυ Δη τη 6, 
αὐδηλ βδορᾶ νϑδίθ ἱηἀδαίδτη τϑρυδοβθηξαίδτη {586 
ΒΩ 81. » α΄. Καὶϊῤ. --- 8. 3. θήχαμεν 1. 6. ΠΠπ|, Επρο- 
Τὰ5. οὐ ἩΘΡτΩἶτι8, αἱ Θχ υ8. ὅ. ἐραριηθηί (ἐν δ᾽ ἱεροῖσιν) 
ν᾽ ἀθηύαν οὐ ᾿ρϑὶ ἴῃ 580 "15 Μίποννοθ ὁοοιραί Γαΐββ6. 

ΟΌΧΧΧΥΊΙΙ. Αἰ]ιογιὶδ, ἴῃ ἐθἸ θ5 φυϊθιυιάδμῃι, ἴῃ οο- 
Ἰαχη 6116 θα 5]. ΕαΙαῖῦ ὅροι. Ἡτδ6. ογμαὶ. αγιέϊᾳ. Χ, 9, 
Ρ.- 921, οὐ ᾿πὰ ΒΏοκῃ. ον}. ἰ. 1, πὰ. 870, Καϊβεὶ. 
10ὅ. --- 8. 8. Εὐχίχηῖθ σδηάθνιβ νἱ 1 ἀλλ᾽ ἄγαν Ιασθη- 
αἀὰπλ 6586 ΠΟ 56ηδι : 56 πῖηριϊιηι ργ»ἐθηιαίιο"α ἠλονΐο 

ΟΌΧΧΧΥΠΙ. Ργωηοϑίθ, πῆς βοηιώρ. Ῥ ΒΒ ΟΠ Θὰ 5 ἴῃ 
Τηιδορρέξ. οἱ. ΧΙΝ. 11, Μαυτγαίον. Τὶ, .ΠΠ, ῥ. 1082. 411] 
ααοαὰθ οὐ ὅδοορβ. ἴηὴ Ραγαϊϊρ. 1. π. 80, ρ. 804, οἵ 
ΕὝδηζΖ. ἴῃ ΟὉ}}. τι. 6228, ᾿1π46 Και 6]. 607. --- 5. 3. 
ΒΒηΚρη. ϑηθπαδθδί πλῆσα. « Οταχῃ ἰδτηθη δὶς οἰϊατα 
51:18. νἱξϊ τη Τθτηδηθδύ ἴῃ Υ8. 1, τηδ! αἱ 1ἃὰ αποαὰθ 16- 
ἐϊθ᾽ 8, αἸιαγη ᾿πσθυ τ ΘΟ] ΘΟ αΡΆτη σΘοῖ ρ 6 6. ῬΔΒΒΙ ΠῚ 
ἴῃ ἸΠΒΟΡΙρ Ομ  δτ1ι8.. ΒΘΡΊ ΟΡ τη. θη ρούατα ἀρ: Ποηρὶ 
Τορϑρ απ" δηΐθ Θομβοπδηΐθβ οουγθρίθθ. » ψας. --- 

Ὑ8. 4. ὅδο008. τοχέας, Ιὰρ᾽5 ἰάτηθ Ββαροὶ ΟΥ̓́ΓΤΤΡΟ- 

φεαᾶς. 
ΟΟΧΧΧΙ͂Χ. πορῖῶ, δὰ Ὁ. Ῥοϑίχὶ ἴῃ νἱῆ οι }15 ἐθ6 1. 

αταίον. Ρ. 1180, π. 10, ΕὙδηζ. π. 6318. Κ5. 1. ᾿Αφρί-. 
χας, ΑἰΙοδ8, ῬΌΘΕΙ ΠΟΙΊΘῊ 6ϑβύ. --- Μοίχγαχη ἱποοχηρύτχα 
56 τη] τ Τ ΘΒ ἸαΘγ6 ἰθηΐίδυϊ 810 : βωμὸν τόγδε 
[καλῷ] ἀνέθηχ᾽ Ἀφρίχᾳ Τιτιανός. 

ΟἾΧΙ,. Κοριῶ, ἴῃ ἐράϊρὰβ γ᾽ ιϊοδηῖβ. Οβδηη. ἀπέ. 
16α. φῇ. Ῥ. 88 :1π46 ἊΝ ΘΙ] οκουβ, ϑψέοφ. ορῖφν". ἢ. ϑῦ, 
ῃ. θ8, γαγβαβασιθ Οβδηη. ϑυίζο. Ρ. ἀλδ, ». 128, οἱ 
ΕὙΔΏΖ. Οὐ. ἐη80. 4». ΠΙ|, Ρ. 888, ἢ. 6218. ΒΔΒ,16115 
γιἀθίαν" Ιἄθιὴ 6586. αἱ δϑὶ ἴῃ ἢ. 0211, ὑπᾶ6 ΙΚαῖθ6). 
ὅ98, ἃϊο ᾿πΐν. 61. -- 8. 8. ψῆφοι χαὶ μέτρα βΒαπέ ἸάΘηὶ 
4ᾳ- ἀριθμητιχὴ καὶ γεωμετρία. --- 8. ἀ. ἌΝ 610Κ. 1τηΐον- 
Ῥγοίδίαν τιογιηϊθηξμηι αὐτῆ! 6 ἡιθο ηιθρϊέμηι, ααοὰ 
ΕὙδηζΖίο ρ᾽δουϊέ: ροίϊα5 μδὈαΐγηιι5. φοα ηιθηι σοηα- 
αἰϊέ ᾿πιφοηῖαυηι. 

ΟΌΧΙ. Ποριώ, ἴῃ ἃν Ῥα]Ομουυῖμηδ, ἴῃ αὰὰ ἰη- 
βου!ρίδᾶ δϑύ δηοογὰ ἰηβουίδ οσοθ. Οαχαΐθυιβ, 1 λθϑαιγ. 
Ρ-. ῬΟΘΟΧΟΙΧ, ὅ, ἀπά Ἐϊθοίνοοα, 1η80}. δηίίοῳ. 
Ρ. 8006, 8., ὅδοοῦβ. Ραγαϊ. 11,π. 26, Ρ. 11Ὁ, ΕὙδηΣ. 
Οο»}. ἴηι80)»". φγὺν τι. θ241 Ὁ. --- 14. Βοϊδβαρᾷ, Ῥ, ΤΥ, 
Ρ. 103, Καὶθε!. θ88. Οὐ] βάδτῃ βίοϊοι βυβριοδίαν τἰἰὰ- 
Ἰὰπὶ 6586 ΕἾΔ Ζ. --- 8. 2. 1 θ]]οχὶῦ ατοίαβ αυδδὶ 
βουιρίασῃ δρδὺ νεωχόρου. 

ΟΡΌΧΙΙ͂Ι. κχ δι. Α. Οὐσηδηυδὶβ Ἄττ. ἐπιγρ. ἐμιτύμθ. 
Ῥ. 819, ἡ. 8210, Καὶ 6}. π. 139. --- 5. 2. Οτπμδπαα. 
Δαΐνης ἀλόχο (ἀλόχου). « Δαΐνης ΡΡ. πο. ἃ δάϊος δα- 
7δθοῖνο τοί ἑονγπιδίαχη. » 6. Κ. ; 

ΟΌΧΙΠΠ. Τὰ ἀρῦθ (Αἰ 6η15). Κοκαυϊό, Τλθβ. 186, 
ἀηάθ δί. Α. Οὐμηδηυάθβ, ἴῃ Ἄττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμθ 
Ρ. 2298, πη. 1842 οἱ α. Καὶθ6). 140. ἔ 

ΟΌΧΙΙΥ. Αἰδλορῖς ἴῃ ἐφοαϊρι5 ἀθουρακὶ, ΘΔ] πᾶτε 
ἰγρδηβουιρβιῦ οὐ γηἰβιὺ Θσθουῖο..... Ἐχ Οδιδηάο δαϊαϊι 
οἰΐδιη ὅραδῃ., δ έ886).. ὧδ Απέϊρη. ἴὰ Ογαΐξ. διβικ. 
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ι Π, ρ. 802, ἀπά παροὺ ὅδοουβ. ἀπέλοι. ΤΠ, Ῥαρα- 
Τρ. ». 806, οὐ Αγυέλι. ραϊαΐ. Αρροηά. τ. 820 οἵ ΒΏοκῃ. 
ον». τι. 928. ΝΌΡΘΙ" 6Χχ "ΏϑΡΊΊΟΥ 6 ῬΘΡΘί γ΄. ο]. Ου- 
ταϑηϊᾶθβ Ἄττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. ». 319, η. 2698. ψεν- 
505 διιηὐ ἰσοομδῖοὶ ἰθυγδυιθίν! οδίαϊϑοί. --- 8. 2. 
« Μουσέων ὑγ᾽5ν Δ αχη ἔθοιέ δηδιορῖα, Πουηθῦῖοδ. » 
α. Καίθ6]. ἡ. 100. --- Κ8. 8. « Ιὴ γοοθ Ἁρποχρατίων 
δηςθρεθηα] (χη πο τϑοίθ ργοάποῖίαν. 6 1 οαϊοὶ δὰο- 
ἰοτθ ααᾶῦθ οορτίθβ πᾺ}]ἃὰ οδιιδὰ δϑί. ῬδΡὶ οϑυΐθ [16 
Οδίυχῃ ν6] Ζ]τὴ ΗΔΡΡοοΡ δἰ οηθυὴ ἀἸΧΘΥῚ5 1 16}}166η- 
ἄσμι. ΟἿ, 46. μὶ5 Εδονῖο, Βιδί. ον. τ. ΝἾ, ἡ. 280, δά. 
ΗΔ]. » Βοκλι. 

ΟΌΧΠΝ. « Τιοσπηΐαι" εἰ γθυβι15. ΒΕ ΒΟΥ ρίϊ ΔηΔρΊΥ- 
ῬΒΟ ΡᾳΘυΪ Θα0 151 ΘΠ 015; 605 Θηηθπάαν ΒΑβΟΡ 1π|5 
ἴὴ Ργοίογῳ. δᾷ Β6|1ον. 06 Μορίηι. υοὲ. ἤορι. ἴτπι Τ}6- 
861)". ἀγοῆου. ἰ. ΧΤΙ, Ῥυεοίαι. » Ζ2αο. Ἰηΐον 4]}105 στ- 
ρῬοϑύτ Βγαηοὶς. Μ4παΐϊ. ΠΠ, Ρ. 392, η. 663, 7Δ0008. 
Αηίλ. 1,188. ἃ. ΤΥ, ». 251 (Δ ηϊηιαάυυ. ἰἱ. 1Π, 29 ρανί., 
Ῥ. 231) οὐ “ρροηῃά. τι. 186, ΕΡδηζΖ. 00}}. ἱ. 1Π1,Ρ. 991, 

π. 6803, Κα 106]. 690. --- 8. 4. [δ ρὶ5 ΔΊΤΟΗΚ --- 

ΠΕΝΤΑΔΑ ΤὠΝΟΥΝΟΔΩΟΩΝ;; Καϊρεὶ. πεν- 
τάδ᾽ ἐτῶν συνόλων. « ῬιΘΡ ἀδοθυὴ {πἰῦ τὰ θ᾽ πη}, ΟἸ ΠῚ 
οὈΡοί, Τάτ ἰθηθυδο ὁθίδ 8 Ῥαθυτη θαιο ᾿ηβ᾽ ἀθηΐθπὴ 
6586 Ποίαχμη τη ΓΟΥῚΒ. ΤΟΥ ἴδ.856; ἃ ραΐον δῖισὴ πηὶ Π105- 
ΘΌΡΟΣ τη 5:1] Θ᾽ ΓΘ ΡΥ ΘοβθηαΡῚ γί. » 

ΟὈΧΙΥ͂Ι. Τλοβϑαϊοηῖςα. Ῥυΐγατιβ Βα θα ν. οἱ, θα- 
Ομ θ5η6, 1874: ΟχΧ ΒΟ α]5 ν. ὁ]. Εἰ. ΕρροΥὶ ἀθαϊγηιβ. 
[λπ. 1, Χαρίτιν ῬΥὸ Χαρίτιον, ἰΟγτηδ ὈΔΥΡαΓὰ 78 πὶ ποίδ 
ΟΣ ἰμβουρί. 5, Πμδθδ, ἃΡ. ΒΟΘΟΚΗ. 67}. νο]. 11, 
Ρ. 192, η. 8394. Μδρὶβ ποίπση ᾿Αθάσχαντος ΡΥ. ΠΟΠΊΘΙ 
ΒΟΘΡΊΒΒΙΤῚΘ 1) Ἰηβουρύί. ον αγα. ΒιΡΟΚΏ, (}}. ἰ. 1, 
ῬΡ.- 880, 800, 906, 511. 910, 818, 588. Ῥ]αΡΙ μηδ ᾿αἰϊηδ, 
δχϑυῖρδ γί! Βαστηδηη. “ηέλ. ἰαΐ. ἰ. 1,0». 3Ὁ9 544. 
οἵ. διαί. δέέυ. , 1. Οσουντῖ οὐδ ἴῃ ἸΠΔΥΔΟΓΘ 
ΟὍχου. ΧΧΧΥῚ αὐἱάδηι Ἀδάσχαντος παιδοτρίδης, ααὶ 
Ἰάθιη ἃς ποβίθι" 6588. ροβϑβιὶί. ᾽ὰθ ἂρ. αγναίον. 208, 
{ἰξα]ασ ἰη αὰὸ Αθδβοδίτβ Θορῃοτάθη δϑύ ῬῚ ΖΕ, οἱ 
οἵ. Ἰηὔν. ἴῃ ποίϊβ 84 δρὶρυδιηηὰ ἀθι, αϑθ γϑυβ 5 
Βα] 6οίδ βαηΐ. 

ΟΌΧΙΨΊΙΙ. Ιῃ ἤρρηῦγο. Οοηζο, Πρ. ἐηϑδιῖα»". Ὡχαγὶς 
Τάρας. ἡ. 91. --- Κ8. 6. αἱ βογτΙρίαγα ἱποουία θϑί, 510 
᾿ποθυία διηῦ Βα ρρ]θιηθηίδ. --- Πραϊὶ οἰϊδιαι αι. Κ106- 
11πὶ8 αὶ 7τὰ ἰγαοῖανουαΐ 1 1106110 106 τι) μη} 6} 07" 7) 
αἰϊφιιοί φρφοογιιὶ σα) υἰγηϊδιιδ, Ὁ. 1, Βομηθο, 1871. 

ΟὈΧΙΜΊΙΠ. Αἰλοπὶς. ὅι. Α. Οὐπηδπθα. Ἀττ. ἐπιγρ. 
ἐπιτύμό. Ρ. 399, η. 8501. --- 8. 1. τὰ πρὶν τοβυϊψαίο 
ἀπθιϊαίϊο 5 βῖσηο ποίδίαν. --- δα δουρί οϑὶ Πολλὰ 
χαῖρε χαὶ σύ. --- ΑἸΙΟΥ Βαρρίονιὶ α. ΙΚ8106]. 8. 3. 
,ὁμαί[μιῳ φίλῃ. --α 8. ἀ. θεοῖς μέτα. --- 8. 6. χεϊλεύ- 
σμασιν. 

ΟΌΧΠΤΙΧ. Αἰοηῖς ἴὰ νἱὰ Μαβδαριχη. 5... Α. Οὐμηδηιι- 
65, ἐὀτα. ". 999, π. 8500, βαρρίονὶ α. Καῖθεὶ. 8. 1. 
εὔχολόν τ᾽ ἐν[ὶ φρεσίν. --- 8. 2. χαιδεκάτῳ μ᾽ ἔτει. --- 
γ8. ὅ. θάλαμον [οὐχ εἰσέδην. --- 5. 6. τροφοῖσί μου. 

ΟὈΙ. Τοῖ. Τι6085. οἱ δ δααϊηρίοῃ. ]πϑογὶρέ. φν»". οἵ 
ἑαί., δέος. τι. 115. --- Τὶ. 1. Ἀπίας ροηϊνιιβ δῦ τα 6.15 
ὨΟΙΏΪΗΪ5, 4818. ΟΟΟΟΡΕΙῦ Δ ἰδι1{ὁ9. Φαποηβ ἴπ {ἰΐα]0 
ΟΥ̓. (ον. ἰ. ΠΙ, ». 530, α. 5148, 6. ΠΙὰ δἀορίίοπο, 
θέσει, ΠΘΟρΡΠδπιὶ, παίανα δαίθιῃ, φύσει, ΗΘτοβίραι! ορδὺ 
Π11ὰ. Οἷς Πορ,. Πδογί. ΙΧ, 25 : Ζήνων φύσει μὲν Τελευ- 
ταγόρον, θέσει δὲ Παρμενίδον. Λεώφαντος ργΐχηο ἰδ] 
Ἰηνθηίαγω Υἱρὶ ΠΟΙΏΘη, ΟἿΪ 5[τη1]6 ηοίπτη οϑύ Δημό- 
φαντος ΔἃΡ. Ῥδίβδη. ὙΠ1, χιῖχ, Ἴ οἱ ἃ]. οἱ Δαμόφαντος 
ἃΡ. ΡΙυῦ. ἴπ ΡΑϊίορ. Ἴ. --- 5. ὅ. ἴῃ Ἰᾶρί4θ. 6888 νἱ- 
ἀθίαν ποδαγέτενυσα, οἱ ποτὶ δὲ ἐτέων. 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑΣ ΘΒΖΕΟΚΕ ΑΡΡΕΝΟΒΟ. 
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ΟΌΙ1. Τὰ Ἰοοο Αϑοηναΐος ἀϊοῖο 5. Ζϊέο»η65, 1π 
5. Μαϊηδ, Ῥγορο Τεθηδραιῃ. ἘΠ Ια Ῥοπααθν}]16, 
ἰ. Κρ. 110, π. 10, οὐ ᾿ἴπάθ ΒΩ. Ὁ}. ἤηδ6 
ῃ. 1198, οὐ ἽΚ4106]. ἢ. 419. --- 8. 9. « Οἱχ 
αὐ] 5ἰύ ἀοσοί Οογριυιδ, πα. 1210 : Ἀμάραντος͵ 
φιλοδέσποτος οἰχονόμος. » α. Κ΄. , τς 

ΟΡΠΠΠ]. Αφιιὶς Βοωξῖδ. Ἑατάϊε ὅροι. ἴῃ Μβο611. 6, 
αγιέΐϊᾳ. ἡ. 814, '. Ὄχχυπ, ἀοἰηάθ οηθηδαίλβ Εἰ 
ἀ6 βιαϊηϊ- ]ΟΘῺ8 ἰὴ διιἃ Ν᾽ οξϊοο 517 7ιι165- ΕἸΩΉ 
Βαλιγῖς 6 ϑαῖγεέ- Υγήποθηδ, ραν βιιο, οαὐαβ ἴῃ: 
βουναθαίαν ποο τηομῃαπιθηΐαση (1799), οὐ οατα 
γΊΟ 6. σοτηπηθηΐανῖο Ομδράοῃ 46 ἴὰ Ἐοομοίί ( 
465 αἱ ογἱέϊψιιο, οἷς., ἰ.1, ρ. 131 5644.), δα 0008. 
γαϊρ. 11, ». 119 544ᾳ., 4ρροεπά. π΄. 319, οἱ Ε΄ 
Οον»». 0860 ". --- 85. 1. Τιασαηδβ βίο ἱπρ] ον οΧ 
10 θρίρν. Αρέλοϊ. ραϊ. ΨἼ, 391, Οπανρίοι 46 1ὰ Ἡ 
ομοίίο; δηΐθα ἰάθιῃ : Τοῖσι δ᾽ ἤχήεσσι παρ᾽ αἰγιο 
ὅδοο}5. : Στῆθι παρερχόμενος τόνδ᾽ ἴχνεσι τύμδον, 
πο 8. ὅ. Ομαράοῃηιβ : πλωτὴρ χαὶ πολέων πό 
ἐν χύμασιν ἥσθην, ΦΔ 0005. : πόντου γ᾽ ἐνὶ χύμα 
σθην, ΕὙδηζΖ. ὁοχ Ομδυάοῃ. ἥσθην. χι ἴω 

ΟΌΠ1Π|. Πορια, ἴῃ Ὑ111ὰ Ῥδιαρμ δ. Εσαπζ. Ο 
ἤη80)". 47". τι. θ298 ροδβί τηυ]ίοβ, ὁχ ααϊθὰβ ποίδπαϊ 
ῬΡΙπ5. Μαυρδίονιπιβ, Τλθϑαιο)". 1821. Βυιμποῖ 
Απαϊ. 1Π, ». 299, π. 098: δδοοῦβ (14. ἀρέηιασυυ. 
{. ΠΙ, Ῥ. ΤΠ, ». 2304), 4πέλ. ρα]. Αρροηά. τι. 380, οἵὰ 
Ὧ885, Ὀγεθίο ΕἾΔηΖ., ῬΡΙΟΤΘῖη. ἰδ αχηγη 0 ῬΡ ΘΙ 
αἰνδτηατθ ἀθα! ΚΚ αἴθ6]. π. 046. ϑαρτα απ βοριρίατη 
εδῦ : «Ὁ. Μ. θυ! !οο Ἐν απ αίδθ ΘΟμ 9] οΔ} 158. 
σα αὰὰ Ὑ(χι) Δηπ(05) ΧΙ, 5(1η6) Ὁ{118) Θί(αθ 
Μ. Δπιοηΐπβ ΕΠΟΟΙραΒ ἴδον 5181 οἱ Απίοηϊο Αἴ 
ὨδΘῸ ΠΠΡΘΡίΟ 500 ΚΡ ΊΒΒΊ 0 οὐ 1 υἘ15 ΠΡ ΡΒ α 6 
ΘΟΡῚ οὐ ροβίθυὶβ, θχοορίο Μ. Απίοηϊο Αἰμθηὶ 
ααθιὴ γϑίο ἰπ δῦ τηοηϊτηθηΐο δαϊαμ) ἢ ΌΘ᾽6, ἢ 
106}, Διηθιΐαπι, ἰη γον α] πτὰ ἴῃ οῸὸ ΒΆΡΘΡΟ, ἢ 
Βθρυλίαγοθ οδτιδα, ΡΟ Παυ]8 5. 6115 ῬΟΒΘΡΟΡατη τι6 671: 
1ΠΙ ΡΥ ; ααοα 5] αὐἱδ Δάγθυβαβ ἢοο αὐἱὰ ἐδοουϊδ, ταῦ 
15. αὰὶ θοθυιῦ ρόθμδθ πουλΐηθ ΡΟΒ οἰ θὰ5. πὶ 8 
ΒΟΒΟ]Δ. 115 νἱρίηαα ΗΝ, 1... ; τὰ. ἢ. 1πίουτθ ἀ6 
1460 ααἷἰὰ τὴ6 ροβὺ τη! δϑ ᾿η᾿ ανῖδ5 ΡδΡοπίθμα. 
πορδυουϊί, οἵ Α. [6110 ΑΡΘΙΗΙ ΟἸλθμε ἹΚδυ 
ααθτ γο θυ ἀοηδίϊοιΒ. οδιδᾶ, βδροοίαραχη ΕἸ 168 
5101 ῬγΟρίου ααοά 1 ἰᾶται τηϑρηδ οἷαάθ πῸη τὴ6 Τ6]} 
ἀπαθεῖ, οα} 5. θΘπθῆοϊα ΠᾶΡ6ο. » . ἔκοδας 

ΘΌΡΙΘΡ. βου! ρύπμα. « Η(αϊ6) Μί(οπαμπηθπίο) ἀι 
τη(ἃ 115) ἃ(  6βίο). ---- Α. 1! τ ΑΡΘΙ]θι ἴῃ μοΟ 
πἰσηθηΐο δαϊίαπι Δι ὰσηα αθ ᾿α 060. ὨδθΘΡὸ; 
Απίομὶ Εὑποοὶρὶ : ΟἹο 166110 ΑΙΡΘ! 1 ἀἢοὺ 88 760 
ἰὔαπι τα Ὀϊὰσααπθ ἢΔΌΘΡΘ ἀθθθΌϊν ἀτηϊοο ΟΡ 

« ΕΠΟΟΙριΒ ααϊάδιῃ οὐ Εουαηδίδ οὐ ΑΡ61165 ὃ 
Ἰαμίαν ἴῃ Ῥοϑίγομι ϑαΐψρῖοο; ἀὶ ααιπὴ ον 
ΤΥ ΔΙΟΒΙΟΩΪ5. ἼΧΟΥ δπαϊαί, ΝΊΘΡαΠΡΙ5 (46. Αδαᾶ 
Βογιι58. 1828, 1,0. 2581 544.) σομ]θοιῦ Ἐπιθο ρὲ ΠΟΙΠ6 
ἃ Ῥρϑίροηΐο ἰγδηβίαύιπι 6556 δά {ΓΘ ᾿ἰδίπση απ 
ῬΓΡΟΡΙΙΘ δϑβοὺ ΤῊ Δ] ΒΟ πἶβ. Οομ͵θοῖν δἰϊατι ἃ} 
ΘΘΠΙΟΒπ5 (6 ἰθιηρουῖθαβ ῬοΙμΟΠΙ, βα δ 11ἃ 
ἃ Ονϑιεῖο (Οοἰοοί. ἵπι5ς». ἰαΐ. ν. 351). » Ε». 

ἀ. 8. ἀ. χύων 1 ογΡοΪανύ ρορίδ. --- 8. ἢ. 
6Χ Ιᾶρῖά6 : εἴρηχά σοι ὀρθῶς" ὕπαγε, ὁδοιπόρε. 

ὁ. 8. 1-ἁς δαπὺ οὐ ἴῃ Αμέλοί. ραίαί. ΧΙ, 8, 
Βῖη6 Ἰϑοίϊοηΐβ νᾶυϊθίαίθ, 46 ατἃ γἱά. δηποίας 
-- 6 βϑηΐθηϊδ δρίσαγθδ αἴθ ἴῃ ΠΟΟ ΘΡΙρυδ 
Θχμιροίαν, οἵ. Οο»}». πῆ. 0238, 62θὅ, 6118, 
γ5. ὃ. Δῶντί μοι χ. τ. Δ. ΒΘΡαρΠπαίαν δηί!ατιδο 
δα τη ρα] αι ατα. απϑθ τη ον πι]5 ΔρΡΡΟΠΘδηΐαν. 
“Ἐπ. ΠΙ|, 800 5ᾳᾳ., Υ, 77; ΟνἹά. Καϑεέ. ΤΙ, ὅ8 
ΗἩφτγοάοί. Π, ἀθ; Επτὶρ. ἤδο. ὅ8θ6; Ῥαῦβδη. 1, 
Τκοϊδῃ. Ολμαγοη, εἰ 1ιοΐμ, οἷο. -- 5. 6. Ὁ " 
(Π156}". ἰαί. 1110) αἱ ργϊπαατη 856 ποὺ ἀἰβύομοι θα 

αἶδββθ οὔυδάδραί, Ιϑρογδὶ ἴῃ ΙἸαρία ΕἸΠΕΟΙΕΟ 



Ι 

ΚΉῊΉΝ : εἰς, « πὸ ηἰπῖβ ἃρία βοπίθπίϊα, » τὶ ἰαιθίαν, 

φρίσονο ἰθηίαθαὶ : εἰπέ" πότ᾽ οὐχ ἤμην" τοῦτο χ. τ. λ. 
Μεοϊποκὶϊ ϑυηθπἀ αίϊοηθῖι τϑοϑρὶϊ Και θ6]1ὰ5.. εἶπὲ, ὅτ[1] 

Τ᾿ οὐχ [ὧν] ἣν τοῦτο πάλιν γέγονα. 

τς ΘΡΙΗΥ͂. Ποηϊῶ, ἴῃ ἐράϊθα5 Ναϊοδηΐβ. Μγαίου 5 
οἰ Τλοβαῖνο, Ρ. 1.81; ᾿πάθ ἃ]1}, ροβὺ αοβ ΒΡαμοΚ. 
Απαΐ. ἰ. ΠΙ, ν». ϑ14, ἡ. 145, 'Φδοοῦβ. (Υ. Αηϊηιακά. 
γο]. ΠΠ, Ῥ. ΤΠ], ν. 338), 4ἀρροπά. τ. 848, οἱ ΕἾ δΔηΖ. 
6». τι. 0206. Καῖ06]. 667. --- ΚΥ. ὅ. ΨΠΠοΐβοι. (Μα- 
φαβ. Ἐπομοῖ. ατι. ΜΠ, τ. ΠῚ, ἢ. 8, ν. ὅ03) νϑρεϊς, ὁ9᾽6- 
σία, σοηπθνοσα ἔμ 8ι7ιὲ αἰϊοέα. ΦΔΟΟΌ5. ΘΟμ οἰ δύ οχ 
Ἶ δου μα. Τρλῖφ. Ατί. 1.128 γενναῖα γὰρ φρονεῖς, γενναῖα 
φωνεῖς, ΠθΒδαᾳ. γενναῖα φάσχεις. -- 8. 6. ποδ- 
αὐιγαῖο σαμαϊὶ 6ϑέ, αἰροίθ ααἱ 'ἴπ Ὀδαΐογαμη 566 
ΒΠΠ8. 

᾿ς ΟΙ͂. Κοηιάώ;. Μαβϑια5 1η Ἤπίδθ0 Ἰ 7 07,. Ὁ. ΘΟΟΧΥ͂ΤΙ, 
8. 1πᾶ6 ταν, ΒυαποΚ. 4παϊ. . ΠῚ, Ρ. 810, π. 191, 96- 

ΤΊ ροθ5. (ΥἹά. Αγεΐγη. νοὶ. ΗΠ], Ῥ. Π, ρ. 8316), 4ρρθηά. τι. 
9381. Ετδηζ. 6». π. 0251, Κα1})6]. θὅ8. « Ῥεδοδθδη- 
ἕν αἱ ΡΙαίο, ΟΒιΡὶβ ϑϑυαρίβυθ ἔριρτάδ δαῖὰ ἀθίαηοίοβ 

Τ χρίοοι Πατοπί,» αἷῦ Βαντηδηπιβ (4 ηέλ. ἰαΐ. 1, ». 116, 
ΤΟ φρὶρ. 198), ααἱ δἰϊατη πᾶποὸ ἱπβουὶρϊοπθιῃ δυάδα οἱ 
Τ᾿ εἤαδάδηι 5θηβι8 οοηἴθνί 8}185 ἸΏ ΒΟΥ ρ ]ΟΠ.68, πμδτη ΘΧ 
ΤΟ αρτοίίο, οἴα55. ΥἹ, ρ. 660 : Δοῖ σοι "Ὄσιρις τὸ ψυχρὸν 
᾿ ὕδωρ, αἰίανατα ἃρυὰ Βθίπθβ. 6]. χιν, 81 : Εὐψύχει, 
᾿ς χυρία, καὶ δοῖ σοι "Ὄσιρις τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, ἰθγί δια ἰδῃ- 
᾿ς ἄρῃ οχ Μομίοία!ο. Ραί. γγώο. 1. 11, ν. 1711 : ψυχῇ 
διψώσῃ Ψυχρὸν ὕδωρ μετάδος. Θὲ γτονοοδηΐ ἴῃ τη 6 ῃ- 

Πς ἐρπὶ Μαὶὶ Ὀἰν 15. Ρυθοθτὰ ἃ0 ΑΌΤΡΔΙΩΟ ἱπηρ]οΥ Δ π 15 αὐ 
Τιαζασυιτα τοϊτἰαί, αἱ ἰἰπρσαὺ οχίγθπμιμη αἰσίίατη ἴῃ 

᾿ς δαύδιῃ αὖ 5101 χαταψύξῃ τὴν γλῶσσαν. πιο. ὁ. χΥὶ, 34. 

' ΟΠΙΜῚ. Βοριω. (Υ1ά6 Πονυυ απ αὐ Ολαγϊέορι. 
ΟΡ. 100, « αἂϊ τηυϊία σοηροββϑὶῦ ἀ6 τον νϑίθγαμη ἀ6- 

᾿ς δαποῖοβ ἰηΐσα εθαϊατη ᾿ἰτηϊηᾶ 56 ρ6]]θμαϊ. » ἔγαπ2.) 
᾿ς -- Ῥυεϊγηαβ δαἀϊάοναύὺ Μυγδίουϊιβ, 7λ:θϑαιι)". Ρ. 1810 οἱ 
ἤΐονιτη 9071ὅ. ΒΡΌΠΟΚ. ὁχ ΠΟΡΎ111ο, Α4παί. 1,οοἐέ. ». 808 
(ἴὰ Τῆρβ. οαϊί. ΤΥ, Ὁ. 275). Φ46005. (νἱά. Απίπιαι!. 
χῸ]. ΠΙ, Ρ. ΤΠ, ». 805), 4»ροπα. τι. 191 Εδηζ. (07. 

᾿ς ἄγδον. σ».τι. θϑῦ8, 4106]. 882. --- 5. 3. ῥυΐονθὶοο. Μὰ- 
γαΐ. πρεψασαχαταφρων, ροβίθγ.100. πρεπουσὰ χαταφρονι. 
 Οουτῖσοθαὺ ΠΟΥ π5 χατὰ χθόνα. « ΕονίαΒ56 ἴῃ ἰἃ- 

 ρἷάθ π|}}} πἰδὶ ΚΑΤΑ... ΟΝ! Ιορὶ ροϊογαί, αυοά 
ρΟρΡΠοτ θη ἔπϑὺϊύ τη] 6015.» 6. Καὶ. --- 5. 8. Μυχαί. 

᾿ εσαρθρησασι οὖσα. --- 8. ἀ. Μαυγαΐ, σταδίοισιν, ὁοΓ- 
χοχὶὺ σταθμοῖσιν ΠΟΥΥ]1ὰ5, αποα ἰδηθῃ ΤΘΟΙΡῚ ροίθ- 
γαῖ, Ἰαἰΐηθ βραΐϊα, σ81}1106 }γΟ)ΘΉ ΟἿ 5. --- 8. ὃ. Μὰ- 

᾿ γδΐ. 566. ἰοο. νεχρυν οὖ μελαφροισιν. --- 8. θ. αἰτοαπθ 
ΟΠ Ιοσ. Μεσσια αιμνηστη. 

ΟΠ ΟΡΙΜΠΙ. Ποριῶ, οἸϊμη ἰπ Ὑ111ἃ ῬΓΌΡΘ ἰθιηρ]αγη 5. 
 Βαθίηξο. --- Μοπίοθίδϊοομ. ἴῃ θέαν. ἐέαϊ. ἡ. 1θ: ; ἴη46 
Ῥοβὺ 1105 Βραποῖς. Απαΐ. ἱ. ΠΙ, ρ. 812, τ. 198, 58- 
ΟὉ5. (14. Απίμιαα. νοὶ. ΠῚ, Ῥ. 11, Ρ. 825 5ᾳ.), 
ἱρροηά. τι. 8ῦ0, ΕΡδηΖ. (070. τ. 0230, Καῖ} 61}. 601. 

--- 8. 1. Οἵ. Ευλὶριά. Τροαά., 18ῦ, τὸν πεντήχοντ᾽ 
ἀροτῆρα τέχνων Πρίαμον. --- σοφίης χ Ἰᾶρὶ46 Μοηίοζαϊε. 
-ΟὟ5. 8. Πρόμοισι ἰά. ΟογΡοχιὶ ἩδροηθαοΙ. Ερίξέ. 

Ῥῖφν». Ῥ. ὅ02 54. 

ΟΌΠΙΠ. Οὐυιὶβ ἴῃ τηϑυηοσ. ΕἾΔηΖ. ροβὺ 81105 
Ὁ». τ. ὅ800, ΚΚα10 61]. θὍ9. Τπβουὶρί. βαρροβιαση οϑὺ 
Ζήσας ἔτη ζ:. --- 8. 1. α. ΚΑ106]. ργὸ ἄνθος Βαρρ]οὶ 

ἀστὸν ὨΟΟ 56η81: : ἔ677. Ὧ16 υἱάϊθ5 ργοσηαξιηι, 1. 6. 
ΒΡ ΠΤ. « Βοὶπάθ, ἱπαῦῖί, ἢΐο νυ θογαμὰ οΥῸ αβὲ : 
ὁδε τὸ ποθούμενον ἐν στεφέεσσιν ὄνου. ἀ ἐστιν ἐμοί, 
γάχινθος. » 

ΟὍΡΠΙΧ. ὕγδίρηὶ, παπο βοηιῶ. ἘΠΊ ΘγΘ σα] } ατιο5 

ΠΝ ΘΑΡΌΤ ΠΟ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

- 

γ 

2589 

νὰ. ἀρ. 718 6005. ἴὴ Απὶηιαάυυ. ἱ. 1Π1, ρατί. 11, 0. 321 
84. Ῥοβίθα γδρϑίϊθυπηΐ 8 0005. 1ρ86 Δπέϊ. ραϊ. 4}- 
γ»οηα. π. 338, ΘΙ οκον., ϑυοφ. ορίφν. δὰ. 11. Ρ. 81; 
ΕΥδηζ. Οὐ ἱ. ον. τ. 6238. Καῖ06). 587. ἴῃ 
Ἰαρίὰθ ργϑθίθυ" δἰ ἢρίθυη ΡΌΘΥΙ ᾿ΠΟΟΙΠρΟΒὶ 15. οὐἸ ἢ θα15, 
Βδοοηδηΐ5 Βυτθ ο]ἃ τϑρνοοβϑηΐδηΐι" γα, {1 1πη8- 
ὈαΪαπ, σΡΆΤΩΘη βϑρίθυῃ 1πύθΠ Οα115 ἀἰδιϊηοίπτη, μ6α6- 
γδοθᾶ ΘοΙΌΠᾶἃ. --- 8. ἀ. 16 8110 ράθνο, δοάϑιῃ οἱ 
βορίθηηϊ, ΒΔΟΟΪΟΪβ. τυ βίου 8 Ἰηἰτἰᾶῖο, οοπῖ. 6»}. 
ἢ. 0200. 

ΟΡΙΧ. Βοριώ. Μοπίθίδ!οομ. ἴῃ Πέαν". ἐξαϊῖο. ν. 104, 
ἴη46 Βναηοϊ,. Απαΐ. 11, Ρ». 309, π. 126, ΖΔ 6005. 4πέλ. 
Δῖρδ. ὁ. 1Κ, ν». 271 (ν. Απϊηιααα. ἰ. ΠΙ, ρανί. ἢ], 
Ρ. 812, ΕΔΖ. (Ὁ ἴπ5807.. 97". τι. θ250, α΄. ΚΚαῖθοὶ. ὅ84. 

-- 8. 1. Ἰαρὶβ βᾶῦθυ νἱάθραίαν ΛΊΑΝ ᾿ θθπ6 ὁο- 
τοχὶὶ ἄγαν Μοῃίοία]ο. : ΒουΊρβουδὶ ΒΡραπο,, ἀγαχλυτοῦ ; 
ῬΓῸ εὐγενίᾳ σοφίᾳ τε Ἰάρτη γϑβυϊίαϊ εὐγενίῃ σοφίῃ τε, 
Καῖ. εὐγένι[ο]ν σοφίαισι. --- [λιοῖὰ5. οδ ἢ πι8 ΜΙ: 
᾿Αβίδυομδθο. « ᾿Ασιάρχαι, αἱ ᾿Ἰάθτη ἀρχιερεῖς Ἀσίας, 
886 ΡΘΗ ΠΠΘΓΟ ΟΟΘΌΡΡαηὗὐ ἴῃ Δηἰαἰΐδ.}15 τη ὨἸ Θ ἢ [15 
οἱ ἰὴ 4οἐϊβ Αγροϑβίοί. ΧΙΧ, 831..» 2αο. « ΜΙζῃνδ5 ἀρχιε- 
ρεὺς οΡαὐὺ τῆς ᾿Ασίας νχῶν τῶν ἐν Σμύρνῃ, ἴ. 6. ΘΟΓ 
ΒΔΟΡΟΥΆΤΩ ατιὸ8 δα τὸ χοινὸν τῆς Ἀσίας ῬΘΡΟΪ ΠΟ δηΐ, 
οαϊ οἰϊδπι ἰπαϊ 1Πηβιϊ θη] δΔαταϊηἸβινδπαϊαιθ ογδηΐ 
(ΒΩΟΚΙ. δὰ ον}. 211). Ἡϊηο ἀθλοθετήρ διάϊι.» 6. Κ. 
- δ ἰδ γαβέϊομο ᾿θοὶταν ὁ χινήσας τὸν βωμὸν ἢ ἄλλο 
[τ ἐχ τοῦ τάφον, ἀποδώσει δήμῳ Ῥωμαίων δηνάρια 
πενταχισχίλια. 

ΟΌΧΙ. Κοριώ. αταΐον. ΤἼλθβαιι". Ρ, 103, 1: ἰπά6 
Βραποκ. Α4πηαϊ. Π1|, 812, πη. 131, Φἀοο}5. (Υ. Απηλϊηιαα. 
γ0]. Π|,͵, Ῥ. 11, ρ. 824), 4ρροηπα. π. 218, Ἐγδηζ. 
Οο»»Ρ. τι. 0219, οὐ δι 81. 049. δα! οἱ ποο δρὶριυ. οπῃ 
ΥΘΡΒΙΟΠ6 ἰδΐ. οὐ ρδ]] Ἕοδ οὐ ποίῖβ 1.8 Βαβίϊθ, Μόηι. ὧδ 
ἐΑεαά. 65 ἱπιδονὶρέ. ἰ. ἘΧΤΙῚ, ἴη-12, 0. 272 5ηᾳ. οὐ 1η- ὁ 
ΧΥ͂, Ρ. 120. Βαθ)]θοίαμι οϑὲ : Π. Αἴλ. Ἀδάσχαντος Αἰλίᾳ 
Πρώτῃ θυγατρί. ἔζησεν ἔτη ζ, μῆνας ια, ἡμέρας χζ. --- 

γ53. θ. Μᾶῦαονυ. ΟΥΠΙΝΉΣΟΥ ΔΙΨΟΣ. Ετυδησ. 
6Χχ ϑοδιῖρ, ἴῃ ΟΟγηὶ)γογαΐδ, Ὁ. σσοχαι, οὐ πεινῇς αποὰ 
ΒοΥΙρδὺ οἱ ΕἸθοίπνοοα., ρ. 251, 8. --- 5. 8. ὄντος 
ἀδτηπδὶ Καιθ6]. ααἱ βουῖρθιι ὄντως. 

ΟΠΙΧΠΠ]. Τὴρϑεαϊορῖςοο. Ἐὶχ Δ Α1Ρ0111 βομϑάϊβ Ο]δν- 
και, Πῖη. Ῥ. ΤΠ, 5. ΠΙ, Ρ. 849, ᾿Ἰπάθ Βωοκῃ. (.. ἡ. σν. 
ἢ. 1499, οἱ Καὶθ8ὶ. ὅ20. ΤἸΧΟΥ]Β ποηθη, οἱ ἀϊσαίμμ 
ἐαϑγαὺ τποπυτηθηΐιπι 16ΡῚ πο ροίαϊξ, αἱροίθ ἀ6 αὰο 

μδὸς ἰδηίαση βαρουβίπὶ ἰ... Ν᾿ ΓΕΙΖΛΟΙΟ. .-- 

Υ8. 1. 1δρῖ5: ΕΠΩΝΥΜΩΝ. -- ν5. 0. Οἵ. Τμ6- 
τηϊβί. Ογαΐ, 82, Ρ. 8ῦ0, Β : ᾿Ἄλυτα χαὶ ἀμετάστροφα 
νήματα (ΡΔΡΟΔΙΌΙΩ) οἱ ῬΏΔΠΟΟΙ. ἂρ. ΟἸθια. ΑἹ. ϑέροε. 
ΥΙ, Ρ. 621, Ο : Ἀλλά τι Μοιράων νῆμ᾽ ἄλλυτον, ΡΓῸ 
ἄλυτον, ταρὺνὶ οαπδα; ΤΊΡ.]]. 1, 8, 2 : Ῥᾶγοθο [αἰδ! ἃ 
πϑηΐθβ ϑδίδιηϊηδ, πὸη 1}}1} αἰἱδδοίμοπαα ἀθο. -- ϑαὉ- 
βουιρίαση οϑὺ ᾿Ἐὰν δέ τις ἕτερον τολμήσῃ χαταθέσθαι 
μετὰ τὸ ἐμὲ χατατεθῆναι χωρὶς τῶν τέχνων ἡμῶν, ἢ με- 
ταχεινήσ[αι τὴν σορὸν, δώσει τῷ ἱερωτάτῳ ταμίῳ (δην.) 
μνυί(ρία) (β (δισχίλια). 

ΟΌΙΧΠΙ. Μορῆφ ἴῃ νἱοϊηϊα Ρλϊασοίρλϊω νϑρουΐαχα, 
Κορρϑίιαβ, Π πον. (Ναγγαΐξίυθ οΓ α “οινηθῃ,. οἷς.), 
ἰ. 11, Ρ. 8ὅ9, π. 7; ᾿πὰάθ Βωοκῆ. π. 8440, οἱ Κδῖθεὶ. 
ῃ. 922, 05 ὈΥΪΠΊΟΒ ὙΘΡΒΒ ἀθάθυθ 50105 6088. δὲ 
Ν᾽ δααϊηρίοη. 15,50». 97. Θὲ ἰαέ., τι. 611, ἴῃ Μεθοηΐᾶ. 
« Κ'ΌΡΘΡ 1ΠΒΟΡΙΡΙΟμΘ οϑῦ ΠΡ Υρ ματα ἴῃ απὸ ΥἹΡΡῸ 
ἀοχίνα ἤογατη [δ βοϊ σα] ἅτ ἰθηθηβ. » Βολῆ. --- 8. 8. 
ΟΠ] θοθρδιη νεχρότητα, γΘίϊητὶ ἰδτήθηὴ νεότητα, αποά- 
δα ᾿πηδρηθηὶ ἃ ρδίγθ ὑσγαι!ο ᾿πβοα!ρίδπι ρ ΡΠ Θ ΡΟ 
νἱἀοίαν. Παίδερως Ρ6᾽ ΒΥΠΟΟΡΘΝ βρομάδθιβ οϑῖ. - 
γγ8. ἀ. Ἰιορθῦαί Βωοκῃ. ὃχ Κϑρρεὶ. Μηΐονες, αασω 
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Βα Θθδὺ ΡΓῸ ΠοΙηΐη6 ῬΟΡΙΠ]Ι : απιπιπῃ δαίθυη ὉΠ] τὴ ΗΒ 
ῬΡΘη τ Π. οὐ ῬΓΟΡΙ ΠΟ ΟΙΙΠῚ ΠΟΙΏΙηἃ Βαθρθαί ἀἰύα]ιι5, 
μήτρωες, γϑοΐθ ΒΟΓῚΡ51556 ΤῊ] Ϊ ν] ἀθο., οἷ Ῥβροπάθί 
μάμμαι, αηλιλίαθ, ορίϊηΘ. ἃ ΒΩοκηϊο ροβιίαση ῬγῸ 

ΕΔΕΤΕΜΑΜΜΕ, αᾳοά ΒᾶΡ6νΡ8 ἀθθαϊ πηι υ] 5 
Ἰπ ονὶβ. [Δ 015; Καὶ. μήτρωνες. --- 8. 6, 54. ΟἸΔηΪἃ 
Πδθο οοηΐαβα, πηἀθ ἰδιήθη 58.015 ἴ8.6116 ὙϑυΒΙ τ οἱ 
ΒΘΟΠΘΗ 158. ΠΠΘτὴ 6] 106 086 Ροὐαϊηπ5, ΤΘρΟΒὶῖα ΡΘΡ «ι851- 
τα αἰ ἰο θὰ οὖ οὐαβδίη τἤγγονον γοσδθι] 0 ῬγῸ τὴν. 
ἔγγονον. --- Οφίονα βὶσ Ἰδαρθθδηΐίαν : ἔμεν ἣν οὔποτε 
ἤλπισα τιμήν. ΟΘαϊρθαβ δααϊία, βαηΐ δἰπθ τηθΐρο ἢδθο 
γορθᾶ : ἔτους σεῦ μηνὸς Δίον. « ΑἸΠῈΒ ἰρῚ αν δϑέ θρο- 

᾿ Οἷϊδθ Β]] Δ η86. 299, ΤΠΘΠ518 ὈΥΪΠΠ5, ἱ. 6. ἃ0 ὕ΄. 6. 
1021, γ61 1022, Ρ. ΟἿν. 208 νοὶ 2609. » βοζλ. 

ΟΌΠΧΙΝ. Ποριῶ. ἙὰΙ ἀϑυαηΐ σα}, ἰπ δ᾽ απο5 Μοη- 
ἰοίαϊοοιν. Π)16)". έαϊ. ἡ. 218, Βραποῖς. 4παϊ. ΠΤ, ᾿. 309, 
ἡ. 712; νἱά. Φδοοῦβ. Απίριαάυυ. 1Π|, Ῥαγί. Π, Ρ. 811; 
1ά. Δηέλ. ραϊ. Αρροηπά. τι. 231, Ἐσδηζ. (ὁ»»}. ἴη8ο». φ». 

ῃ. 6259, ΚΚῖ06]. 692. --- Κ5. 8. Μαῦτος ΑἸΝΟΤΟ- 

ΙΚΩΝΕΩΝ δρ. Μομίβίαδ!ς. αὶ ἰδηθθη νϑυε ἐγ οῖ!- 
οἶδιι5 ραγϑγιἔϊδιι5. ΟοΥγθοίϊο οϑί ὅδο. ἀτόπου. αὐ Ηδ»0- 
ἀοί. 1, 88, ὃ, ΔΡΥοθαηίθ Πορυ}]}1ο. --- Φθόνος ἥρπασε, 
ἀθ ἀθουύαμα ἰην δ, υἱά. Αηέλ. ἰαΐ. τ. 11, ». 88, ποί. 
δῦ Ῥ. 84, 6ρ. οχχιχ, Βαβηὶ οἱ Ἀπἤη1}186 : « ΑΥΏθῸ 26)" 
τηυϊαϊαηι οὐ 611 [ΠΡ σαριὶ,» δία. ---- 5. ὁ. « Ὀχτὼ 
ῬΟΒύθΡΙΟΓΘ ΠῚ ΒΥ} 08 πὶ οοΥγθρίδιη Παθρθϑὶ, τόσο Τ,δι1- 
πουῖτα. » Παφεοηπδιοῆ. (Ερῖδέ. αα Βίαι,»». ἡ. 1.54.) 
« ὅν χαθορ. δὰ ΜοπΠΟΡὮΪΙ ἱπιδρίπθιη βίου ρΡ, απ δια 
ΟΙΡΡαΒ σι θθ θαι. » ψαο. 

ΟΌΤΓΧΥ. Κοριῶ. α. ΚΑ106].610, ρΡοβί 115 (δ! οκου., 
ΕὙδηΣΖ .(ο}}. ἴπ50᾽)". ,». 0806). Μογούγιοἱβ δρὶ ἱἀρΐαγη 
8065. --- 5. 2. Δ 6 οἱκ. πολλοῖς δ᾽ ἑτάροισιν, --- 8. 3. 
14, χαὶ μὲν ἀγαστὸν ἐχοιμώμην χλισμῷ περιχρύσῳ, 

 ἘΥδηζ. χαὶ μετὰ τῶν (ἷ. 6. ἑτάρων) μὲν χ. τ. λ. --- 5. 5. 
Ἄν οΙοικ. ἐσθήμασι χρώμασι θ., φιοὰ θάΡΡᾶγα ἀϊοίαμη 
ταΣηὶ ν᾽ ἀθύαν Ὁ] ἐσθημάτων Θχϑρθοίδ! 68; σοη οὶ ρο- 
ἰοραύ οἱ ἐν χάρμασι, ἐν παίγμασι, οὐ 4118 511 1}1ἃ. 

ΟΌΙΧΥΙ. Οαριρὶ γιατὶ, τὰ ἄρτὸ Μοεΐέηθηδὶ. Τὺχ 
ΜΈΡδΙΟΥΙ ρορτᾶρμο 6] οΚκον. ϑχζοφ. τι. 90; 
ἴη46 6. 106]. ορ. Ιδὰ. π. 612. --- Κ8. 1. ργοὸ μΪβ 

αι ἰγδάυηίαν ἰΚΑἸΣΩΜΑΤΟΣΟΥΤΟΣΟ- 

ΤΎΜΒΟΝ. Καίθ8]. 5:0] νἱβὰβ δϑὺ βϑοίβ ὑβει 586 
6χ Θρί ν᾽. αυθρονῖ! (Ἀπέλ. ραὶ. ὙΠ], 330), καὶ ἀνώτα- 
τος οὗτος ὁ τύμδων, οἱ ἰννῖδὶς ὙΝ ΘΙ ΟΚΟΡ ΠΣ ααϊ ροδβιυῖί 
χαὶ σώματος οὗτος ὃ τύμῴόος, ἵν᾽ ἧ μνήμη μον χ. τ. λ. 
-- 8. 2. ΝᾺ] ἔθ ᾿1ἰΐοσα ἴῃ ἢΪδ5. ατιθ. ΠΔ ΘΙ ΘΧ 
ΔΡΟΘΡΆΡΒΟ τηίαίδ, ΒΟΥ ρβἰπηὰ8 ΡΥ ἸΌΓΘΊΤ γΘΡϑαχ, τὐ 

᾿ 6ΙΟΚοΡ., δὲ δἰίθραση ἰδ αὖ ΒΟ]Θηπ θὰ ἴῃ Θρ  αΡἢ115 
δθηὐθηζίδη γοίογδί, εἵνεχα μνήμης, 5. μνήμης χάριν, 

᾿ αυρά, ΟΡΙΠΟΙ, 5Βιρηϊῆοδί εἰ μὴ μνῆμα, η͵δὲ φτιορηιορῖα 
δέ, σίογία ηϊηϊὶ οβέ, ηιϊδὶ βοριίεγιε ἴηι σι οι θα 
γΘοογιαἰϊίιι8 δ(. ΟΟὨ]]οΙΘθαὺ. Καθ 6]. οὐχ ἤμην, ἔσομε" 
ζῶν χλέος ἐστὶ τάφος, αι υἷυο ογι υἱυοϑαῆι, θα υἱ- 
υαρι; παι ᾿1ογ ἐμ 5Θριυιογιηγι 65 ἐ υἱυτιγγι Ἡιογι)γι γι). 

ΟΌΓΧΥΊΙΙ. Τηοϑὶς. 60». ἴγ80)". ο». 10 Ὁ  ; τη 6 11πι5 ΤΚ οἱ], 
δυἐ1. ἔπβον. διαοΐ., ν. 180; ὰπ46 ἄφους. Καὶθεὶ. Ερίρ». 
47. εἔς. τι. 498. --- 8. 1. Ἰφίθου υἱός (8). --- 8. ὁ. 
Οτγδιηθι.. οἱ 8106]. φερτάτη. --- 5. 11. « ὅσαις χ. τ. λ. 
ἃ. 6. χαϊθυβ αυϊάθηι ΟΓΘίθηβὶβ ΟΥΪΡῸ δϑί. » α, Καὶ. οχ 
ΜΝ ΠΠδτλον Ζιο. -- 8. 12, γυνή, ΟἸΘΗ͂Ι ΞΒΡρΙΘΙη6η- 
ἴατη, αὐοά γοοθριὺ ΚΙ 61 πι5. ΑἸ} ( ΘΙΟΚΟΡ 5 οἱ 11]- 
ΤΟ 5115) ἔθηχε πέρι. ἷ 

ΟΌΙΧΥΙΠ. Οὐδὲ, ἴπ ἴπβαϊα Οδρραίμὶ. Μομάνυ- 
Βοδιυάουΐῃ, Βεζοί. α6 φουνθ8ρ. Ποϊϊόγι., ταδὶο Τῆθη86 
1880, Ρ. 278. Τλυονοο ΦΕΡΣΕΦΟΝΆᾺΙ. 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑΣ ΘΠ ΠΟΛ ΑΡΡΕΝΡΒ.. Ὁ 
ΣΝ ᾿ ἘΠῚ ΑΨ ἘΟΑ ΑΕΗ 

ΟΡΠΧΙΧ. Ιῃ ἰπβαῖϊα Ραᾳρο. Βιιίοί. (6 "ΟΣ 
Λοζίόγι., γααῖο τβθηβθ 1880, μ. 985, Ηδθοῦ Ἰαρὶβ: 
Οδγη Θατ|] ραυίθιη, ρίπαμα οαϊ ἱπηρ]]οδίπι5. 6 
ῬΘη5, οἱ ἅϊβοὶ δου! δίουθτη. ρδΡυα ΤΩ δἰβ] θέαμα 
Θχθροθηΐθηι. 8. ὁ. ΜδυΠΟΥ παιδήας, ΠΑ] ΔΗ Δ. 
8. 1. τρεισχαιδεχέτη, ΤΡΕΙΞΙΚΑΙΔΕΧΕΤ, 
γ5. ὅ. νέον ἔρνος ποχηδγϊοιιη δι. Οἵ. 7, 168. --ἴ 
ἰπ αὰὰ Θχϑίαπέ ΔΠΔΡΊΥΡΙδ, δὲ Θρὶρ ΔΙΏ πη 
δα ηύ 1188 ἸηΒουρίϊομ 65 δα ϑδιηάθιῃ (Ἀγ ἡ] ἰαχας 
Ἀθηΐθβ, αποα 88 015 ἀθοϊδνρδηΐ ποιηΐηὰ Καὶ τησιμένην 1] 
μενίωνος, Μνησιέπην Κτησιμένους, Παρμενίωνα Μίγησ 
που, Καλλινίχη Μνησιέπου. 

ΟΌΓΧΧ. [Ιῃ ἰηβαῖὰ Ῥαγο. Βιζίοί. αἴ δο 
Λοϊϊόρ. ταθῆβα τηδῖο 880. Ουχη αἰϊααού ποία] 
ααῖθ8 ἴῃ Βϑαπθηί ἐαβοίσα!ο δα ἰδ βαπὲ οχ 10] 
Θοἰγρὶδ ΠΟΠΏ1Π180. ΔΗ ἀγθρβίομθβ. --- Ὑ8, ὅ. ἢ, 
ὁμόλεχτρος ΡΓῸ ἣ θ᾽ ὄμ.... αὶ τατηθη Πἰθοη 5. 16 
ἦδ᾽ ὁμόλ. --- 8. 6. Ἰηἰογργθίαϊαν ΕΘΗ ΡΟΣ αυἱϊ 
ϑοίγρᾶ τηΐδιῦ ϑοϑέραΐοβ δὲ βοῃὶ ὀροιιδ6 Αγοπὲρρὸ Ἐν 
ἀοηπό ἰθ πορὶ αἱ Ἐραρολῖβ, ἀιδτανβ ἸῺ ΤΩΔΡΊΟΤΟ 
Ἀρχίππηι οὐχ ἰοίδ, δἀβονὶρίο. 5:64 ἴῃ 8118. ἰπβουὶρ 
Ὠἰθὰ5 ἴῃ Θδάθμι ἰδ !α ῬΦΡΟ ΓΘρΡΘΡΙΪΒ Ὑ]46 06 ϑϑὺ πὸ 
Ὠδίϊνο οϑβιϊ] 8 διάἀβογιρίαπι ἰοίδ, ΘΧΘΙΡΙΪ σϑιιβἃ 
βουλήι, Θεοτίμηι Ἀλεξάνδρου. --- 8. 7. ρνΪὰ5 16Ρ 
ἴὰν [4] Μύχονος, ΡΓῸ ατι0 ᾿οδιπϑηάαχη 68 [ἂν] Μ 
οὐχ ἀπδυαχη 11 ΘΡαΡ τη, δἰ ὑ βραϊ τη. πολι 

ΟΠΠΧΧΙ. λαριαβὶ, ἴῃ νἃ}16 Τιϊαροβὶὶ. ΕΔ αὶ 
9]. θυζου, ἰ6 Μοπέ Οἰψηῖρο, ρ. 481, ἱπᾶ8 ἃ. Καῖθι 
Ερίφψνυ. φν'ς τ. ὅ08. --- 5. 2. Νοιηθὴ χαὰ]]ουὶβ 
ϑοΡδ δὴ ποίπιπι ὁχ Αἰμθηθθο αὐἱ ΗΥρΘΡΙἀἶβ᾽ 
Ἀρισταγόρας ΟΥδίϊοηθ5 Τηθιηογαί, Χπὶ, Ὁ. ὅ86 
ὅ871 Ο. Ὁ, 888 6, ὅ90 Ο. ἢ, οὔ τν, 161 Ὁ. Ε-. Αὐἱ 
ΒΌΓΡΔΙΩ ΤΡ  ]οθυη Οουὶη δι ἃ Ποπηθίνὶο, ΠΘτΩ6 
ῬΒΔΙΘΙὶ ἢ]1ο, δηγδίδμη 6556 παρραὶ. 1ἃ ποιηθὴ οἱϊα ἴ 
ῬἈΠοβύ δε θρί βίο] δοοαννῖ χα, Ρ. 981, ταντα, Ρ. 947 

ΟΌΓΧΧΗΙ. « Πορῖδ. 1πἰ τηαρο 5. ιθρμδπὶ δᾶ ν 
Ταὐῖπδιι (Δ θα] τὰ Ἰηβθυίδιη 6558. δἱὺ ΜΙ θ 15, 
Θ6 Ια 6χ βὰο Δρορυᾶρμο ἴῃ Βιοί. ανοϊιόοϊ.. 
Ρ. 100. » α. δαΐθιῃ Καὶ 6.5. ααΐ ἰδία σϑίδυϊ, 
τηδύ Ἰδρίάθγῃ Ἰοὺ βιρτὰ ἀἰοίο ἔαβίγα ἃ δχηϊοὶβ 
[αῖ886. αυδοβίίδιη. --- 8. 1. βἷο γϑϑιϊπιοσαί δαὶ 
ΡϑθΟΙΟΥΙΌτι5 Εἰ {ἐΘΡΑΡ τη Ὑϑβι!ρ 115: ΜΝ] 

Ἡραοτάτου μὲν πατρὸς ἐμοὶ, μητρὸς δὲ θανούσης, 
ἣν ΨῸ » ν 

ἀαθιὴ 51 ϑΟΟΙρθΡ65, Π666556 ἴογϑί πάλαι γενέταις. 
ἸΙΡῚ αὐΐδ. --- Οἵ. 6, Κα 1068]. αἰϊπὰ ΡΘΕ ΘΡΙΤΔΡΙ 
Νήπιός εἶμι τυχών, Πῖο 1ηὔν. π. 631. ΟΝ 

ΟΠ ΧΧΠΙ. Πβοηιω. 1,. Βιδηϊουαβ ἰῃ ἤου. αγοΐ 
82, 1, 197, ἀαπᾶθ Οα. ΚαΙθο 5, ορ. οἷξ. πν 
-- ὅ8..2. οἰδιάϊοαί, αἵ αἱ τηδ]6 βὰο δρίβυδιῃ 
ΒΒ τα Δ ΠΩρΘΡΙο ροθίᾷ ρῇῸ ρϑῃίδιιθίσο ἴῃ 
ἐς λυχάδαντα τρίτον δαΐ Δ] Ἰαα]α 5ἴχη!}}6 Γαθυ. Τὰ 

ΟΡΙΧΧΙΨ. Βοριᾶ, ἴῃ ταῦβθο Οδριϊο!ίπο. δ. 
θ6]. ορ. οἷΐ. ἢ. 6098, ΒΘ αἰδίομο τηδυτπον, 
Αὐρ(ηλίῳ) Καλλιχράτει γλυχυτάτῳ τέχνῳ. ἴῃ 
ΒΔΆΤΟΟΡΒΔΡῸ ἸΘρ αν δὲ αἰΐθυα πϑϑὸ ἰηβουρίϊο. 
αδαθδτῃ δα ῬΡΊΟΡΘΙῚ ῬΘΡ ΘΓ νἱ οί. Θεοῖ 
χϑονίοις. Βῳλίᾳ Λ(ουχίου) θ(υγατρὶ) Ναρχισσια 
ἔζησεν ἔτη ξ, μῆνας τ, ἡμέραν ἃ Βάλλιος Νάρχ' 
᾿Ιουνία ᾿Ολυμπιὰς, γονε[ἴς δυστυχέστατοι ἐποίη 

ΟΌΓΧΧΥ. Ιὴ ορρίο, απο ππαηο μα ἰἐαύαν,. 
ἐσ Μίμοδο, αἱ ογβαϊίαν, ρᾶν θἐϊη5. Βοββίαβ, 7552 
ἱποαά. Ῥ. 81, ῃ. Π|, πἷπο Δ 6] ομοταβ, Νου. Μιι8. 
παγι. 1841, Ρ». 208. Ἀθρϑίς ΒΟΟΚΉ ἰη Οο}Ὀ. 
9». Αἀαοηα. τι. 3204. 5, οἱ α. 8106]. ἢ. 381. 
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ΠΟ ΟΡΙΧΧΥΙ. Ποηιϊα. ἘΙάθτθ τααλὶ, απο5. ἴῃ Ὁ». 
ἵη80)". 47". τι. 0251, νἱά6 ; παροὺ Καὶ 6}. 694. --- 8. ὃ. 
Ἡδρθηραοι. οουυῖροθαὺ : ὀχτὼ ἔτη πλήσας, πρὸς τού- 
τοις μῆν᾽ ἐδίωσα, ανοίι8 : πρὸς τοῖς μῆνας δύο χεΐμαι. 

᾿ ΟΡΓΧΧΥΠ.ΕΝΙ αἰ ροβὶ αϑουρ. Ποῦζϑηῃ, [6 [{ϊγι. δῖιο 
Οοπείαπίϊηορ. ν. 102, αταίον. Ρ. ΘΟΟΘΟΥῚΙ, 10 ; ϑιθθῃ- 
ἀανὶϊ ατοιϊβ θὲ νϑυβῖθιιβ Ἰδ 1 η15 ἰραηδβία]ιϊ. « 6 ἃΡῚ5 
ΒΘΡΌΪΟ 5. υἱὰθ Μομῃίοία!ο. Πα». τέαϊ. Ρ. 202 οἱ 
Ῥαίΐίφοσν. 4». Ὁ. ἰθῦ, δὶ ἴπ ᾿πβουιριοπθ μου Ρδ ἃ 
Ἰοσίτιν τάφον τὸν ἔνθα πλήσιον βωμὸν θ᾽ ἅμα ἔτευξε χατὰ 
γῆς Κλαύδια χ. τ. λ. Ηὰ5 ΥὙΘ᾽Ὸ ἃΓᾺΒ 6586 8568 Υ6] οἱρ- 
ῬῸΒ ΤππΘ Ό 65 ρᾶγατα. ΔῸ τὰ ἀἴνθυβοβ, ἴθ αα]θτι5 Π1θὰ- 
τἰοηθ5 οἱ βδουὰ ρνθηΐδ)ϊα βθθδηΐ, ἀοοοῦ ΕΔ ὈΓοίζτι8 
πα Ιηϑορὶρέξ. απέᾳ. Ο. 11, Ρ. 1017 5ᾳ-. » Βιεγηι. --- Ἀ6- 

ΤΠ ροε 1 1,6 085., Ιπδορλὶρέξ. ». οὐ ἰαξ. 235 ΘΔ ΒΘ, ᾿νασοηῖο, 
". 111, -- 5, 3. 16 υδ5. : Κύρια χεῖμαι, τοῦδε πάρος 

τὰ ἰηςογο!ϊί. --- 5. 8, τὰ. 
ΩΡ ΠΈΞ ιν χαὶ] Κλεόνιχκος. ΘΒ ΒΟΡΙρ 

δα ονος χαὶ Σεχούνδου ἐπιμελουμένων. 

ΤΠ ΟΡΓΧΧΥΠΙΙ. ΤῈ ργονί ποῖα ΤΡθν βδπδ σϑρϑρί πῃ δΔηᾶἃ- 
δἸΣριτη. ἡ οῖαάο, 4 ἐξὶ αἰοἰ ̓  Ικἐϊξιιέο υϑηοίο αἱ βοϊοη το, 
ἰοέξογο ρα ανἰὶ, 5ον. ΠΙ|, νο]. Ψ1Π. --- 46 α. ΚΚδ|06!. 

Ῥίον». φγῶς. οοηίοοί. ». ΧΧ, 9428 ἃ. --- 8. 1. « 11η- 
ΘΑΡῚ υἱἀθηΐτι" οἱ σοοδιὺὶ ααἱ γϑ᾽ουπα πὶ ἴῃ ΔΩ ΡΙ ΘΑ ΡῸ 
Θανρδι ἀϑθθδηΐ. ».1α. : 

ΠΟ ΟΡΙΧΧΙΧ. Ιῃ Τλαϑο. Βιιοέ. αοἰδ᾽ Ιγιδέϊξιέ. αἱ 
ΟΥ̓ δρ, αὐο]ι. 1880, ». 48, ΒΩΟΚΙ. Οο»}. π. 2101 ". 
-- Κ5. 1. τοϑυλιαιὶ βὶο αι. Κ8106]. Σ. κ. ἀ. ἀ[μει]λι]χίω]ν 

π]ὸ [μι]οτρ[ὥν. --- 5. 2. Τὸ ἀνθοφόρον νἱἀθίαν [1558 
πποδάδη ἴῃ Τῆᾶδο βδουιπι ττιηπ8. ΑἸϊα ἃ Θρίρν. 
(ΒΩ ΚΙ. ἐδ. πα. 3102) ᾿θ᾽άθυῃ γορϑυύθαμη γηθηλον δύ ααδγη- 

τ ἄδτῃ ΖΠ]ἴαπι Μαοραοῃίδιη Πουιρονδηι οὐ ὈΪ5 ἀρχεῖτιν οὐ 
Ὁ ματα οἱ ρϑυρϑίπδμη ΘΟΥΟΠΙ ΘΡΆΤΩ. --- 85. 8-ἀ. 
Οοηΐ. ορῖσν. (βαρν. 6832) Αατῖ5- ΘΟΧ 15 ἀδβουναίαχηῃ ἴῃ 
απὸ 6 δηϊτηδρατη ρανίθ αἸοϊταν τείρεσσι σὺν αἰθερίοισι 
χορεύει: (Οἵ. οὐ ῬΙπάδναχι ἂρ. ΡῬΙαίδγοι. Οοπϑοί. αα 
Αροϊϊοη. Μοναὶ. Ρ. 130 ς, δαἴι. ὨΙάοί. γ0}.1, ». 148, 
Χχχυ, οὐ ργοοϑονίϊση ϑυτηά θη ροθίδυῃ (7) ἀρ. ΟἸθιηθηί, 
ϑέγοηι. ΤΥ, ἡ. 610, 1. 23), ααο6 δὰ ϑδιηοίῃνδοῖὶδ τηγβ8- 
δ ῖα τ αία βαπί; οὐ] βθη θη Βα ρα ρδίαν Ὠἷὸ {{{π|Ὲ5 

γἱοῖηδ, ἰηβα}8, Τρ υ τ5. -- 5. ὅ-9. 6. Κ8106}}1 βυπί 
βαρ] θηίδ. Θα Ὀβουρία ΠᾺΡ 68 μεθο : Αὐρηλί[α Θεαν]ὼ 
Ἡροδότου προσφιλὴς χαῖρε, αι ΒΟΟΚ. ΘΟΡΡΟΧΙί. 

ΟΟΡΓΧΧΧ. Βοριώ. αἀτναίονγαβ, Ρ. Τῦ6, 9: ΕἸοθυνοοά. 
150}. δ ἰϊοφ. ἡ. 311, 1., Βορϑιν. ϑρίοίίοῳ. απέ. 1092, 

ΟΡ. 14, Μαυναίον. ἐ. ΠῚ, Ρ. 1427, ὅ, Μαβϑιιυβ Μπμ. 
Ὁ) Ὸ... Ὁ. 1, Δ δΙοῖκου. ϑρίοϊζ. δρίψν". 11, 0. 22. τ. 41 

ἰ ϑυζίοφ. Ρ. 108, π. 16. 6. α"0., ἀδῖαὰθ Οβδηη. δι) ἐ- 
ρα. ». ἀλῦ, π. 141, ΕτδμΖ. (Ὁ. ἴη50». ο». τ. 0214, 
ὅς, Κα 6]. 681. --- Βα δου ρίαχη οϑί : Χαίρετε, ζησάσῃ 
Ε, ζήσαντι ἔτη δ᾽ ἡμέρας 1β. -- « γερὰ ἐμοὶ Αἰνείᾳ 6. 
ΒΥ ΠΔΙΡ μὴ ργοηπηίδηάδ Ὀθη6 νἱαϊὶ ἍΝ ΘΙ Κθυιβ. » 

ραΉΞ. Μυ θυ ουα5 ποο ΘρὶΔρμϊατη δύ ἰουβδη οϑὺ 
δδάθτῃ ἃ0 1|1ἃ ἴῃ ἀπᾶτῃ ἰδοία οϑὺ δον ἤδθο ὈΓΘΥΪΟΡ 

ΠΒΟΡΙρίϊο. (ΕΔ πΖ. ἰδία. πα. 6215) : Καὶ χλλίτεχνον σεμινὴν 
; τυμόος ἔχει σ᾽, ᾿Αφροδείτη. 

ΟΠΙΧΧΧΙ. ΤΙ Μοῖο ἰηβιυῖα γορϑυίαση 'π γᾶ, 6χ 50}6- 
ῬΟΚΚΘΒΟΙΒΙΪ δαϊίατη δὶ πο ΘρΙσυδιητηδ ἰῃ ἈΝ ΘΙ νὶ 

Νεθοκὶὶ Μη. ρλῖϊοὶ. Βλμοη. ΤῸ 1, ΟῚ, Ρ. 161. πη 68 
ΒΟΚΉ. (0. τι. 3499, οἱ 8106]. π. 189" --- 8. ὃ. 
Ὁ ποιηϊηὶ ΔΙ Ππἀ1ὺ Οὐ 4116, Κυδίλη, ἃ κῦδος, σἰογῖα. -- 
:, Ἴ, Τιαρὶβ Δαμανέτον, σογτοχιῦ ΒΟΘΟΚΉ.; ἰογία586 
μηνέτου. α. Κι. 

ΟΌΤΧΧΧΊΙΙῬτορο Πίστη πουτη, 6 Χ 501164}5 ΚΟΒ]6- 
ἍΠ15... ᾿Απατρία νοχ ἱπυβιίαία οδί. » Βολλ. (ο}}. 

 φ». τ. 3039 

ΠῚ τφτΠΠρ τ ππΠ  Ὴ ΝΘΑΡΟΤ ΤΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ, 301 

ΟΠ ΧΧΧΙΠ. Βουλδο, ἴῃ Βαβι] ἶοὰ 5. ΘΥΤΊΡΒΟΥΟΒ86 Γ6- 
Ρϑυίαχῃ δά ἰα 1 Η.. Βίονθηβου, αὐ δἐμαϊὶ ἐπι Πᾳαϊΐα, Ἰλοναεθ 
1878, ν». 39, 1ΠΠ βροῦν! ρ. ΟἿ. π. αὐ ονϑαϊύ δάϊίον. 

Γλιῖον. ΟἸΚΥΜΟ ΟΥΟ.--- 81. Μουπιτροοία Επνὶρ. 

Απάροηι. 1030 δα. Π14. βέδαχε δ᾽ Ἀτρείδας ἀλόχου πα- 
λάμα!:ς. --- 8. ἀ. μνήμαις « ΒΟΌΥΘΗΪΒ ». 

. ΟΌΓΧΧΧΙΝ. [η τηοπίρ σδββίπο. Εἰχ Βοῃθα 5 δ βδιι, 
ΕΔ ΖΒ ἴῃ 07». ἴπι80)". φ». ἃ. ΠΙ|, ». 1261. Ααἀαοηα. 
ἢ. 810 σ΄. -- « Εἰχργοββιῦ ροδία δρὶρνιητηδ, ὈΔΙΠΘὶ 
Απέ. Ραΐ. ΤΧ, 610: 

μικρὰ μὲν ἔργα τάδ᾽ ἐστὶν, ἔχει δ᾽ ἡδεῖαν ὀδωδὴν, 
ὡς ῥόδον ἐν χήποις, ὡς ἴον ἐν ταλάροις. » 

α. Καϊϑ. --- « ϑυθ]θοία ἰραάαηίαν Ἰαίπα ἤδθοθ : φιεὶ 
ἑἐαρῖβ 65, φιιῖ ἱγεέιι5 μαδοί αηιωπιηιὶ αὐἰδροοίμηι ἤογητα- 
γῆι, τ υἱοία ἴηι σογὗθ, αατθ, ταοο [δα 1] ιι8 ΒΟΡΊ Ρ5ΘΡῚΒ 
ΡΓῸ φιρὶ, δὰ δἀοαυγαίδγη ᾿η θυ ρ οἰ 10 15. [ΟΥΤ τὴ Γ6- 
ἀϑαηΐ. » 1α. 

ΟΌΙΧΧΧΥ., Μδυπῖον Ε]ροΊη. Ν᾽ ἰβοοηΐ. ἢ. 1 ϑηγηορ5. 
Μιιδ. Βνὶέ. τ. 191. Εχ βοῃθάϊβ α. Η. Νόμάαθηιϊ 
Οβᾶπη. ϑνι . 1. θὅ, ρ», 118. --- Βδρϑίῦ ΒΟΘΟΚΗ. Ὁ}. 
Ἴη.507". 7. ἢ. 1080,6ὺ ὑϑοθῃίαβ Οὐτηδηπάθβ, ᾽Αττ. ἐπιγο. 
ἐπιτύμό. π. ϑδ0δ, π 110 αυϊάθηη. ἃρ1οθ τηπίαίο. Εἰχ 
ΤΩ ΔΙ ΠΊΟΡΘ 'ρ80 ΠΌΡΟΥ ΡΙῺΩ6 (1814) Ἰίοτατη ΘΒ Ὀϊ τη οϑὶ 
ἢοο ΘΡΙρΥ. ἴῃ πο. φγ. Ἰπδογῖρί. ἴηι Βριξ8]. ᾿γιιδριη, 
ῃ. ΟΧΧΧΙ. ΒΘΟΚΏΉ. οἱ Οὐσηδηπ 685 [ἰδ αἸ ΘΓ αὖ γΘ Β115: 

Κλει]τοῦ πατρὸς μὴ χλαύσῃς φθιμέϊνου μόρον, υἱέ. 
Ζήσας ὀγδοήκοντα ὃνσὶν ἔτεσιν [πατρίαν γῆν : 

ἥνξον ἐ]γὼ χ. τ. λ. ; 
χαὶ λέχος εἶ] χον ᾿Ελευθερίης ἑξήχοντ᾽ ἔτε[α, 

ἐξ ἧς χ. τ. λ. 
ἥτις καὶ μο]ρφὴν ἐτύπωσεν πᾶσιν ὁρᾶν με χ. τ. λ. 

- 5. 2. Οδνίθ τας] οὐ οορυαρίαδ; ὀγδοήχοντα, 
αὐδ8] ὀγδώχοντα Πα Θ ΡῚ ἀοὈοί. --- 8. 8. θ)ὸ γϑῦθο 
Κεχρόπων οἵ, 507. Κεχροπία... ἢ. 808. --- 8. ὃ. ἐν 
Κεχρόπεσσι. -- 8. 4. ΒΩΟΚῊ. ΠΟΙ. ΡΓΟΡΙ. ΤὩᾺ]16}15 

οΡθάοθαίὶ ᾿ἘἘλευϑερίης. --- 8. ὅ. Ιαρὶβ Ββαροὶ ΕΞΗ- 

ΚΟΝΤΕΤΕ. -- ν8. 6. ἔσχα, ἴῃ Ἰαρίά6 ΕΓΧΑ, 
[οντηδι ταϊηΐπιθ δἰίϊοα. Εογίαββθ ααδαρδίαυ ᾿ΠΟῸΣ ἃ 
{Δ ΠΒΡΟΒΙ 615. νϑυἷβ, Ἰοροπάπιῃ οϑὺ ἐξ ἧς τέχν᾽ ἔσχον 
χ. τ. δ. --- 5. 7. πο 88 τηδηὰ, 568 Βου ] ρίου 8 ΟΡ Ρἃ 
ιιϑᾶἃ. --- 8. 10. 1 Ρ15 Θχμιθοὶ ἐπισπίσας, αιδθ ὈΔΓ- 
Ὀαγὰ ἰοντηδ, ἰὰπιὶ ΟοοαΡν ἴῃ 8110 {10 “Ἢ ποτε 
χυδιόωσα, ἰηΐν». π. θδὅ, πὶ Ἰοστίαν ἐθίραις, λιριόεσσαν, 
χίλεσι. --- Τοίπτη μος ᾿αρτηθηίαμη 510 ἀἰβροβιῖ δὲ 
γοβδίαϊὶ α. ΚΙ 6115, Βρίρν. σν. ὁ ἰαρ. οοπίοοί. : 

Ἀν φοινς οἰχτροτάϊτου πατρός. 
Μὴ χλαύσῃς φθιμέϊνου τὸν ἐμὸν, ξένε, τύμόον ἀθ]ρήσας. 
ὀγδοήχοντα δυσὶν ἔτεσιν [βιοτὴν ἀπέλυσα, 

δῆμόν] τε Κεχρόπων ἱερὰν βουλήν τε γεραίρων" 
δῶρον δ᾽ ὧν ἔτι παῖς ἔσ᾽)χον ἐλευθερίης. 

ἑξήχοντ᾽ ἔτεσιν μετ᾽ ἐμῆς ἐδίωσα γυναιχὸς, 
ἐξ ἧς ἔσχα τέχνα γνήσια κοὐχὶ νόθα. 

50 χαὶ ἐμοῦ φθιμένον λιθίνην μο]ρφὴν ἐτύπωσεν 
πᾶσιν ὁρᾶν με [βροτοῖς τῇδε παρερχομένοι]ς. κ. τ. δ. 

ΟΌΙΧΧΧΥΙ. Κοηι ἴθ γἱὰ Αρρίδ, ἴῃ οἷρρο ααὶ 
πο ἀϑϑϑυγαίαν ἴῃ ἐθα1θ15 Υ αἰἰοδπῖβ. Αὐηδί!5 Ἷ0),7}. 
Αγοαά. Υ͂, χα, Ρ. 101, 1833, ΛΝ 6ΙοΚον. δυο. ορίῳν. 
Ρ.- 80, α. 8. 6δἀ1. 41{. ΕΛΔηΖ. (Ὁ}Ὀ. 15.861". 47. ὑ. Π], 
Ρ. 895, α. 6235, Κα] 6]. ἡ. θ48. --- Υ58. 2. Ἠΐϑεος, Ρ1Ὸ- 
Ρυΐατα ποιιθη δβί, αὐ νἱαϊὺ ΔΝ ΘΙ Κθν. --- Κ8. ὃ. Βαρρίθνι 
5ῖο Αὐηδέϊαβ : Ἐνθάδε δέμας ἐνέγχατ᾽ Ὅλ. γε] ἐνθάδε αὖ- 
τὸν ἐνέγχατ᾽ Ὃλ. ΜΝ ΘΙΟΚΘΡ5. Ῥϑ.}0 τ θ] 15 δα βθηΐθη- 
ἰΐατῃ, ἔνθα λέλεκται ἀεὶ χαὶ Ὀλ. ; 564 1Ππ4 ἀεὶ ποη ρΓο- 
θανῖὶ Φαοοθβίαβ ααἱ βαβρι οαθδίαν ἔα 1558 : σὺν θαλερὴ δ᾽ 

εὕδει χαὶ ᾽ολυμπιάς. Γι ρ15 Βαθο ΕΝΘΑΔΕ ΔΕ... 
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ΕΙΚΚΑΙ. -- Κ8. 8. Π6 νοῦϑϑ ἐρατῶπις οἵ. Ηοιη. Ερῖφγ". 

Ι. γ5. 3. ἐριώπιδα κούρην, οὐτῃ ποία ΑἹ. ῬΊΘΡΡοῃ. 
δαϊι. 1810. --- 8. 9. Νοίαπάαπμη φῶτες ἀθ νἱῸ οἱ 
ἸΏ Ἀ]Π16Ρ6 ἀϊοία μι, ΠΟῚ. δὴ 6 ΘΧΘΙΏ ρ}15, απ }1ὰ, ἃΡ. ΕΣ Ίρ. 
δὶ. ιῦ94 Δύ᾽ οἰκτρὼ φῶτε, 46 Μϑμοῖδο οἱ Ἠθ]θμᾶ, 
ἀραὶ Ιτϑη. Αηέλοὶ. ρα. Ν', 39. Οἵ, οὐ Τπθοον. ΧΧΥ, 
10, Ορρίδη. Παϊΐ. 1. 6049, εἰο. 

ΟΠ ΧΧΧΥΠ. Ποριῶ, ἀπο ἴῃ ἐθαϊρθαβ Ναϊόδη]5. 
Μαγαίουιβ ἴθ Τλδβαιῖ". ἡ. ΟΟΠΨΤΙ, πάρ ΒΡαμποκ. 
ἴθ Απαϊ. ἰ. 1Π, Ρ». 310, πα. 184, δδοοῦβ. (γ1α. 
Αηΐηι. νοὶ]. ΠῚ, Ῥ. ΤΠ, ρ. 339) ἴθ 4ρρμεπα. τι. 21 οἱ 
ΕὙδη2Ζ. ἴθ Οο»}. ἴηι80». 4». τιν. θ240. --- 5, 1, ΕἾδΔη 2. 
οχ ἰαρίἀθ Ἰτορίοιο. α. 8106]. Ἰγορίοιο. --- 8. 2. 
Μδυον μαθοὺ χαρὰ σού ΕἾΔ. συγχλήσας. -- 
ΥΆ5. 10 4226955. (η. 4ρροηάᾶ.) Παρθενιχὴν... ὡς ἀΐδ. ααὶ 
τϑήθα δηίθα (Απίηιαα!. 1. 6.) ὁομ]]οῖϊοαΐ σώσατε εἰς 
ῬΑΐδου, οὐ σϑιϊογαὶ ἊΝ Θ5Β6 ΠῚ} ΘΠ ἀδ ΟΠ θγὴ ΔΡ. 
Τ1ιοϊοιίυη (Ν. Μιβοοὶϊ. Τὰρβ. {..1, Ρ. 418, 54.) : ἀλλ᾽ 
ἄρα μοῦνοι --- Παρθενίην ἐρατὴν σώσαθ᾽ ἕως ᾿Αἴδον. 

ΟΌΙΧΧΧΥΠΙ.Ιη εδοο ϑιηγυπθο. Μουσεῖον καὶ Βιδλιο- 
θήχη χ. τ. Δ. Ρ. ὅ6. βῇαγγπο 1810: α΄. ΚΑΙ06]. πα. 800 ἃ. 

-- 5. 1. «Αὐἰὸ Πλουτάρχου πογϑπὶ 1 {{ϑΡᾶγιμπι ρᾶίοί 
βρϑίϊαμι. --- ὅ8. 3. αἰθρίως ἰγδάϊίαν, οἵ. Αγπέϊ. Ραί. 
ὙΠ, 818 : τοίους [| ἀστέρας αὐχήσεις “Ἑλλάδι λαμπομέ- 
νους. -- 85. ὅ54. 519 δ : ὄϊνήτων. λίῦσε δὲ γούνατα 
οὐ] πόνος, ἀλλ᾽ ὁ δν[όφειον] 1] πένθος ἐφήϊπλωσαν ἀμφί- 

πῆολοι γενέταις. ϑομπίοηία, ἴθυθ θδάθιῃ υἱάθίαν απ128 ἴῃ 
ερίρν. οὗτος ὁ γῆς τέμνων, ΒΡ. ἢ. 220, ν85. ὅτ. -- 

5. 6. ραγαιη τϑίονὶ ἐφῆψε δὴ ἐφῆχε βουῖθαβ.» ἃ. Κὶ. 

ΟΡΙΧΧΧΙΧ. Μασον ΕἸρίη. τ. 34, γιδβοοηί. 
ϑυπορβ. Βριέ. Μιιδ. κι. δ1ϑ: ὁχ αὰο 98 6005. ἴῃ Δηΐλοί. 
φαῖ. Αρροηά. κι. 399 (νο]. ΠΙ, Ρ. 969), ΒΩΟΚΙ. Οο»»}. 
{.1,..987, Ουτηδηπάοβ, ᾽Αττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό.,π. 82, 
ΝᾺ ΡΟΡΓΪΩΘ. ΘΧ 'ρ80 ἹηΔΊΉΟγΘ Θχ αὶ Νονίοπ. ΤΑθ 
οοἰϊοοί. οΓ «πς. Θν»οοῖς ἱηβογῖρέ. ἴπι ἐΐο Βρὶέ. Μιιδ.᾿ 
Ὡ. Οχχγ, οὐ ἱπᾶθ α. Καῖθεὶ. 140. -- 8. 8. 1Δ015 

μβᾶρει ΠΟΝΟΙΟΙ εὐ ΤΗΛΟΘΙ. υδὶ γἱβοομίυβ 
Ιθαροβθαὺ τηλόθε. -- 85. ὃ. Ηοτηουῖοα βαπί ἐτέλεσσε 
πόθον, μάλα περ μενεαίνων. 

ΟὟΧΟ. Βοριῶ ἂρ. δὰ]. ΗἩδρουϊδηση. Εχ Τἰρο- 
τἷο δάὐϊάϊν Μαναίουϊαβ (Τλοβαι. ἴπ|80).. ΜΟΡΧΧΧΗΙ, 8) 
οαἱ ρίδπο ἀθβροραίαβ νἱἀθθαίαν ἷοὸ {ἰ{α} 118, ΡΡΘΟίον 
αύδηῃ ααοα δἀποίδί « ἢὰπο ρΡοδβιύαμη ἔμ1586 ἃ Α ρίμοπ6 
Αὐἰδ!τάϊ βουουῦῖ, τη θη υθο οδι88, πῦ ρΟΡΒΡΊοΘΘ 6 οϑηβίδϊ 
6χ ροβίγοιηδ δρ᾽ ἀἷβ ᾿ἰπθᾶ. » Βϑρϑί οὐ θιηθηᾶδιδ 
ἰοηίανιὶ Εσαιιζίαβ (607). ἵἴηβον. φ»". ἃ. 6210),6. πὰ- 
Ῥϑυρηθ αδουρίαβ Κα106]. Ερίφν. φγάθο. 6 ἑαρίαϊδιι 
οοπίοοί. τι. 129. --- Ῥ]ούδαὰθ μα} 5 ΘρισβῬΔΙΩτΩδί15 
τηθηᾶδ 6 665) α, ορίπον, ἴὰ αὰὰ Βδια ἃΡ.Ϊ5. ροθϑίϊοοθ Ρ6- 
τον Αραίηο νΘυΒιΒ ἴῃ ΒΟΡΌΥΙΒ ΤΠ ΘΙ]. ΔΙ ΠΟ 5116 
ἸΆθογθ βουιρβογδῖ, ααδάνγαίαυ!! ἱρπονυδηΐδ, ᾿ἸποαΡΙανΘ 
ἴῃ Ἰᾶριάθιῃ ὑρδηβῖθ δ, αἱ ᾿πΐον ἰθηΐδίδ, τι αίδϑαιιθ 
πϑϑοῖνιῦ ααδ παΐς 1ΠΠ|3}8 γΘΥΒαΪ σΟΠΡῬ ΘΓ ϑηΐ, ἀϊβοθν- 
66, οὐ Ἰἄθῃλ ν θυ ατη βὶπ οϑῦδβδ, ν6] Γθραρηῃδηΐθ τη6- 
ἐγο, ᾿ορανὶ ααὺ ἰθιιθυδ ἰγδηβροβαϊί. Αα μοο, Ρθββίτηθ 
πηρουϊία, τηϑηῖι Θχβουὶρίιβ ἔα 1586. δϊο {{{π]ὰ5 νἹάϑίαν. 
--Ἰ ἡ 5. 1. Μαχαί., δόλια; ΕἾὙΔηΖ., Κ8106}]., δολίῳ. --- 
Ἡδορίδηιθίθν δβί, αὐ ἴῃ ααθη ἱργθρβθυῖῦ 6 Βα θη λημ- 
φθείς. --- Ἦλθα, οοΥΓΟΧΙ. --- 8. 3. Λημφθείς, ΑἸοχδη- 
ἀνῖπα ἴοσταδ. Οἵ. ἀρ. ΗἩϑγοάοί. ΠΙ, 86, Λάμψομαι, 146, 
ἀπολάμψεσθαι, οἷο. 14. Τλδδαιι»". 1ἴηφ. 9. ν. ἐπιλη- 

πτικός. --- Αρορυ. ΗΓΕΓΧΕΠΙ. ΟΛΒΙΑΝΟΝ. 
ἸΚ8106]. : ἧς ἔσχ᾽ ἐπί σο! βάσανον : « Οὐ7}118 ἸΠΟΓὈΪ (6 
δαοίονθ Βαθαϊ Θχρϑυϊχηθηίαμῃ, '. 6. ἔπ8 ΤΟ Ότ15 [ἢ ΤῊ 
ἰγϑηβὶί.» 58 ἧς αποὰ τοάἀππαδί, Π1}1] ΔΙ᾿ οϑύ απᾶτῃ 
εἰς 6 ρχεοοθάθηϊθ σοῦθο γϑρϑυίατη. Ηφθο οὐ οοΐθυδ οοΥ- 
τοχὶ. --- 8. 8. ἧς (χάριν) οἰκγιι5 (αταιϊ8) ραπα οὐ ἃ} σοι 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΙ ΘΒ ΒΟΔΕ ΑΡΡΕΝΘΙΒ. ὃ 
-- 8. 1. ῥεύσει, 501]. γραφή, ὑγδηδιίῖνα, αὐ ἂρ 
ΡΙά. ἴῃ Ποομῶ. ν. ιὃ82 : ἔρρει χειρὶ παῖς Ἀχιλλέως 
ϑανόντι πατρί. αἷς Θχρ]Ἰοδίϊοηϊ δά γουβαίαν [Καὶ] 
-- Υ8. ὅ. Αροσυ. ΤΑΡΤΑΟΚΙΝ ρτᾶνθ, ὁρ 
ΘΧχβουρίαμη ΡΓῸ ταρτάρῳ, αποὰ τϑροϑαϊ. --- 
εσχον σπουδὴς ἐπι σοι γυν. χ. χαρ., 1η0 ρΡ646 
ηβθῖχκ ἀοθθίαν βθαπθηίὶ, ααἱ αὐϊηαῖο ἰδηΐ 
Ἰδού. 

ΟΌΧΟΙ. Θαΐαη τϑρϑυΐατη δάϊάθνο ταὶ, ᾿ητ 
“δ οοῦβ. Αρέλοϊ. ραϊ. ἰ. Π|, Αααἀοηά. ψ. χουν 
Οἤθν. δυο. ορίν. Ρ. χιχ, ΕΎδηχ. Ο᾽. ἐ. 4}. 
». 688 5ᾳ. ἢ. δ049, ααϊ ἰἰὰ γοϑεϊαϊ : ' 

κνν ον ε δημισεργός " 
ἐν νειν χεὶν θεμιτόν. 

εν νος εὖ ἀραρυίᾳ 
ἐν ο ον φόρου, 
τῆς ἡ ΝΣ ὸν ἱεῖσαν.. 

ἀξ ς πόλεως. 

α. δυΐθσῃ δὶ 6115. 85. 3 βαᾷ.: 

ΤῊΣ οιχε φέρειν " ; 
τῆς τὰ βὰν ος, ευρε δὲ τύμιόδον 
ΚΝ ὦ τς φόρον, ἱ 
ΚΑ ἀν ὃν ἀείρας 
ον ὁ ς Κατάνης, 

ψιάουθ Ορϑρεθ ρΡθίϊατη οδί δου ϑὶὶ οὐ 610 
Βα] 068 8Ρ. ΕὙΔΉΖίατΩ, ἐδίαὶ. ---- « ἘΠαϊῸ ἴῃ ᾿ὰΡ 
ϑρδιηγηδ, δ δΔαπεοαποίαχμη ΝΥΤΩΡΗΘΙ ΡΘΕ ποπΐ 
γοίπβίαίθ οο]]αρβαση ροβίθα ᾿πβίδαναί χη 688, 
ἀςα}τ|8. Ἰαύϊππ8. ἴῃ αἰΐθρα Ἰαρὶ 15. ραρὲθ ᾿ἰπ5ου ] 
ΕΡΙσνδιτηδ, ἃ ϊίοχ, αἱ οοηβοπίδηθιηι ουδΐ, 1 
ΝΥΏΡΘΙ δὰ ροβαϊ απδῖη οχίγθηιδι θοθναΐ, 
ΡΘΒΡΙΟΙθὴΒ. Οραβ, ααοά Ἰοααθηβ ἱπίροαποῖϊναν, αἱ 
ἀλλ᾽ ἐν ἐμοὶ χαμάτων εὗρεν τέλος --, απἰθὰ8 
5: Π1 1] ῬΡΘΘΟΙ ρ᾿π ΠΟῚ ἤο6. 80] τὴ 80 60 ἰδοίαμη 88: 
564. οἰΐδηη δαιυοθἀποίαμι (λάϊνέτν αὔλαχα ὑδροφόρον 
Ουϊα δαίθηῃ 511 αιοὰ 56 αἰοδέ βαιὸν ἔργον 6586 
σθεναρὴν χεῖρα 5ιι5{1ππ|1556, ΘΧΡΙΙΟαΡ 6 ποὴ Ἰἰσϑί, 
ααοιηοάο ΝΥρΡμθατα ἰδία οογηρανδίαχα ἐαϑυϊ, 
οοΙηρουίαμη ΒΑΡΘιηι5. ΠηρΘαΡῚ Ἰοοὶ πύρα ἢ 
α0 Ιηΐηϊι5 ΘΧα ΙΒ {18 ΟΡὰΒ. ΡΘΡ Θο οί... 
᾿Ἐννοίου ἀἸ5{10}}18 βϑαρροδίζαχη νἱἀ θέ" 6556. ΡῸ 
ΕγαΉ2. ᾿ 

ΟΌΧΟΙΙ. [πῃ τηομίθ Αυοηέζηο. ἘΞ ἀονπηΐ ἴῃ 
σαοοῦβ. Ραγαϊΐρ. ». 808, α. ὅθ, Ἰἀϑιηααθ 
»αϊ. τ. 11, Αἀαοηά. Ρ. ΟἸΠ, Εταπ2. 007}. ἴῃ 
0911, Καϊθ6]. 625. --- 5. 8. οἰαπάϊοαί, ἃ 
ΠΟ τὴ νΘΡΌΙ δρόμον. --- 5. ὁ. ΒοΙϊδδοηδάαβ δα 
Ρ. ὅ02, κοίρανος ρΓΟρΡΡίατη Δαγῖροθ ν ὶ δου 
6556 ΟΠ] ]οΙΘθδί, αποα δάχηϊδιὺ Καὶ 6}., ἀ6 1πὴρ 
ΜΠΠοΐβοη. (Μασαβ. πομοί. Ἀπ. 1,1. Π, Ρ. ὁ 
ἰογργοίαθαίαν, « αο δάτηϊββο, ἃρρᾶνϑὶ ααδτα, 
ΒΘαΌΘΩΒ ΘΧΟΪηηδίϊο : ὁ 80γΐθηι ργϑϑέα, ΠΟΥ ΘΉΣ 
δοηιϊ(ἰδογ γι. 1)6 ΒΘΡΌ]ΟΡῚ5. ἴῃ ΘαθΟ τὴ ΠΟΠΟ 
βίγαοῦα να. δραρίίδῃ. Παάρίαη. υἱέ. α. 30. (8 
ἴῃ Κογὶ υἱία, ο. θΘ. οἱ ποβίγδιη ἀἰββουίαί, ἀθ 
οἱοι δι ἴῃ Πϊοέϊογι. Απέϊφιϊἐξ. αν. δὲ Ἰξθηι. 

ΟΌΧΟΙΠ. ΤἼρϑβαϊογεῖοο. Τ) ΘΙ Δοο Ομ μ6,. 
βοϊοηζ. 1888, ΝΠ, 288: αη48 α. Καϊθ6], Ε 
οἷο. ᾿. 849. --- 8. 8. Εχ Δρορυδρῇο ἢξθο 8 

αὰτθ βαρρ]ονὶς ϑαϊίον ΔΙΓΈΝΕΣ 

ΣΔΕΛΥΓΙ ΝΣΤΥΓΙ. ΝΤΕΓ ΝΕΥΣ 
γ5. 6. ΤΠΑΡΩΣΛΣΟΛΙΜΊΊΣΙΝ 

ΡΈ : ἶ ' 

ΟΡΧΟΙ͂Ν. Ρτορθ ἀπέϊιηι. Τα ῦνα ἐταϊατα 5οὰ 



ἜΡΕΤΆΡ ἴσχοι. Βαϊίαγα οϑὲ ἴῃ 6ο»». ἵη180)". 4)". 
809, ἀρὰθ γθρθαὶ ἃ. ΚαΙθο 5, ΟΡ. οἷξ. π. 711, 

Β᾽. ΠΟΡΧΟΥ. Ἐαὰοοϑώ. ΤΙ οι] πο, Ἡϊϑϑίοης βοϊοπέϊ. 
1858, ὙΠ, 316; ἰπάο ἃ. Καϊθοὶ. Ερίφν. 9». οἷο, 

τ. δ17. -- Υ 8. ὕ. ᾿Ηδαία πογηθῃ βιβρθοίαγη μαθϑί 
ἰθο]α5, ααοὰ ϑᾶπθ πιδαιδιι Δ|1] ΟΟσοαΡΡΙ ; ῬΡῸ 

απο ΕΠ θη τὰ5. Ιόσᾶσι Ἡδείαν᾽ ἰᾶπι πούαμη ἃΡ. ῬΙαι. 
γ. Ὁ. 1129, 8, οἵ οογηρανη χη απ Ἡδίστη, Ηο- 
ἴα, ἂρ. δυιπ ὁπ, Μο». ἡ. 848, Β,. δὲ ἴῃ τὰ} 15 ἂρ. 
οἸΚμϊαγη. ἸμΒΟΡ  ΡΕἸΟὨ λα5. (νἰ4ὁ ἴσο οἰϊδιη. βαρ Ρἃ 

916). Οδίθυατη, οαπὶ 5815 ἃρραᾶρθαΐ δὰ ἀπάτα 'ΓῚ 
ιν θη ἤσηο ΘΙ ΘΡ6. (ἰξα] πὰ, αὐδπὶ Ποϑί Ῥαύθθηι 

οἰἶνὶς (χαΐ με), νυ βίη} }] 6. οϑὺ ἡδαίαν βδἰνθ αἰϊπά 
γἱ νοσα θα τ 51}}} ᾿ππιϑιἰαΐὰ ἰδία ἰοντὴδ Ἰαϊοί, ἐπί- 
ον 6586 ατοὰ απᾶϑὶ οοσποϊηθη ΜΡ ΠΟΙ  ἶβυθ 

[οίαμι θναῖ, αὐ ΘΆΠΠ106. ἠὰ εἰοιιοθ, ἰὰ ψολιθ 
Παρ ῖθ, ἀαὶ Θυϊδπὶ γα ιΡ}5. ρα νυ ϊδπὶ 5Ι ΘΏ  Π οανΪ, 6Χχ, Θ᾽ 

ΔΑΙΑΝ, νοὶ μϑὺ βυποορθῆ ΕΔΣΑΙΑΝ ρῖὸ 

᾿: ΠΝ - ς. 8. 3 οἱ ἃ. νβ. 1. "Ἔδεσσα Περο 
οὶ Μδοθάοηϊοθ, ποῖ ὅν το αΡῸ5. οἰ} 5 ΘΘΉΓ116 ΠΟΙΏΘἢ 
 Ἐδεσσηνὸς 6586 Υ] ἀΘ 1", Ξ 

 ΟΡΧΟΥ͂Ι. Βυεαρεϊ. Τοίμῖου οὐ Μονάμηδμπη. Ερὶ- 
᾿ ὅν συογι βῳψπαρο. (Αἰ. αοσαα. Κἱπαοῦ. 18θ4, Χ1Π), 
᾿ ΑΒΔΡΊΥΡΠΟ Υἱν δχρύθβϑιιβ ἀθχίγα νο 6 ἰ6- 
ἬΘη8, δαἀδιδηίθ ρᾳθΡο. -- Ιη16 α. ΚαΙΡ6Ι]. Ερίφναρι- 
ἡπαΐα 4}'., οέο., Ὁ. ὅ84, Οδνγαϊμὶ ρυθοβουϊρίαμι οϑὺ Θεό- 

ος Δομιτίον, φύσι δὲ ᾿Ἐπιχράτους, γραμματικὸς ζή- 

ἔτη ἃς. - 8. 2. Τιαρίἀδνῖαβ ΘΕΡΟΡΘ ἀταρπιτὸν ἔπι, 
δι ῬΥῸ ἀταρπὸν ἔπι, 5ῖγ 6 Π}Ὸ ἐπ᾽ ἀτραπιτόν. --- γ8. ὃ. 
θύνιον, ΒΙΓΙγ ἶθο ορρίάσμι, ϑίναυ., ΧΙ, Ψ, Ἴ, 

ΡΙἔπο, ΚΝ, 32, χα. -- 8. ὃ. Βύζας, ἘΠ Υζος, Βγπας 
8ἕ ἰ ΒΥζα μα δοπαϊιον, αὖ Ἰὴ Ορρίδη. Παἰϊϊοιέ. Ν, ὃ3 
Ὅσοι Βύζαντος ἔχουσιν ἄστυ. --- Κ8. 0. λαγόσιν ᾿ὰ ἀκ 
ἃ ΒΡΘΙΩΪΟ ὉΡΏδΙῺ οϑϑδ ὑπὸ οΟμ ἰπθηΐθγη Δοοθρίί. 

: ΠΟΡΧΟΥ Τα. «Ῥῖορο Τλοδας. ΤῪθ5 ϑαπΐ πηΐτ5 βᾶροο- 
Ῥμδρὶ {τξὰ}} ααοναπη ἀπ, αἰοὰ βϑασιίαν, δαϊας 
ΘΚ ῖαΒ, Ὅο»». τθῦδ, το]αιο5. δά τἀ Πιϑακίιβ, Τρα- 
τ μι ἐπ πορἐμορη νοοοὸ τὰν. ΙΧ, ἃ. 60, δοβάθμηγαῖθ 

ΘΧ 8500 ΔρΟΟΤΆΡΠΟ Δ δ]οκον. Μ1ι5. ἤλοη. 845, Ρ. 290, 
Ἰθαβ, ΠῚ, ὕ1-59. --- Βδοίθ [(611. πος ΘΡΊρυ τη 
᾿βϑαιθηιία αι ἄπο 5. ἀϊβροβιῖι, αὖ ροϑὺ τπονίθιη 

 Νράγϊ (α), ααἱ Ζοβίμηιση μα 6 αὺ Β]ταμ, ΝΘ γπλ 5 
Θρ05 (6), Ῥοβίγοιηαβαιθ (6) Ζοβίτηιβ, αἱ δηΐθει 
οαγηητιγὴ ραίγθηι βθροϑὶἰνογαί, τηοπιπηθηΐο μοο ὁοη- 

πῆρ ΡΓΟρΙμπ οἱ δαϊδοίζνιτι οϑί. --- 7. [Κ61} μ᾽ ἐτέ- 
λεσσε, ἀδεῶς ᾿ῃ οΡΡ Θίδηβ ἀνενδεῶς, 5126 ραγοϊ)ιοηῖα. 

; ΟΒΧΟΥΠῚ ὃ. Ῥέορο Τλοϑας. ϑροῃῖιβ, Κόγαφο εἰ Πὲα- 
6, εἶ αγόρο, οἷο. τ. Π|| Ρ. 261. ΜΆΠΕ γορθίϊουθ, (06 

ἀπο Μιυιραίοχίις, ι. ΤᾺ Ῥ- Μμιχι, ΕἸθϑυνοοα. ρ. 318, 
ΖΔ 0005. Ρα»αϊὶρ. ᾿. 802 536. ἢ. ἀϑδ, εὐ Δρροηάα. π. 290, 
οὐ ΒΩΟΚΙ. 6». υ. 1056. Μίβουδ ΟἸΏΠΘ5, ΘΡΟΠΪΟ οἱ 
ΒοβοἸ 10. Θχοθριϊβ, νοχδνϑυιηΐ θα ΠΟ γ 65 δὲ ἰηέθυρυθ- 
55. ΡΟΙΪΙ 118, ἴθ 6. βῖη8 χη αἰδίϊοηθ ΔΡΟΘΡΆΡ ΠΣ 86- 
ΟῚ 5.115. --- 5. 1. ργὸ σχῆνος δἰ θανοῦσι ΒΟΡΙΒΒΘΡΘ 
ΟἸΠ85 Ργοοίο ΒΟοκΚμιατ οὐ ΕἸ δοιινοοά. παιδὸς θανόν- 
τῶν. “--- 5. 3. χείροντες. --- 8. ὁ. Νήδυμος.., ἀδαής. 
- 5. ὅ. οἵῃῃθβ εἶτ᾽ ἐγ. τ γ8. θ.. οὔληθ5 εἰς ὀλίγον 
ἐτέων; ϑΡΟΒΙ ΔΠττ ἰοχίπ πη Ρϑ ΠΤ 118. --- 8. Ἴ. ἀνά- 
ὕραστον.... ἔχει. --- 5. 10. αἰεὶ μνηστόν. --- ὀ « {8116 86 
ΠΠὰ5. αἰοῖταν ἀοίιποίιβ : 564 πόο γηδίν 5. ΠΟΙΊΘ ΠΝ 6586 
ΟῚ ΡΡΟΌΔΌΙ6 δϑβῖ; Ὠθαι6 ἀδαὴς σοιμμηοθ ἠϊοδίαν 

56. σἸταν γηδίθν 118, οὐὔἱϑίηθ τα! οὰ νἱἀ θέαν Ἀδάη 
ἰοΐα οθ56. ὩΪβ1 τῇ} 15 νλδδης ΒΟΡΙΌΘΡΘ; Β'γ}] 6. ΠΟΙΊΘη 

τλδα γ6ὶ ἴΑΛδας νἱάϊηγιβ, ἢ. 1ῦτ0 Ὁ, ν88. 38ῦ οἱ ἀΐῦ, 
ποίατηαιι8 οἰΐϊδηη ποτηθὴ Α(ἰδθιβ.» Βολλι. --- 55. ὃ-10. 

ΟΡ ον. 4αϊ Ἰοα θη ρδθ Ἰπαποῖταν, ἀἰοῖὶ 56 [1558 ρἃ- 

ἿΝ ΘΑΡΌΤ τ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ., 

τ΄ αἶἴ{ι5 510...» 6. Κα. ---͵ 5. 2 Νήδυμόν (Πεἰςοη1}) οὐ ηο- ᾿ 
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γϑη θι185. πιηϊοαπι, δὲ Ῥδποοναηλ. Δ ΠΟΥ ΠῚ 771-71121670 
ἰν 6. ῬδΟΟΒ. ΠΠΟΒ. ΠΕΠΊΘΙΆΡΘ, απδηάο ἀθοθβϑιί : 
ἄστατος αἰών Ῥ’Ὸ Δρροβὶίο Βαθθπλαβ, υἱθ οΠαροοίαηπίο, 
ΟΝ. ἰδηῖθη 1716 ἡμίοϊηιογέο ἴθ ὅὸ σαρρίοαϊο, πὶ ρὰ- 
Ῥθηΐαχῃ {αἰθὶ δηλ μα τύ Ριι6} οὐ ρνρεθδι ἀϊατ, θα βαατη 
οαΐαιθ Ταύπτα,. αποὰ ΘΧΡΙΘΡΟ ἀθϑί, οίο. 1Δ6. ἂρυὰ 
ΒΩΟΚΙΗ. 1. ο. ααϊα ΒΟΙ ΠΥ 1ρ856 οἱ ἈΠ θυ 8. ΟἿ π|5 
ἰηϊοργθίαιϊοη 65 Ρ] αν 5, εἰ 1} }Πἰτὰὰν, 1116 (δοῖί, 

ΟΠΧΟΙ͂Χ ς. γ8. 8. Οδίθυϊ ρυθίον [6 085. οἱ Κδιθ61. 
χαὶ. - 8. 7. « ΒΓ ῬγοΟ 5 δϑϑϑί ροϑίδ, ήδνν  ονὰ 
μήγ᾽ ἐλπίδων. » 

Ὦ. Αἰποηῖβ. δι. Α. Ουμηδηπᾶθβ, ᾽Αττ. ἐπιγρ. ἐπι- 
τύμό, Ρ. 388, η. 8510. ---- 8. 1. ᾿Ασχληπιαχὸς ΠοΙη. 
ΥἹΡῚ Ῥτορνίαγα. ΔἸ απάθ ἱρηοίμαμι; δια δοίἑγατη. 5260 6 
οσσαρνῦ ἀρ ΑΥ᾽βύϊάθηι, νο]. 1, ». 390, 2398, 301, 
914, 81ὅ. φαϊῦ. 160}., δοίυϊῃ ἰδιη 6 ἢ ἀσαληδίον ἀν ἐδ 
Ἰϊουὶβ ΘΟΡΠΟΙΉΘῊ 6Χ ΒΙΏΣΡΗ. 1ηβουρί. Οον}.τ. 8148, 22: 
Φλ. ᾿Ασχληπιαχή. 

ὈΙ. Νοαροϊδ, ἴῃ 58 οθ!]ο Τονίδηὶ Ῥοπίδηϊ Ῥγορθ 
ἐπα γε Μαγῖοο Μδίονὶβ. ασαίθυ. Πηϑορρέξ. ν. 1098, 
8, ἴη46. ἃ11}1, ΒΡραηοῖς. Απαΐ. 1ροΐέ. ἡ. 302, Ταόοβδ. 
(Ν. Δπϊηιααεί. νοὶ. 11, ῬἘὈ. 11, Ρ. 3584), Ἀρροηά. πῃ. 894, 
ΕΎδηΖ. Ὁ». ᾿. 8899: παρον ΘΟ. ΚΑΙΡ6]. π. ὅ88. --- 
8. 2. Ἰαονίης, ΕἾ. --- γα. 8 . Ὕπατον, νας. 

ὉΠ]. ϑραγίω, ἴὰ Μυβθο. Ατὰ. Ἡδαγνοίίθ- Βοβηϑα 
μμδ. ἰδ ς07)»050. διοίίόῃ. 1879, ». 190, 5ἰπθ ι}18 

δἀποίδιϊοηθ. --- 8, ἀ. Ἰαρὶβ παροὺ ΑΡΕΝΑς 

Β1110 ἸηΐοΡ Ρ οἱ Ε βραίίο. σοῃηΐῇ. Ἰηβῖσπϑ δρίρν. ΟἸαα- 
αἴεθ Βοπιεθ ὑρδη8 ΤΊΡΘΡ σϑρουίαμη, Αγρέλ. ἰαΐ. ΤΥ͂,͵ 
ΟΧΕΗΨῚΙ : ΘΟ τη Ρθιίουη οὐρὰ ἀθι]οχὶῦ 5οὰο; σπδίοβ 
ἄποβ ογθανῖί, ποραηο Δ᾽ θυ πὶ 1ἢ ἰθῦγδ Πα 1, ΔΙ Πα γη 
50 τουγὰ Ἰοοδί... 

ὉΠ]. βοριώ ἰὴ ἐθαἸθῖι5 Ν᾽ αἰτοδ 15. Μαρίου. ". ΠΟΧΧ, 
ἴπὰθ 9Δ0ο005. Ραγαίρ. 11, ἃ. 38, ρ. 188, Εδηζ. 
(. ὥιδο. 9». τ. θ294. 

ΓΝ. Ἑαϊάϊε ὅρου. ίβοοιί. ρ. 801: γοβί πιπὸ 
πλᾺ}11, ᾿χἴθ" αο5. ΒιθηοΙς. Αηαΐ. ΠΠ,0. 310, ἢ. 729, 
Φάοοῦ5. (4 ηϊηιαα. νο!. ΠῚ, Ῥ. Π, ». 114), Δρροηῃᾶ. 
ἢ. 239, οἷο. Ερδηζ., (ο»». θ289, α. 8106]. 619. --- 
γ8. 8 ΒΡαβοΙ, ΔΘ ἰπ5 ΔΡΟΠΘΙΥΡαμα αὐρριδθος τϑοθρί 
αὐτὸς ὁ γεννήσας χαὶ χηδεύσας ἐπέγραψα, τς ἄχθος ἔχων 
χραδίη, ααὶ ἢἴὰ ΡΟΥΘ ΥΒι5. [αἰῦ Δ Δοίογθ, βῖπθ ἈΠ, 
πιθιυϊ οανὰ αἱ δά τηϑίγοπι ΜΆγΟΘΙο5 τοίδυεθί. --- 
ψα]ρο ἐπέγραψα απαϑὶ ᾿ρ88 Ἰοααουθίαν τηδίθυ. ΓΔ 15 

6Χ ϑ'ροηὶὶ ἀρορνᾶρῃο, ΕΠΕΓΡΑΥΑ, αιοά "θμθ8 
ΟΡ Ρδοίαη) δὶ ἐπέγραψα. 

ὉΥ. Ποηιῶ, ἴῃ ἀσηὰ οἰπθρδνια, αναΐον, Τὐδξαιγι, 
Ρ-. θ0ὅ, ἀπάδθ γδρϑίθυιηΐ ΒΡαποΙς. Απαϊ. ΠῚ, 512, 
ἢ, 739, 1Δ 0005. 4ηέλ. 1108. Ὁ. 1Υ,.». 2380 (ηπργαύσυ. 
ΤΠ, Ῥαρὲ. 2,0. 936), ΕΡδῃζΖ. ὅον}.υ. 0285, (810 6]. θ80. 
-- Κ 8. 1. ΕὙδηΖ. εἴχοσιν ἕξ. -- 8, 2, 1Δρ15 παθοὶ 

πϑρ]θοίο βρίνα, ΕἸΤΕΝΔΕΙΚΑΤΟΝ. -- "5. ἐ, 
ἴῃ ἰαριἀθ δὲ δεξαμένη. δυθ)οοίπιμη. δὲ ἤοοθθ δρὶ- 
ΘΥδιηπλᾶ ᾿αἰἸητι πὶ γη8.}6 σομιρύαχη : 

Ηἰὸ 18 σοὺ Θχδηϊμὶβ ἐπ πλ1}}}5 Ζ11ὰ δαθὶηδ 
οαμ 58 ηδίδ, 5ϊ1πλὰ], ἰδίαι, ααθὴ ργτοορθαὺ ᾿ρ58, 
Ο Βονίαηδ, ἤθη ᾳφαδηΐαχῃ ἡγι δ ϑι1 τα] 1ρη6 
Θύρυὰ ρθη ΦΘΏΙΡ ΙΧ -βθοιχη ἰθηθί ἴῃ ἰᾶγ6 118. 

ὈΥῚ. Οο»». ἴπ5ο». σφ". 1928 Ὁ. Αααθηᾶ. « Ἰη 
Πϑποδαϊα, ὃχ ρᾶυιθίϊηῖβ Τιϑασδάϊβ, Τὐαιίατα δύ ἴῃ 
᾿Ιονίᾳ ᾿Ανθολογίᾳ ἴαϑο. ΙΝ, Ρ. 874 5344. οὕ ΠΟΐ5 
αιᾶ8 ΠΟ αἰϊϊησο. » Βοιῆ. ΙΚα106}. α. 482. -- 8, 2. 
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ΘΌρΡΡΙ ον ΒΟΘΟΚ 5. Ἰδδαπατη α186. μ6 ὉΠ}0 ααϊάθχῃ 
ταῦἋο ἴθ ΔΡΟΡΥΔΡΠΟ ᾿ηἀ!οα δία, 15 ὙΘΡΌΪΒ ; χῦμ’ 
ἁλὸς οὐλόμενον. ϑ'6ηδα5 ν᾽ θα 6556 : ΤΙ ΒΡ ΟΡ Τη 
οἴη ἴῃ 60 δϑββϑοί πιὸ ργοβοϊβοθυδίαν, σοι θα ἰθτηρ6β8- 
185, ααἱ οἰπραϊαχη βοϊνορδί, 1. 6. ἀϊβοθβϑιχῃ, ἄσγη ἤθροὺ 
τ }15 ἰρδηα 1}}}Π|ὰ5, ἰδία] οΡδΐ, δίο. 

ὭΥΠΙ. Ηαξκουὶ Ῥῆορ ῬΒΠΙΡΡορο]η. Βα. ν, οἱ. 
Ῥαυπιοηί, 1η5ορ»ἱρέέ. ὁ ἰα ΤῆΏγαςα, Ρ. 20, π. ὅ8, 1π86 
α. Καῖθεὶ, Ερίσφ. 97. οέο., τ. 28. --- 8. 1. βϑη- 
θη ἃ ΡΘαΌΘΠΒ ἴῃ ΘΡΙ ΔΡΉΪ5, 564. 52606. δ᾽ δσδηύιβ 
οχργθββᾶ, αὖ ἀρὰ αταίον. ἢ. ΜΗΏΥ͂Ι, ὃ : 

ων ΘΟ ἾῸΧ τ ίϊηθῦ ΘΟΙΏΤΏΤΠ6 ΒΘ Ρ.] ΟΡ ΠῚ 
Ἰαποία ἰοΡῚβ αποπάδχῃ, ᾿πηρΊταν δὲ ὑατη1}15. 

ἴῃ Απέλοὶ. ἰαί. Ῥ. Βυγχηδηηὶ ἰ. 11. ΤΥ, 209: 

4005 ᾿αποὶὲ τὰτηπα 5, Ἰππχϑνδύ οὐ ἐμ] Δ τη 118. 

οὐ ἴῃ ργεθοο ΗΘ] ΟὐοΥ οὐ ΠΊορθηθ86 Θριρμῖο, δαοίονα 
Αροϊοιίάα, Απέλοϊ. ραί. Ἡιαοί, ΝΗ, 879 : 

ἄμφω δ᾽ ὡς συνέναιον, ὑπὸ πλαχὶ τυμδεύονται, 
ξυνὸν ἀγαλλόμενοι χαὶ τάφον ὡς θάλαμον. 

οἱ οἰϊατα, ἴῃ πᾶς ποβίγἃ 5υ]] ρα, ἢ. 380, ΟἸδια!ι 
Αρδίμθυλθὺὶ τηθα οὶ δριΐδρἢ. ν8. 8: 

Ξυνὸν τοῦτο δέ μοι Μυρτάλη ἐστι συνεύνῳ.... 

ὈΥΠΙ. Βυπαπίϊ. ΑἸΡουὰβ. θυχηοπὶ, ἤθυϊθ α7- 
εἸιόοῖ. 1808, Π, 2δ4; ροβίθα, α. Καιθεὶ, Ερῖρ». 
9». οίο., ἡ. δ8ὅ. --- Β. 1. Ἐχέφρων ΡΡ. ποιῃ. ἀ6- 
ΠΟΙ 6556 οὐσϑάδιῃ, αα]ρΡ6 αποὰ τὰ], αὐ ΚΑΙ Ό6}10, 
δχ θυ τη ν5. 2. γνοοδ θαι ΒΔ 51}186. οί πι8. 6588 ὁ0- 
σηοτηθῃ υἱα δία. --- Βα βου ρύσχῃ ἀἰβίιομο οϑί ζῆ. 

. ΙΧ. “ΖἘΕρῖπ.. ῬὮΔ. 1088. 1, 1104, ἱπάθ 
α. Κδι06)., -Ερῖρνυ. 9., δἷο., ρ. 1θῦ,. ἡ. 271, αὰϊ 
« Ἐριρνδιηγῆδ, αἰΐ, γϑοθη  Ἰββιτηατη νἱἀθίαν Ρδβίου 
αὐϊάδηι ᾿πνθηΐβ θ΄ ΑΥΠΡΘΙ1Ϊ ΒΘΗΪΟΡῚΒ. ΔΙΆΪΟΙ του ίθιῃ 
ΒΟΡΙΌΒΙ556. » 8. 3. « πηχτίς οϑὺ ἤβίυϊα ρδβίουιοϊα 
γ6] ΒΥΡΙΏΧ, ΟἸΪ 15 ΒΙ ΠΡ]: ΔΙ τὶ αὐλοὶ νοσδηΐα}. » --- 
8. 0, τέρπομαι, δἷς, ροβίαᾳιδγη ν85. 1 οἱ 8. βουιρϑιύ 
Ἰαρίοἰάδ τέρπομε. --- 8. 0, 1ΔΡ15 ἕσστασι, αποᾶ « νἱ- 
ἀδίαν ποὴ σοΟΡΡαρίαη, 564 δΔῸ ᾿ἰπϑοϊΐο ΠΟΙΩΪΠ6Θ. ΡΓῸ 
ἀδοίν!ο παθιίατα. » α. Κι. 

ὍΧ. Μύιοως Αηιουὶ. Ἐκ Βϑυμηθιβίθυὶ ΔΡΟΡΤΆΡΠΟ 
δαϊάϊι Θομποιάθνη. Ρῥλίοί. ΤΧ, 391. 8. 4, ἴδοι! 8 
ἱποοπηρίαχτῃ σϑϑυϊίαιν α. ΚΔΙΌΘΙῖπ5, ΠΙδὶ ααοα ΡΓῸ ἔην 
βόβαϊ! ἔφυ. --- 8. ὃ ργανιββί πηι ΟΡ ἸΘ. 15 Δ ἴτη- 
Ῥουο ροθίὰ 1ἰὼ οοποϊηπδίαχη. 

ὭΧΙ. βοηριῶ. ἴῃ ονΟ Ἰημ860 1 δίθυδηθηβὶ. Βα δ 
δϑῦ ἃ τη }018 πέρ ἸῃΒοΡΙρί1ο, οὐ ροβύγθιηο 15 ἃ ΕἸ δη- 
210. σον. Ἰῆδον. οὉ. Ἴ. ΠΙ, Ὁ. 891, ἢ. 6228, οἱ 10 
Αἀαοηά. Ρ. 1208, π. 6228 Ὁ οχ βοιϑαῖὶβ [60]. Βίθ- 
ῬΒΔΩΪ,, --- 85. 2, ἴῃ {πππ|Ὸὸ αἱ λορέαηιοίθν" 65ὲ (δπο- 
ἰουὶβ δὼ ἸΔΡΙΟΙά 80 Ἰπουχ]α ποσοῦ τα) ἴδοι]6 δα ᾿αβίσχῃ 
τηοάπμι γϑαποίιιβ δ, ααππὶ πα} 118, διη ἦν δηίθ 
ἥρπασαν οἱ ἀπὸ Δηία γονέων. α΄. 8106]. ὁΧ νΘ5016115 

" 

ἴῃ ΙΔρι6 βούναίϊβ ΚΑΤΕΙ ΘΊΠΑΝ κατ᾽ ἐρίπαν. 
« Ἐογίδββθ, αἰῦ, ἐρείπα βῖνα ἐρίπα ἰογτηᾶ ἀἰνουβδ δϑί, 
56η8. ΠΟ. αἸἴγΘ 80, ΡΓῸ ἐρίπια 1. 6. γερ65; αἱ Ρ.ΘΙ]Άτη 
ἀθ6 Τὰρθ ΡῬνϑθοιριἰδίδηη οορὶΐθβ ΟὈἾ15886..» )1βίϊομο 
Βα βουιρίατη οϑὶ : Τίς ἔζησεν ἔτη β, μῆ. τα, ἣμ. τ, 
Εὐψύχει, Δροσερί. Οὐδεὶς ἀθάνατος. 

Ὁ ΧΊ]. Κοηιθ. δ. Μαίθαβ ἢ 8. υϑγοπ. ». ΟΟΟΧΎΥΊΤΙ, 
Ἵ, - Βοροιθναπί Βγαμοὶς. 4πηπαϊ. Π|, ν». 802, η. 7108, 
ΦΔ0005. (4 ἴηι. νο]. ΠῚ, Ῥ. ΤΠ, Ρ. 211), 4»ροηά. τι. 225, 
ΕὙδ2. (0᾽}. 1,50}. 67. τι. 0902, 106]. ὅθ4. --- 5.1. 

“ ΡΓ7Ὸ γοερὸν; σοῃ]οϊοραὶ Μδῆδιβ στυγερόν. --- 8. 2. 
ΡΓῸ μιχρὸν, ΒχθμποΚ. ὀλίγον. --- 5. ὃ. Μαί, ἔχονσιν. 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΕ ΘΕΟΙ͂Σ ἈΡΡΕΝΌΙΟΙΒ 
ἐς Κ9. ὅ, 14. εἴδοντο. --- 5. θ, 14., ἧς ἔται, Δ. 
᾿δοααίοξδ, προσθεμένων. 
6556 οὐδ]. 

'χοσμήσας νέχυν, οἰο. 

ῬΙ46, νϑίιβ αἰΐθνα ἀαρ]θχ ἰηβορι ρύϊο 486 ῬΟΪΥ͂ 
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Οἰνοχαρῆς ποηηθῃ ῬΓῸ 

πα ΓΊΩΣ 

ὌΧΠΙ. Βοριᾶ ἴπ ἐοάϊθι5. αὐϊοδηῖβ. ΔΘ! οἸκον 
ὀρῖφ». φ»ορ. 108, η. 11, Οβδῆῃ. ϑψέϊοφ. ἴηι50}". Ὁ. 
ῃ. 118, ΕὙδηΖ. Ο0}»}. ἴηι.80)». ΟἹ. Ὁ. 991, π. θ804 
θ61. θ18, αὶ ν5. 1. γλυχί[ω] ΒοΡΙρΒ51, ἀλη 

ὌΧΙΨ. Κορ, ἴῃ 11 Θραπαϊὶ. Εάιίαχα, 
Βιιίοίϊη εἰ {1ρηδέϊέμέ αδ σον Υϑδροπααηοθ ἃ 
ῃ. 1, ΔΡ111. 1873, τϑρϑιϊππιαθ ἴῃ θυ ἢ 
Τ. ΧΧΥῚ, δηῃ. 1818, Ρ. 184, οὐ δὴ α. Καῖθοῖ! 
« Μοβομίδῃιβ [ουία5856 τῆς ἱερῆς συνόδου τῶν πὶ 
Διόνυσον τεχνιτῶν 5048}15 [αἰϊ..» α. Κι. ---- ΟἹ 
ἴὰτὰ ΤῊΘΌ15 σρουίαχσῃ ἴῃ Βιῖϊοέ. ὁ ΟΟΥ»68ρ. 
1880, τηθη8. τηδῖο, Ὁ, 390 : τὸ χοινὸν τῶν π 
Διόνυ[σσν, τεχνιτῶν] τῶν ἐξ Ἰσθμοῦ χαὶ Νεμέας, ΟἹ 
Οραμπίϊδτα ἰηδβογιρί. : ... ἔδοξε τοῖς περὶ Διόνυσον τεν 
νίταις τοῖς ἐξ ᾿Ισθμοῦ χαὶ Νεμέας, οἱ δΙταάτῃ ΓΘ 
ἃ ΘΙ ο δαϊίαπι, ϑνἐέ. Ρ. 80 οἱ 1μ6088. Α{{6. δ0 

ὌΧΥ. Υ5. 1. Κόσμησεν. ϑ'αιϊ5 ποίαπι 60 56}: 
[ἀπϑυτὶ ἀρρᾶναία νϑυθατῃ χοσμεῖν. Οἵ, 1 ον θὰ 
Ιοοὰ ϑὅόορῃ. Αηπέ. 901, Εανρὶρ. Τροαα. 114 : ὅτ 

[. 

ΤΧΥΙ. 9240. ϑιβιηοηά, ἴῃ Νοΐϊβ. αἀ Βα 
Ρ. 109 54. : « Εοξδβα δῦ ρϑιιοὶβ θ πο δ ηΐ8, σα 
Ἐουμδθ Θββϑιηιβ, νἱδ, Ῥυςομθϑίίηδ, ἰθιίῖο δΔῸ πρ06 ἰς 

οἱ Ταϊδηϊ ΠΠῚ ἀρὶιαίονατη ἴῃ Β1Π0}15. ἴδο 
ῬδΙτηδβ δηθηηδναί, 5618. γϑυβίθιιδ δα] ΘΟ 5, ἃ 
ἄπο ἰδηίατη. ρυΐταὶ νοβίδπί προ! ατλθ5.. » Ηπηο δἰ 
Ἰαχα ΒΌΡΓα ἰδχ Θχϊ οἱσατη Θὰ ἢ. 351 (46 ἀπὸ νἱΐ 
ποί85) δῖο σορμϑίϊγαιιβ, αἰροΐθ θὰ 6556 πιὰ! πη πὶ 
5815 ΠΟΙ ΥΙΒΒΘΙΏΙΙΒ. --- 8. 3. Μάχαριν ρΡῦῸ Μαχάριι 
αιοά 52806 οοσαΡΡΙ ἴπ Πα] τπι506 ἐοἐδ 15 ἸΠΒΟΡΙ Ρ ΟΠ ΙΒ 

ὭΧΥΠΙ. ποριω. Μαίοιαβ, Μη. Ὁ6707:.., 17,80)". 
σσσχυπ, 8, ἀπ ΒΕ αηΖ. ΟὉ»». θ209 οἱ α. Κα 
Ὡ. 0684. ᾿ 

ὌΧΥΠΙ. Βοηι. αναΐον, Ρ. ὈΟΟΘΟΟΘΗ, 12: 11 
ατοίίαβ σϑρϑυν δὺ ὑσαμβία! γϑυβιθ15 1Δ 115, ΕἾ 
4». Μαηέϊδ5. ἰονί. ν. 10, Εσδηζ. σον}. 0218. 
Καὶθοὶ. ὅ89. .--- 5. 1. Γαιωνᾷᾶς ποΙῃ. Ρ᾽. ἔγθα 
ἴῃ ἰηβοριρυί. ρρϑθοὶβ Ζργρί. Ὗ. Τιοίτοπη. “Ἐφ 
Ρ- ἀ8δ. Θφοπᾶβ. μἴο ποβίθ ἰουβιίδῃ (αἰ οὐ 
ΑἸγοὶ δὲ σραναμὰ ΤΊΡΟΥΙ5, αὶ, αὐ Θρδὺ ἀαοαὰθ ἢ 
οοηνίνα, θὲ βέθρθ νἱηὶ τϑρῃο {ππροῦδίιν, μἰσ αἱ 
7ατὰ ἀθά 1556 ἴῃ οοηγίν 15. Τυδάθθαίαν ὁ χαὶ ἐς Τί 
αυοα δοοορονδί αγοίιϑ; χίστιδερ δαίΐθτα γΟΟΙΒ 1 
εἰξέϊξον" 1006 γ15. σΡόθοἷβ ἰΓΔΏΒΟΡΙΡΌΙΟ ϑϑί, ααἃ ΤῈ 
ρορα βἰρηϊβοδίαν. Ὁ]π46 νἱάθρθ οϑὺ ριον βουιρία 
ΘΟΠΡΥΆΘΡΘ᾽ ῬΓΙΟΤΘΠΙ ΟΟΠ] οί τη. --- Υ΄. 54. ΘΡῚ; 
- 5. 3, τηουῦ ποαυδαπᾶμι ἀδ θέαν, 1. 6.1 
ταονὶ τηδίανιβ. ΜΙ ϑυαλη γϑυβῦσῃ απθτηάδηη 5 1η 
(Απέλ. ραϊ. Χ, 108) : Θανάτῳ πάντες ὀφε! 
Οἵ, ον. 4ἀ. Ρίβδομ. ᾿οϑθηιιν" ἡιον ἐξ τ08 05 
--- ΒΌΡίοΥ βοριρίαχῃ ϑϑὶ ααΐοπαβ απίηνμα. Ὁ 

ΧΙΧ. Ριονοηΐζί ἴὰ ν1}1ἃ Βίγοζχιδ. Μα 
Ρία». 1έαϊ., ». 361, σατα ἱπέθρρν. ἰαΐ., αΟΡ 5 17 
απὲ. Εἰγι. ἃ. 1, ν. 819, π. 128, 1:Ππϑιναΐαπη πῸ 
ΘΔΙΝΙΙΙ ; ὁχ αἰτοααθ ἀθαϊ Μαγδίοναβ ἐ.1, Ρ. 1718, η- 
οὐτα ἰπίθυργθί. ἰαϊϊπδ, δδοοῦ5. Ῥαγαϊίρ. 1, 
Αρροπά., π. 38, ΕγᾶπΖ. 607}. τι. Θ202, οἷο." 
α.. ΚΚδῖ061. π. 586. --- Κ8. 1. ΕὙΔηΖ. ΡΓῸ τῇδε 
Ἄγ δοκόν. (5. λοη. ΠΙ, ρ. 184ῦ, 3ὅ8, π. 90). 
-νΆ. 2, χιστοφόρος, Μυγδίου ἸΘοιῖο ὑτὸ ἀπᾶι 
γαμὶ Μοπίοθίδ!οου. οἱ βα!νίη. παστοφόρος. ---ΟἸΥ 

Ἶ - 
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(5, ἐὴν ἐν τες 

᾿ ᾿ 
τὴ 4 

δπαθϑὲ πληρώσασα τηδηϊοδίο αὐδαναίδυ! ΘΡΡΌΓΘ, 
Οϑίδθ ἱπηρϑυϊθα ααἱ ααοὰ ἴῃ ΔΡρομθῖγρο ᾿ϑροΡδι 

ἴχοσι πληρώσασα γητίανο πθβοῖνὶ. ΘαρΡα βου! ρίατη δδὺ 
ἐἸπτη μοο ἰθἰγαβέϊομοι : 

Πῖϊο ταπιυ]αία Ἰαοοὶ ΒΔοο]Ηΐ ἀοἱ ποία [5866 0105 
δίορ μου ιβ) 6 ἀθὸο ΝΊ[]αϊ, νἱρρὸ ρ]αάϊοα, 
τηΐηθ ΑἸο]χα πανὶ, οαἱ ΒοΓρθυη δία ]ιθ ἡππνϑηΐοθ 
Ὅαν Ῥ]ατοδυιση ποία βιιβία [Ὁ Πηνῖα Ὁ]. 

. Ποριῶ. Μαυνδίονιπβ, Τὐθβαιῖ. ἡ. ΟΟΧΥΤΙ; 
Ῥηοἷς. ἀπαί. 1ΠΠ1, 0. 814, π. 144, “Δ οο05. (ΥἹἱά. 
ἄυυ. νο]. ΠΙ, Ῥ. Π, Ὁ. 384). 4ρροηά. τι. 311, 
Οον7»}. τι. θ2θῦ, οἱ ἸΚ8106]. 008. --- 5. 8. ΤιΑρῚ5 

: χείνοις περ..... χινεῖτο, απ ἰδ έπαχη θχρίθυὶ 
. χείνοισιν ὅσων, ΕἾΔ. χείνοις οἵσπερ. 516 ἴπ 
Ἰηγηδίθ Ἰαίΐπο ἀθ 856 Ἰοαιυῖίαν ταΐϊτηιβ Ὑ18}15 
ὍΥ ἰαΐ. τ. 11 ν᾿. 18... Χχ) : 

ΒΘ θΆγη γα ετι8, Πα Ὀἰΐπι5 ἃ. σου θα Ἰοφαθηίατῃ, 
τὶ ΡΙαΡ65 0 ΓΘ άθυ 85 οὔθ ἰοααϊ. ; 

ἀ, διδαχαῖς 115. ἀΥ 15 ααᾶ8 ἀἰβοίρα]οβ βὰο5 ἀο- 
ἐ, -- 5. 7. ἴῃ ἰδριἀθ εὐχόροιο: οἰηθηάαθαί 8581- 
5 εὐρυχόροιο, αιοα ἸΔΡΙῚΪ ΟἸΔΏΪΠΟ ΘΟΠΡΤΙΘΓΘ 

ἰάδίαν, δδοο05. ἠὐχόροιο. 

ὌΧΧΙ. Ριορθ Νααιηι Αηιονφὶ. Ἐπ ϑρυαίε! δοίγρο 
ἀδϊπρίοη. Τγαπβαοί. οΥ ἐδ ἢογαὶ ϑοοϊίοίῃ, Χ, 93, 
πᾶ Θ΄. ΚΚΔ1θ61. Ερίρν. 9». 6 ἰαρία. εοηϊοοία, τι. 911. 
Τα ζίονδο Ἰηΐ θυ ον οοίαιβ 6556 αἀἰοαηίαν. --- 5. 1. 
ἸΡΡΙ. ΔΝ Πδυι ον. --- 5. ἃ. ΑἸοθβεῖβ Ῥϑπθὶορϑθατιθ 

ϑία ποὴ ρἰδοθηΐ.» ἃ. Κὶ. : 

ΧΠ. ϑραγίω. Ἐχ Δρορυᾶρῃο 50 οάἀϊάϊὲ γ. οἱ. 
οανΐ. 1750)". 4}. δὲ ἰαέ. οἰς., Ῥανῖ. 11. Μόραν. οἱ 

.. Θίο., ἢ. 211 Ὁ. Θαρναβουὶρύπχη δύ γϑυβὶθα5: 
ε, χαῖρε, ἔτη βιώσας τ, ογηϊδδὰ πὰ 6χ ἀπδθι5 
5. ἀαϊθτι5 ἱπαϊοαίᾳ ουδί ἀθίαηοίὶ οοίαβ : οοίο δαὶ 

Θ᾽ οἱ εἰθοθῆὶ (τ) ΔΏΠΟΒ πδίιβ δγδί, αὐ ααὶ Ἰδτη 
αὖ Ὄχούϑιη (χουριδίης ἀλόχου). Νοίδηδιπι ἰδ μλ θη 
Θ᾽ ΚΙ Βο]ίυτι μ, αἰοά χι, γα]οί. Γοηρ ββπηδ 1{{{86- 

ὙΠ ΤΟΥ μὰ ΔΡΡῚ ἐπ" ἱπῆτηδ, ἐθίδβ. (ΕΌιις.). --- Τ6- 
τὼ Ρ. Α. Οομηπθηιβ, ᾿Αθηναίου Δη. 1, {. 1, Ρ. 10 

ἢ... ΘΧ ΤΩ 6] 1006, τι αι! ἄθτη θα Ἰιονὶ νἱἀθοδίτιν, ἀρορνὰ- 
ος ΤΘρο , οὐ ἰη6 Καὶ 6] 15 τ. 476. 

ὌΧΧΠΙ. Επαοῖὶ, ἴῃς ἰηβα!α ΝΙοανία. --- Μοραΐεδο- 
Δὲ α6»" κοηιῖρφίϊοἶι Ῥγοιιοίδομοι Ασαάφηι. εἰον ἩΤ15- 

ἠαζέογι πιὶ Βονἴγι, “αυιαδν. 1875, ». 10. --- Τοίνα- 
ΒΕ ΒΟΡΙΡὕπιτη ᾿Θο τα : Φιλοχλῆς Δημητρίου ἥρως 

στὲ, χαῖρε. --- 5. 8. α. Καὶθε]. ορ. οἷέ. π. 29 
. ὑπ. Αρρίδπὶ ΟΠ γ βου θριαρα. (σωρ». 180, 8): 
ἔφθην χλαῖναν περὶ αὐχέν: θέσθαι, ᾳααοα 410 αυϊ- 

ΘΉδι1 Π08 ΟΘρίτηι8. Ηΐο βρη ῇοαίιν ῬΒΙΠοοΓ ἃ 65 
5 ἀθοθββ1886 ατιδτη ΘΡμΘθἱ σα πὶ ΟὨ] τη  ἀθτα Ἰη Δ ἰ5βοί. 

ἐ. ἀγολόοί. 1842. υ. 144, φαϊαϊῃ ν. ο]. ΝΥ δϑαϊπρίοι. 
ογῖρίέ. οέο., τι. 114Ὁ. Α5. Μίῃ. Ααἀά ες βαπί το- 
θηΐο ἀπά θοΠ) ΘΟΙΌΠξΘ, αἰδυτ τ βθρίθη μαθθηί 

ὙΙΡΌ]ΟΏ65, 6χ 8115. απδίποι ουᾶβα βιπηξ; ΘΟΡΟΠἃΒ 
Ῥ οὐ τη ΡΉ ΔΙ ἸΏ 5ΟΡ ΡΟ ΠΏ 6 ΠῚ ἔθ 16 ΔΩ ΔΡΊΥΡΗΔ α88 
60 ἀο]δία βιιπί. Οογοηδύαπι ἰηβουροπμοΒ : Ὃ 
ος ὁ Μοττιανῶν. Ὃ χῶρος ὁ Βαιστεανῶν. Ὃ χῶρος 
θινοιξειτῶν. Ὃ χῶρος ὁ ᾿Ἀγεανῶν. Ὁ χῶρος ὁ... 

- τς Ὁ χῶρος ὄ Ἰλόειτηνῶν. Ὁ χῶρος ὁ Ὑχαν- 
-- « Βαρρ!οπιθηία ϑαηῦ οαππΐα ΕὙΔΩΖΙΪ 5128 

11. Ἐχ 118. αι 68 ἔπϑυὶς πο δριϊαρἰατη βαχηχηδ- 
ΤΠ 6}]ΘΧΘ} 15; Βίπ σι! ΘΕΪ ΤΏ ΠΟῚ ΡΓΟΌΔΓΘ γ6]1Π. » 
Πα. --- ΝΟΠΏΙ]Π]ὰ ἰθηίαν!ὶ ΘΟ. ΚαΑΙθ6] 15 ορ. οἱ. 
ϑῦ. --- Ὑ5., 8. ῥείθρου ἐπ᾽ ἠϊόσιν. --- Υ8. 9. τόνδ᾽ 
μῆτερ, ἐυοῦ δέξαι λόγον ἀ. τρ. -- 8. 10. ὧν 
ες, Το αὰδ ρᾶρίθ ἀθβρθνδία. --- Υ15, 11. οἵ τ᾽ ἀπό 

ΨΑΣγῚ  ΓΎΣ ΟΠ ΥΥ ΝΣ ΓΗ , 
ἮΝ Αι  ϑνὰν κῇ ΕΝ 0. ων ᾿ 

γη ἢ Ἐρι} - 

ΧΧΙΝ. αογγιέλὶ. Ἐχ ἀροργᾶρηῃο Κιδθροριῖ, ἄηπη. 

ιΟΎ Ὄὰ ΚΕ. ΜΥΎ ΣΥΣ 
ΠΝ ΣΝ τὰ Ἰπ ἀστος δ 

ΟΝ ΘΑΡΌΤ Π ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. ὁ6 ἢ 
μοι τοχέων. --- 8, 12. β. ἐμῇ τέφρη. -- 5. 117. ὀστᾷ, χενεὸν σέδας εἶχον. ; ᾿ Ι 

ὌΧΧΥ. Ιῃ γηϊιβθο᾽ ατηρᾶπθο, ἘΕὙΟΘΉ 6», ιδόο ἄτι Μοιυγθ, ἰδ5 Πιϑογῖρί. γγϑοῳ., δίο., Ρ. 37ὅ, απ, 190. τς Ἐρδρβδίμιιβ, ρυ. ποι, ἰᾶπη ποίμπη οΧχ γᾶΡ. ἴμβ. ται -- δία. Βοθοκῃ. Ο. ὁ, ση. γο]. 1, τι. 968 δἱ 
208, οἷο. 

ὈΧΧΥΙ. Ποριὰ ἴὰ ἀρηδ, οὐπαία ἤρτνῖβ ΟἹ] γββθιὴ οὐ Ιρθηδβ. ΤΣ ρυϑθβθη ΔΉ 1118, ατιοθ ἤΟὴ Ἴδυα δχϑβίδί. ΑΡ. ὙΥ ἸΠοΙΚ ΘΙ πδπητιπι, ϑέορία εἴοι δ᾽ ανέο, (, ΠῚ, Ρ. 1598: 
ἀπ Ἰπίθν Δ] ο5 Βραηοῖς. Αηηαϊ. τ. ΠῚ, Ρ. 81, ἢ. 148 (Οἵ. ΦἀσοΡβ. Αρηίηια(. ΠΙ,. 3, ρ. 9890) οὐ 18 6005. 4- 
ρεπά. Ἐρῖφ»". τι. 10,4, ΕΎδηΖ. 60». 6288, ἸΚαἰθοὶ. 567. 
« ϑθυθρᾶμη 6556 ἢ] απ ΗΠ ΘΕ γτηοηΐβ, 4 1ρ58 δένυ- 
τι. ΔΡΡΘΙ]δίτι5. ἔαουῖξ, ρμαίαι Ταοοθδίαβ. 5οα Στρυμό- 
νιος παῖς ἀἸοίαχη 6δὲ Στρυμόνιος πῶλος (Βαριριά. ἤλο5. 
983), 14 δϑὲ παῖς. Τδαὰθ βϑνυθγα αὶ! ἢ]ΐαὰ ΒΘ ΣΥΙΟἢ δ 
ΒΟΌΟ]Ϊ5, » Βαωοκλ. ᾿ 

ὈΧΧΥΊΙ. Ποριῶ. Ἐδβὲ δριιὰ ϑυηθές. [0]. ΟΣ χχί, 
ΟΡαίοΡ. Ῥ. ΟΟΌΧΧΧΙΗΙ, οἷο; {{π46 ἐγδηβιϊς ἰπ ΒΡπηοῖκ, 
1 θεέ. Ρ. 8301, 7] Δ 6005. (ν. Αηπϊριαηαῖ. νο]. ΠΠ1, Ῥ. Π, 
Ρ. 338). “ρροηα. τ. 339, ἘγδηζΖ. Οο»0. τι. 6209. --- 
8. 1, Βιυμροίί. ΠΑΙΣΤΑΕΙΟΣ, Ποπίυ5, ΠΛΙΣ- 
ΤΑΕΙΟΣ., οομἠοϊοθαὶ Βιαποῖ.. πλεῖστ᾽ αἰνέτος, 
Οσναίΐουι5 παῖς Γάϊος, αΡοίϊι5 παῖς Τήϊος, ΕἼΡΔΙΖΙΪ 6Π16η- 
ἀδύϊοπθια ΔοΟθρ τη5. α΄. 1}. Παῖς γάειος, ααϊ « Εν- 
ΡΔυ τη, Ἰηαα1, ααϊσαπαιιθ ρα θ ΠΟΙΊΘΝ ἴῃ ἨΪ5 
Ἰαΐθυθ οϑηβθθδηῦ; Αβοϊθριοάουιβ δηΐη τί ΤΪ 5 
ΒΘ Ρντι5 δΡδί, ἀἰατιθ ΒΘΡΥῈΒ, Π}}1|85 ΟΘΠΘ 15, 566 ἐογ γῶν 
Ῥηοφοηπῖθβ. Οἵ. Αηέῆ. ραϊ. ΨἼΙ, 811, 46. ΟΥΙπαρογθο 
56 ν 0. » θα ΠΟῚ 58 {15 ΘΟ ρδ  τη δὶ ΒΟΥ ΙΙΩ {Π|556 
ΟΡΥϑθβου τη Πᾶο δοίδίθ αι τη ϊ τ οα ΠῚ ἰδ ΟΠ Ἰ ΘΔ. ἃ}- 
ἰθιὴ Θχϑυοθδί. -- 8. 2. 1Ἰηἰον ἀσχήσας οἱ εἶδος Ἰαλσπιης 
θϑῦ ἀπδίη ΒΡ] δύ ΒΕΔ Πιι8. ὁχ ΘΓ βομθαϊβ, 
πάσης ; ΒΡαΠΟΙΚ. Βαβριοαθαύαν. ποιχίλον ἀσχήσας εἶδος 
ὕπ.; αὐυοά ἀδαϊτηιι5 ΕἾΡΔΉΖΙΪ Βα ρΡ] μη δηίατη οϑί. -- 
γ8. ἀ. Ὑια. την. π. 088, Πολλὰ μεθ᾽ ἡλ. 

ὭΧΧΥΠΙ. Ποριώ τθρουίαση, πη ῬΔΡΙΒ᾽ 15. Δ556}- 
γδίατη ἴῃ {Πθοἃ πυτητηδ νᾶ. ΕἀΙά6 "6 ροβὶ ἃ]105 ΒΡαποΚ. 
Πθοίέ. Ρ. 804, 64. 11ρ8. ΙΥ, ρ. 279, η. 729 " (9}246085. 
Απϊηιααά. ΠΙ, Ῥ. 1, ρΡ. 816), ἀρροηά. πα. 175. -- 
5. 2. 1.015 μαβροϑῖ ποιεῖ. --- Ῥυϊηὰ5. δαϊάθνραὶ Μαγα- 
ἰονρῖαβ, Ρ. 1133, αἱττηιβ ΕὙαηζ. ον. 6211, ἸΚαἱ- 
θ6]. ἢ. 108. 

ὭΧΧΙΧ. Αρυὰ ἘΒοιμδη. Εδιάϊς ἰπίθΡ. τηα]ίοβ 
Βυοπδνοί ιβ ἴῃ Οὐδορυ. ἴῃ υα8. υἱξν". οσωηιθίο», 1110, 
Ρ.. 181, Μανδίον. 7λ65. Ἰπβορὶρί. Ρ. 696, π. ὅ, αἱον- 
ααθ οατὴ ᾿πίθυργϑίδίομθ Ἰδΐ. οὐ ποίϊβ, ὅδοοῦβ. Ραγα- 
ἐΐρ. 1, ὅ, ν. 101 (οἵ. Απίριααυ. 1Π, 2, Ρ. 8301) οἱ 
Αρροημά. νι. 119, Ερδηζ. (ον. ἴη.50}. φ». πὶ. 6208. -- 
γ8. 1. ΕὝΔἢΖ. οἵπερ ἐς, αποα δὴ ργοροβιδνδὶ 98- 
6005. αἰ ἰδηηθη Ρδυϊπαθγδί, αὐ 1056 ροβίθα Καϊθϑὶ. 

ορ. εἰ. ὅ94., οἵ πάρος. --- 8. 4. Ιὰρ᾽5 Βαθοὶ πολυ- 

ἽΠΛΑΝΚΤΟΙΊΙΟΕΝ., υὑπά6 ΕτδηζΖ. πολυπλάγχτοις ἐν 

πραπ. -- Υ. θ. Μδιίηον. : ΑΜΥΜΆΝΙΟΙΝ, “-- υϑὶ 
Φάοορβ. ἀμυμόνεσιν. α. Καὶ 6115 δαΐογη αἱὶ ἢ « Π6- 

ΒΟΡΙ ΡΘΗ γ67Ὸ ποίδνὶ Εἰ γὰ5 ΝῚ ὃχ (Ὁ Ῥοββθ δουῦὰ- 
Ρίαβ 6886. Ἰδαπιθ ἀμύμωσιν 50] ο5οδπη ἔΟΥ πλάτη αἸΔΠῚ 
ΦδΔΟΟΒΙ ἀμυμόνεσιν ΓΘΡΟΠΘΙΘ τηδ]ὶ. » --- 8. 8: 

ΕἸΝΑΛΕΩ, υμπά8 ογαθγαὺ ρυϊπηστα Φλ00}0}5, ἀργα- 
λέῳ, ἀοἰηπάθ. σιγαλέῳ, Π05 ροβὺ ΕΡΔηζίατη. εἰναλίῳ. 
« Βον!ρίαχμη δϑύ θρίρῃ. ἴῃ Αβοϊθρίδάθιῃ τηράϊοηι οἱ 
ΡΒΙΟΒορ μπμὰ, αὶ ἀ8. δαϊπαουιπι ἱτητηον α!ταϊ6. 50}}- 
Ρ51586 νἱἀθίαν, » “ας. --- Οὐμῇ, δὰ χρησμοσύνην Μυχα- 
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ἴον ι5 Η]ρροονδίϊ5 δἱορίυσι ἴῃ ἀπέλοϊ. ραϊαί. ΥΧ, 58 : 
καὶ νεχύων ἦν σπάνις εἰν ἀΐδῃ. 

ὌΧΧΧ. Αἰλιοηῖς. δι. Α. Ουμηδηθάθβ. ᾽Αττ. ἐπίιγρ. 
ἐπιτύμό. ». 390, π. 843ὅ, Εδὲ οἱ ἀρᾷ ΒΩοκΙ. Ὅο»». 
ἐγη,50)". 7). ἢ. 1019, οὐ ΚΚαιθ6]. 190. 

ὭΧΧΧΙ. ἴῃ Μοίο ἱἰηνθηθιη, πᾶμὸ Αἰἐδπορΐδ. 
Ἐρήογη. 508. ΒΘρΘΠ ΘΟ. Κα  Β6 115, Ρ. 103, τ. 366. 
-- « Τμεὔθγεθ ᾿ ἢ πε οί ΐβ, Θρ᾽ ρυδιητηδ γ6 0 δΒαπὰ 
ἴηθ]θρδηβ. » ΘΟ. Κι. ΟἿ᾽, βαρν, π. 349. 

ὈΧΧΧΊΙ. Τλοορῖϊς. 8... Α. Οὐχηδηπάθα ἴῃ Ἀθηναίῳ, 
1818, ». 28 54. -- ΝΕρΡΊΙρϑηΐθν Ἰῃβοι] ρύπμη οβί. -- 
γ5. 1. Βαβρθοίιμι μαθοῖ δ Ἰο" πομπὴ ρΡΌΡΡ. Κλέαν- 
ὄρος, απο [Ὀρίδ556 δχἰβεϊπιαὺ αἰνίἀθη πη 6586 βἰο: 
Κλέας ἀνδρός; ἀθίη46. οομ οἰ οθαὺ σοφοῦ, ᾿πι6]]Π1ρ 6 Ὲ5 
ΟἸδιὴ βίαι 586 τη τη θη ΐιτη νίρο ἀοοίο βἰνθ ΒΔΡΊΘηἰΙ 
500 Βα γΟὨΐᾶπο ; 56 μδο ἱπυθηξο πη βιχδ ρἈΥ ΠῚ ΘοῺ- 
ἰθηΐαβ, δύ 5ρ6 Ὁμῖθεα, Θχοϊδυηδν : « νἱἀδαηΐ 4}1]. » 

ὌΧΧΧΠΙ. « 1η ργοϊηοηίουο ἰηβι: ΑἸΙΟΡΡῚ, 
ΜΠΠοεθ. τη θυ ἀϊθπ γθυϑιι5 Αστοθβίηθθ ΟρρΙαὶ ΡΑΓΙΘὐ 86 
ΒΈΡΘΡΘΒΒΘ μαδηΐα" ᾿η Ἰοοο Καβίυ!. Εἰχ βομϑαὶβ Πθπι- 
{1} αδιιρεθ δὰ. Ἐοββίτιβ. [η50}..ὄ 4». ἱποαά. Ἐδβο. 1, 
δ πη. 2208 ς, Ρ. 81, η. ΧΙ, δίᾳπο πἰης ὙΝΘΙο κου 
Νου. τι. Πποηαῃ. 1841, 0. 308.» ΒΩΟΚΉ. αὶ ᾿ρ56 
ἀθα!: πιιηο υἱα]ππ ἴῃ 0}. ἵη50)". 4)". ἢ. 3364. ν. 4(ἰ- 
ἀθμα. 11. --- 8. 1. Τιὰρῖβ βαθοὶ Ἀλεομάνδρου αιοὰ 
ἐθααθ ν]θὲ ἴῃ χτηθίν]β ἃ. Κλευμάνδρον. Μυ]ία ΌΟΙ 
1ῃ ΘΟΙΏΡΟΒΙἾοΠ6 οϑί μάνδρα ποτηΐπδ αἴονὶ ΒΩοκΗΐ5. 
ῬΥῸ τὸν ἐν Π., ΒΩΟΚΙ. τῷ, Καἴθ61 (319) τοῦ. 

ὌΧΧΧΙΨ. Παϊϊοραγηαδεῖ. Τὰ ταπιϊο ορθοία ἔαοναΐ 
Βίαίιδ, αὖ ἀοοσρηΐ νβ. 1 οὐ 4, Λιθοδαίδαλος ἔνθα τέ- 
τευχται, --- Λιθοχαλλέα μορφήν. --- ΕΔΙαἰν ἩΔαΒΒο. ἴθι. 
Πιράοέ. αἰ 60}}}68}. Πιδἰϊ]όγι. 1880 τηθηδ6 ἡπηΐο, Ρ. 406. 
Μομπρϑύ δαϊίον γοοᾶθα]α λιθοδαίδαλος οἱ λιθοχαλλέα ππ5- 
απ δηΐθα γϑρουῦΐα 6886. -- 5. 8. ἡδείαις. --- 
γ 8, 4. ἀνέλαμψε διοίϊνο 56π8ι, αιοα γᾶρο ἢἰ. 

ὌΧΧΧν. Βορποηῖω (1). Μαυνῖπιβ Εραΐ". Αγυ. νοὶ]. Π, 
Ρ. 715. 1π46 Ὑ 6ΙοΚον. δι. Ερίφν. ν. 110. πὶ 88, δα!ε. 
αἸύ. οὐ ΕδηζΖ. ΟὉ»Ὀ. ἴηιδον". αν. ΠΙ1, ν. 891, π. 6223, 
α. ΚαΙΠ6]. ὅδ. --- 5. Δ, θαλάμοιο ἰᾷ δ5ὲ {πΠΘὈΥ 5 
ὑμδ]διηΐ, ΒΘΡΆ]οΡΙ. « Αὐ θάλαμος πἰδὶ δοοοάδί ΘριἐΒδίοη 
ΠΘῺ Θδύ ΒΘΡΌ]ΟΙΤη, ΠΘατι6 510 ρϑυβρίοἶταν αα15 δαδυὶς 
116 Αἰμθηδθιβ. Γπισϑθῖὰ δα αν ὉΠ ἐἴγητιβ νουββ : εὖ- 
νοίας Θηΐπὰ δ 5 πο ἀοοοϑὺ οορηδίιπ) 564] ρα Γοητιη), 
ἢΘ0 ατι816 οἵβοϊπι Αἰ θη δθιιβ μα υὶί ἰδοθίαι : ορδῖ 
ηΐτη θαλάμου φύλαξ γ6] οὐἰδίοιϊαρῖι5 ὉΪΟΠΥ 511. 5θρυτις 
ἐϊδονρήμδυθ ἱρδῖβ αοζιριοίὶ ῥρναίγ δι ριοέαίο. υἱοίὶς ἠιο- 
γεεηιοη ἑλιγηι ἐαςιθηαίγη οσμγαυϊέ. » α. ΚαὶΦ. --- 98. ὃ. 
θεσμὸν ἀέξων, οἵ, 60». π. 6002. ἕν θεσμὸν ἔχοντες. 

ὈΧΧΧΥΙ. Τιαρίάθιῃ ἴῃ νἱοο ϑαθίπουι ϑοαρεῖγί- 
σίϊα ἀϊοίο γθρϑυίαση, παπο ἴῃ Μαβθο Βορβθοπῖοο Νϑᾶ- 
ΡΟ] δ πο ἃββδρυβίθχη δαϊα δ δὲ οοτημηθηΐαβ δδί Βόρη. 
υδνδηΐα, (ηιηιθη ἕο δορνα τπα φυθοα ἰδορίσίογιο, οἷο. 
ΝΡ. 1826, 45, Τη468 γϑρϑίϊθριηὺ 8 Ίοκον. Μη. ἤλοῃ. 
ΠΙ, 184,0. 257, Εγδηζ. θ199 οἱ Καὶ]. 651. --- 5.3. 
Δ  Ιοκθι. ἐς μαχάρων ἀν. χέαρ- ψυχὴ γὰρ ἀεὶ ζῶσ᾽. -- 
γ8. ὃ, Φυδνδηΐδ, Θομ οἰ δύ ἔσχεο ἀνσταενάχων. « Ῥ’Ὸ 
οὨγΙβίϊδπο ΘαδΡρδηίδ, γϑηα]ίανὶξ Οζα! αχηῃ ; ἴα]5ο : δϑὶ 
Ῥδρδητ5, οἷ, Ὡ] [8110 Ὁ, ἃ βίοϊοο οὔ πη ᾶπ5 ; 60 οορίθ 46- 
ἀποιῦ δὰ τοῦ ἀειζώου οἱ οἴαίαχα σῶμα χιτὼν ψυχῆς 
Ποία οχ Εἰρϊοἰθίο, ἢ ὴδ5. ρ. 99, αἰϊίβαιθ. » ΕἼ Δ ΗΖ. 
-- 8. 6. « τὸν θεόν μου, ἱ. 6. τὸ θεῖον μον, αἸϊΉαΊ)} 
ἤιεαηι. Ἰλοίαποίιβ ἰονίδββθ Ῥυ πΔρΡΌΓΡΘΙΙΒ ἕαϊί. » 6. Κ. 

ὈΧΧΧΥΊΙ. Βιωαϊσαία. Αρυὰ Γρβίαμη. ἰπ᾿ ἢπθ 
Αποΐδυ} διαθίϊδηὶ οἵ Οτατθνῦχῃ ἴῃ Τοϑαιώ"., Ρ.ΘΟΟΟΙ,, 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑ͂Σ ΘΗ ΕΟΔΕ ΑΡΡΕΈΝΘΙΟΙΣ 

 ΒΘΟΚΗ. Οο»». πα. 710, 8ι.. Α. Ουμαπαάθβ 

᾿ 

Ἐν οχ απὸ Παϊνδὺ δἰΐδτη Βοπδάδ, νοὶ]. ἴ1, τ Ά98, 
ἀθναηΐ δὲ Βυαηοὶς. Αγαΐϊ. ΠΙ, ν. 310, π. ΕΝ ] 
(Δπῖριαά. νο]. ΠΙ, Ῥ. 11, Ρ. 316), Αρρορά. τι. 38 
« Εϑύ οὐ ΨΙηθΟ μξθο γϑυβίο αὔδηηι Ἰηΐθ" γ6 
ΒΡδιήτη. Ἰαίϊηα δα αν ΕΘΡΡθίϊαβ, 110. Υ, Ρ. 
Ροβύ ϑυχὴ Ῥϑί}". '0586 Βυνδηηὰ5 ἴῃ Δ πέλοι. 
110. 1 ἡ. δ1, ἰχχιν: ᾿ ᾿ 

Οββ88ἃ β'ϑι}θ! ] ἢρᾶγεθ Γμι0}}186. μος βαπὶ βἰία, ᾿ 
βθοίδ {α}} ῬΡΟ]65, νἰνϑηβ. ραίυὶ οὖ ΔΙ 6 δ, Υὴ 

« ΒΠᾺΠΠ15 6010}18 δδὲ ΠΠπῶ ἴῃ ΑἸ ρΡ6]186 Θρ ἰαρμΐο 
Ρ. ὅ0, ἢ. τχχπῦ[)ἐ 

εὐν ΘΟΕ. 88} 6 ἸΏΟΥ 5 ΡΓΌΒα Τοϑἔστη, 
Ἰψαϊδββθί γηΐβθρο, τηδίνα οδἀθηΐθ, ΠῚ 

δαΐ γηδίγ θην ροὐ5... 

οἵ ΘΟΙΓΘΡΡΪ ἸηΘ ΘΕ Θ᾽ ΘΔ ἢ 155: τω ΘΡΙΡΥ 
{ραύνὶ (4 πέλι. ραὶ. ΝΠ, ἀθ4) ἀδ Ανϑίδιημρἶαι 
᾿ρανα, δὲ δἰ θυ ἀ6 δδάθιη Ἡδρδοῖῖ (ἐ 
ἀθῦ). » Ρ. ΜΒιω"ηι. ἐπγ: 

ὈΧΧΧΥΤΙ. Ιῃ οχίγθιϊβ αν (Ἐδίγθηι 
Γαμογά. 1Πἴηον. Ηΐβραη. (γοψαρο εἰ Ῥαφθ 
Ρ, Π, 1811, [Ὁ,.ν. 135, δὲ πἴπο Βοϊββοηδα, ἢ 
οἰας5. ἃ. ΧΧ, μ. 390, ΕνδηΖ. ΟΡ}. ἴη50»". φ». ἴν 
ν- 1045, πη. θ80ὅ. Βα ον βου ρίαμα οϑὶ ἰαἰϊη χα ὦ 
ΘΠοη ΠοοΟ : ᾿ ἐπ εν στο ὧν ἢ 

Νομλΐηθ {1 Δ Ππ|85 : Ἰ 6 η565 χορ 56 
ιδακ Ἰοἰίαγη ; πα] απὶ ἤθνῖς αἰθθαπθ. 

τ ὅ8. 1. 6. Καῖ) 6}. ἡ. 104. Ταιῆνα, ὁχ Η 
"αὶ ἴῃ Ο΄. ἡμδο». ἰαξ. Ηἴδρ. 03, δαατηῃ δοῖν ραχα 
6ϑί. --- 8. 2. 14. ὀλοφυράμενοι. : 

ὭΧΧΧΙΧ. Ποραείο αὐ 1αξγιίηι. Ομ απ} 6 
Ρ. 18, η. 82, 1η46 728 60}08. Ραγαίίρ. 11, ὰ. 6006. οἱ 
Οο»}». νι. 3898. -- 8. ὅ. προσψύχετε. « ος 
απο αὐϑρέ)"αγεἰϊ 5'σηὶ ἢ σατῖοηθια. ΒΆθΘΡ6 ἀ6] 
Δ1Π01 ὀσοανῖῖ. 58 α Ἰη8886 οἱ ἐθηθυΐ ΔΏΊΟΥ 5 
αὖ 58 αὐὐρίϊοα)", δοπιρίοοίὶ εἰ σαἸβοθί, βαβρίσαν ρο: 
Ἰ18 6Χ σορηδίο περιψύχειν, αὰ0 ΑἸοΙρΡ ΡΟΣ τιτι 
39.» 2ας. ΟΟὨ οἷν ὅλοοῦ5. προστήχετε. Ο. Κὶ 
(292) δου πρὸς ψύχετε, φμία ἤγ»εδίρα 7μαξα 
ἐμηγειείιενα 8ρὶ»α 5 ἢ ΠΣ 8.3, 

ὮΧΠ,. ἸῺ ΔΗΔΟΊΥΡμΟ βϑραϊονα!, απο {πΠῸ΄ 
πθὲ 115 δραὰ Αροβίοϊαση Ζοηομθηι ΜαΡδίον , 
Ρ. ΜΡοοχχνη, ὁ. Αὐσοαραίίι5. ἀθάϊε Μαποῖυ 
γθγ0γ. Ὁ. τι, 9. --- Βϑροιίίθραηι Βοηδάα, 47 
Π, ρ. 122, Βαρβᾶπῃ, δὲ Αημιοί. ἰαί. Π, νυ. 
ΒιΆΠΟΙ. ΠΙ, 806, ἢ. 110; 94460}5. (Απἴρι. 1 
Ρ. 380) 4ρέμιοί. ραί. Αρρϑπά. ἡ. 339; ΒΕ Ῥδηζ. Ὁ 
ἴη.50)". 4)". 1Ν4 ἡ. 0863, ΚΚαῖθ6!. 1069, ϑιργα γδ 
Βουιρίαμη ϑϑί : Πώλλα Περιγένου χαῖρε, ΔΛικχιννί 
Διχιννία “Ἑλένη χαῖρε. --- Κ' 5, 3. ἄφγνως ΘΟΥΓΘ 
ΒΥ} 808. ' 

ΧΙ. Ῥοροέϊιθ, ἴῃ τοάϊραβ Επρϑηϊ, 6. 
ΝΊΘΟΙΔΙ ΕΑ ΡΡΙοἰ,, αταίθνιιβ Τλθσαῖ". Ρ. Μ 
6Χ 50η6415 Ῥρίγρϑβοι ὅδ. ὅροη., Μίβοοίἑ. ὁ 
Ρ- 911, ἀφίηάθ Βραμοῖς, 4παί. ἐ. Π|, ᾿. 907 
(ν]4. 4ηἱηιακα. νο]. 111, }ὈῈ. 11,0. 998). Δρροηά. 

ἐπιγρ. ἐπιτύμι. ρ. 3ὅ6, ἡ. 9148, ΚΑΙ06].. 
5115 βιαηΐ 5110 ΔΗΔΡΊΥΡΙΟ, ΠΟΠΊΘΙ ΒῈΡΘΡ 6 
ΒΊΥΡΒΟ τϑρυοοβθηἰδίι" ἃ ἀοΙ Θβοθηβ ρ4}1Π10 ἴηι 
ῬΘΟΌθδΔη5, αποά 415 ὁχ Θροηΐο σομ] θοῦ, 
Βεῖλ. --- 5. 8. Ὑὶν ἀοοίῖββ. Πδιδα. οοτα 
ΥΘΥΒΙΠῚ 1 ΘΙ ἀδη πΟΙΏΪΠ 6 Εἰ ΘΙ] ΘΘΙῺ Σ᾿ 

ΤΉ (6 11χ Εἰ Ιἶχ, ἰδηίατη. ϑἤθαι ̓  ΠΟΤΩΪ 6 δ ϊ 

ὈΧΠΠ]Ι. Τὰ νϑρίοηθ Αὐἰοα ααϑ6 ἀἰοίξαι" ποᾶϊθι 



ΕΣ αν] 

᾿ α. ἈΒΔηρΡΆΡοΒ. Αηέϊᾳ. ποϊόη, ἰ. 1. ». 17 5. 
ἡ. 30, ἀοίπαο ν. οἱ. δῖ. Οὐχηδπυάθβ, Ἀττ. ἐπιγρ. ἐπι- 
τύμό., ». 800, ἡ. 8102. --- Λυσέας ἰάθηη ποιηθῃ ἃο 

ας 564 νοίπβίϊονθ ἰουτηα, οὐ δἰ ημ46 Ἰρποίδ. Σήμων 
αι. ῬΓ. παβαθῦδηη Π 1 σαν --- ΗἸο {ἰύα] 5. 51ι.- 

ῬΙΟΥῚΒ ἐοίδ 5. 6556 ΚΙ 6110 (μ. 5) νἱϑιιβ δϑί, 564 δὰ 
πᾶτα ἴῃ ποτηϊαὶθτι5 σῆμα Σήμων 510 ροΒι015 ἀθρυθηθη- 
6Γ᾽6 ᾿ϊοθῦ βουνν 1 ὰ5. ̓ ῃ ἤσηατι μοὐλι5 ἐοἰαίθυ ἀρ αϊί, 

ὌΧΙ. 8... ἃ. Οσυπδηιά. Ἀττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμδ. 
. 585, η. 1957. --- ΟΥἉ, ἀρ. ΒΟΩΟΚΆ, Ο΄. ἔρβον. σφ». αν 9830, 

»", ἢ. 101, ποῖῃ. ρΓΟΡΡ. Γοῦργος Δαν! -[ΌΒΟΡ, χρυσο- 
. αποά ἰάθη 6586 ν᾽ ἀθίαν ἴῃ Ἰηἢτηδ οοΐδίθ ΘΟ ΓᾺΡ- 
. Οδίθνασῃ Γόργος Π. ΡΓ. 58 115 Τη]} 015 ΘΧΘΙΡἢ15. ἢ0- 

τη. Νοχηΐπᾶ ρΓ. πο δατηϊβιὶ 8186]. ἢ. 93. 

ΧΙΙΥ͂. Αἰμοηὶβ. δίορη. Α. Ουμιδηὰάθβ, Αἐλοη. 
᾿ ὅπη. 35, ἰοπι. 3, Ρ. 190. -- Αμυααἰδβί τη πὶ (νι 5.) 
86 Θχ βυσηαί ΘρὶρΡ. Ο. ΚΑΙ 6 185 (ἢ. 23), αποα ποὴ 

5. ΘΟΙΏ ΡΟ απ ΠΟὈΪ5 νἱ θαι. 

ΧΙ. Αἰλοηῖδ. δι. ἃ. Οὐμηδητϊάθβ 'ΑἌττ. ἐπιγρ. 
ἰτύμό., ». 348, π. 2901. Ῥαββίτηϊ δἱ 1 ἀαουπὶ ΠΟἢ- 
Π0Ὸ05 ΠΟῚ ΡΟ5515 ἀἴσορθ οϑυΐο τη γὸ οοηβίαυθ, νϑΡ- 

15. -- 8. 1. οἰδιαϊοαί; δὰ τηϑίργιχη βιιβιθηἰδηπγ, 
ϑηΐθ Καὶ 6] 10 (μα. 167), ρΡν᾽Ὸ ὀδοιπόρε παροδοιπόρε 

ΟΡΊΡΒΙΠ5. --- 85. 8-ἀς τηθίροναμι ἐραρτηθηίδ. --- 
5. 0. ὀχοϑαϊ ὰηϑ 5υ}} ἃ τη ΘΒ ΓΔ Ιη. 

ΟΡΧΙΙ. Αἰλοηῖὶβ. Ουμμδηπάοθβ, ἐδία., Ρ. ἀ00, ἡ. 
08. « Τηῆπηοθ ἐοἰδί δ Θρ᾿ρυϑιατηδ, οἷαΐ 51 Π}1}18. τη] ία 
πὰ ατορουϊαμι, “πέλ. ραὶ, ΝΠ, 119 54α4ᾳ. » α. Κ. 

ΟΠ ΘΌΧΗΥΠ. ἴΙ͂ῃ νἷοο Οοραϊιι"οίίδδα πίον Πίατα οἱ 
δίγδγω βίο. Ηθιιζου, ἰ6 Μοηέ Οἰψριρθ, Ρ. 19, ου)ὰβ 
τη ΒΕ ρΡΡ]Θιηθηΐᾶ. --- 8. 2. Λυχειανὴ, ΡΙδηθ ἱρποίδ 

ΘΥ ΤΊ ἃ, ; [ου ἴ8 556 ΒοΟυ θη πτη θῆχεν Λουχιανῇ, οογΡορίδ 
Ροπυϊγηδ τηθίνὶ δδιβα, αὐ ἰὼ ΘρΙρΡδιηχηδίθ Γπιοϊδηὶ 

υἀ1|. ὈΙαοί, Ρ. 808). [γι διριηι {ἰδγιίηι ᾿ 
ΟΣ 

τάδ᾽ ἔγραψε, παλαιά τε μωρά τε εἰδώς... οὐυχιανὸς 

-- Υ8. 8. σϑοίτπιβ [οὐ βδη σύ[ζη]σεν, 564 5ουιρίαγοθ 
Πα αἶα 5 ΒΔ ΌΘΡθιητβ5 ορονίθυθί, ---- 5. ὁ. ΚιΡοΠ ΠΟΥ͂, 

Ῥίαν». ανοῖι. 1860, Ρ». 9λ., ργοροβυῖϊί σωφροσύνης μελέ- 
ν, 564 . ΚαΙθ6ὶ, Ερὶφφν»". »". δέο., τι. δ3Ὁ, οο!]αίο 

ΘΡΙσΡ τητη. ῬΉΡΥΘΙΟ (ν. ἰηΐν. π. 612), νβ. ὃ σωφροσύ- 
γης δ᾽ ἀρετὴν οἶδεν ἐμὸς γαμέτης, οἀϊίονῖβ τοϑιϊ απ θ πὶ 
Ῥεοθίαμ : ρροροβαῖί δΐθιαῃ 'ρ56 δειξαμένη ρΡγῸ ἀραμένη. 

ΧΙ Π]. ΤῊ νἱοο Οογαμρἱοίϊοϑα. Ἠδαζου ἰδία.,ρ..80. 
 ΚΊ ΟΠ οΥ,, Πα». αγοῖι. 1860, ». 9ὅ; Βανγίδῃ, Μιι. 

ι. ΧΥῚΙ, 428; α. Καϊθ6ὶ Ερίσνυ. φὺ. οίς., τὰ. δ44. 

5. 3. ἄρορν. ΤΛΗΤΑ-ΑΦΙΛΑΜΕΝ ; τοϑιὶ- 
ὁ ΚΑΙ θ 6. πιβ πάντα... ἀφείλατ᾽ ἐν ; ργοροποθαὶ Βαγβὶδ- 
τλῆτε θεὸς ζωῆς ἀφέλχεμεν αὐτήν. --- Θα ΒοΡΙρύαχη 

ἐ . 
. 

Σέμνη παροδίταις χαίρειν " χαίρετε παροδῖται. 

ΧΤΙΧ. πὰ Ρψνφηοίο νἷοο νϑίθυϊβ Ρλϊίω Ἰοθο ρο- 
. Ἠθαζου, ἐδἰα., Ρ. ἀ18, ἀπὰθ Καὶθ8ὶ. ἢ. 843. -- 

5. 1. μἱπάδνίοα ἤρσιγα, Οἰψηῖρ. 1, 18 : δρέπων μὲν 
Ὀρυφὰς ἀρετᾶν ἀπὸ πασᾶν. -- ΟΠ ϊδίϊδηδτα ρἰοἰδίθιη 
ἀοἰοὺ ποὺ ἐγαρτηθηίαχη : 611. Μαγιέϊδ5. ορῖφν». Ναχα- 

σἹ, 1864. --- γ5. 2. Π6 ἢάἀο οἱ μοβρι(α]δύθ ἢ νὶ8- 
ἃ νυἱὰά. Ὀϊνὶ Ῥαμ] βθχοθπίου Ἰοθοῦβ, 'ἰπ ὈΥΪΤΩΪ5 
δἰ. δὰ ἨδΌΓΡεΘΟΒ, ΧΙ : Ἔστι δὲ πίστις, ἐλπιζομένων 

ασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων, δἰο., ΡῈ. 
τὴ οαραΐ, οἱ ΧΠΠ : Τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε: 
ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους... 

Ἱ,. Ποπιῶ, ἴῃ [ον εἰ5. ΒοΡ  Θβίδηϊβ, ἴθ οἶρρο 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ Π ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
͵ 
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ἴῃ 40 Ῥγοίουῃθ βου]ρία ἔθυαΐηδο τοϊηδηδο, ἰἢ 5᾽ ΪΒΊΤῸ 
Ἰαΐθυιθ οἰὐμανα ἀπά θοίγη ὁπουᾶδναχη, ἴῃ ἀοχίνο ᾿γγϑ, 
αὐδίαοιυ ομονάδυτη σου θι18. ᾿ηβίποία, ΕΙἀϑυπιὴὶ 
ὅροη. Μίβοοί!. γα. ατί., Ὁ. 10, αναίον. Τλθβαιω". 
Ρ. 1118, οὐ δἰ; ἀθῃῖηο Βραμοὶς. ἅπαΐ. τ. ΠῚ, ». 300, 
ἢη. 711-118, ΦΔοοῦ5β. (ν. Αρὲριααεῖ. ἰ. 11, Ῥ. 1], 
Ρ- 3296), Δρροηῶὰ πῆ. 838 οἱ 849, οὐ ΕνδηζΖ. 60»}. 
ἢ. 6201. ϑιθβοῦιρίαση δὲ Ῥϑίγοηϊθθ. Μαβεο. ΜΒ. -- 

γ5. 1.1 ρ15 βαρ  υἱάοίαν ΣΕΙΡΗΝΑΙΚΑΚΟΝ, 
ἀΠ4 6 γα} {1 ΒΟΥΊ ΡΒ ΓΘ σειρῆν᾽ ἄχαχον χαχὸς, 564 Ὑ15- 
ΘΟὨ 8. 86 ἴῃ ΤΩΔΡΊΉΟΙ 6 ἰΘρΊβ56 ἰοϑίαίιν Σειρηναχαχος. 
-- 8. 3. μοι Εϊορέιυ. --- 8. .θ, ῥῬῦο οὐ χάλλους, 
ΕὙΔΉΖ. ὁχ ΕΔ Ροίίο οἱ απάϊο ααΐ απο απ « 56 Ἰαρ᾽άθχα 
᾿ρβαση ἴῃ Ὑ1}1ὰ ΒοΡρϑβϑὶὶα υἱά 1586. δἷΐ, » οὖχ εἴδους, 
564 βοοηπίαβ οὐ χάλλους ὀχ οί. --- Μοποὶ α΄. Καὶ- 
6]. ἢθ6 Θρὶ θ᾽. σοι ρανδη απ οὐτὴ 118. δ βαργα 
βαηΐ (η. 410), απὸ δὰ δαπλάθιη {πυλα! πὶ ῬΘΡ ΠΘΡ6 
ὀθηδοῦ : « ΠΟ ραγρθηίθβ, τηδυίβ, ἰραίθθβ, Δ] τα, 
ΧΟΡ ΘΠ, ΒΟΡΌΓΘΙΩ Πρ ηΐ, ἢ16 ΟΥΔΠ 68 ΠΟΙΏΪΠ65 ΘΡ ρίδ πὶ 
5101 ἀοοίδτη ΡῈ 6] ]ἀγὴ 6] 154 116 ἃΡ [6 ΠῚ τη 8] ΟΠ}. » 

ὍΠῚ. πὶ το δὶ γαδοὶ ραγοίϊηϊα. αναίον. ΤἼθβαιι. 
Ρ. Μοχχχ, οὖ ροβύ δ]1οβ, Βργραποὶς, Αηαϊ. Π1, 0. 8310, 
ἢ. 188 (ν΄. ὅδοοῦβ. Δ πίηι. {. Π|, Ῥ. Π, ρ. 339). Ζδοοῦβ. 
Αρροηα. π. 23ὅ, Βωοκῃ. 0». τι. 3598. -- 8. 1. 
ΚΑ106]. (ηα. 195) ἐνυδρίξῃης. --- 5. 3. ὁχ Βροηί]οῖο 
(Αηϊηιαα. ἴηι. Οαἰίΐηι. ΗψΉΊη..) 5ῖ.. νϑυβαχη ἰοίαγη βἰδίαϊς 
ΒΦΟΚΗ. : Μή σοι μηνίσω πιχρὸν ἐπ᾿ Ἀγεσίλα. Ἀγεσίλας 
56. ᾿Αγεσίλαος, Ρορυϊογιτη, 1. 6. Βοιηϊηθιστη ἀποίου, 

αἱ 605 δὰ 56 δράποϊί, Ρ]αίο οδὺ. Τὰρὶ5 Βαθοῦ : ΜΗ 

ΣΟΙ ΜΗΝΙΞΗ ΠΙΙΚΚΡΟΝ ΕΠΑΓΕΣΙΜΗ. 
ΕἸοινοοά. δἰ. ν. 236, 2. ραίαθαί ἀθᾶτη 6556 Ερᾶρϑ- 
Βηοη, ἀϊοία ἀπὸ τοῦ ἐπάγειν, 56. Μιπάϊοίδτη. --- 
γ5. ἀ, Καιθ8ὶ]. ᾿Ἀρατίῳ. --- αν. ΚΑΙΌ6Ι1Ο νοίαβίϊα5 
ααδη ΠΟΌΪΒ νἴβαμη οϑὺ ἤοο δρι βΊ διησηδ, ατ11 ἰδ Θ ἢ 
«ΡΡΙΟ ροϑβύ ΟἿ. π. ΒΦ6Ο.]0 ΒΡ ΟΡἾτΒ. ΥἿΧ ΘΕ86.» Θχὶβ- 
{ϊπχαΐ. 

ὍΠ1Ι. δοῖρ. Μαβϑιιβ ἰὴ Μμδθο υϑγογιογιδὶ 10Χ11Π|, 
ΒΩΟΚΗ. ἀδίπάθ ἴῃ Οο»0. ἡ. 2816, ΚΚαι061. ἢ. 318. 
« Κογοίϊι ἴῃ Μαβθο Ῥϑὺὶ ΜΔΡΟΘΙ]. {01 τϑρονίαβ {ἰπ- 
Ἰὰ5 510, ποὴ οσοῃδίδί ; νἱἀθίπι ἰδῖηθη οχ Ἀθη θδ 6586, 
δὶ Π ΘΙ οσιιτὴ βϑριονᾶ.» Βοκῆ. --- Νοίαι ΜαῆἊϑιαβ ρα- 
ἐροηὶ δέ ηιαΐρθηι ῬΑΥΒΕΒ αἸο] ἴῃ αναίουίδηα 692, 1: 
ἀἴνουβο ἰδίῆθῃ τη040 1ἃ γτραὰϊ ἴῃ Νουο Τλοβαιο, 
1084, 19 : « Ουδηίδ 510 Θχϑυϊποίονιση νἱρέαβ, δίο.» 
-- « [η60]65 8815 ἀπίϊαπδ.» (ἰ. Χί. 

ὈΠΠΠΟΑΡαὰ Μαυγδίον.". 1 869:1π46 ΒΡαποκ.  παϊ.1Π|, 
Ρ. 060, πα. 710, ΖΔοοῦβ. (4πὶριααά. νοὶ. ΠΙ, Ρ. ἢ, 
Ρ- 294), 4ρροπά. τι. 810, οὐ Εσδηχ. (ο7}. Π1, ». 1022, 
πῃ. 0147. --- 5. 1. Οονυῖσθθδὶ Κα] θη καρ. σῆμά τοι 
ὦ γλυχέρη Τελεσίλλα, 5. σῶμά τοι χ. τ. λ., Βοπδᾷ. Γλυ- 
χέρη ῬΓΡΟΡΓΡ. ΠοΙΏθῃ. -- 8. 2. λάχεν ἣ οἵ... Μιω". 
ΕὙΔηΖ. ΘΧ γϑίθυθ ΔΡΟΡΥΆΡΒΟ Θευξενίδας. ἴη46 τεῦξεν 
δας Καὶθ6]. --- 5. 8. ἄχ ἀἴα]ο βαρογυθϑὺ ἰδηίαμ 
αγαξ ΒΌρΡΡΙΘν Γο 8}1}1 ἀγάπης τε, μένοι τε; ΕἾ ΔΠ2. ΒΘουίὶ 
ΒΌΙΩηΙ5. ΡΙῸ μένοι τε, Δ 0005. σΟΠ]]οΙΘ αὶ γένοιτο, 
α. Καϊθ8!. μάλιστα. 

Ορϑυδθ ρυθίϊαση οὐ ἤοο δρίρῃ. ὑδρϑθίθρΡββ α18]6 οχ 
αἰν θυ βὶβ ϑιῃθημἀδιομθι15 οοποϊπηδυῖ ΚΙ 61188 : 

Σῆμά τοι, [ὦ] γλυχερὴ Τελεσίλλα, ἐνθάδε χαλὸν 
τεῦξεν "Ἴδας ἀλόχῳ, λάχεν ἣν οἱ πᾶν τὸ περισσὸν 
πίστεος, εὐνοίης, ἀρετῆς, ἀγαπῆς τε μ[άλιστα, 
ὄφρα χαὶ ἐσσομένοισι τεὸν χλέος ἄφθιτον εἴη. 

ΠΙΝ. ϑοααάς Βαίαποογιίηι. Ἐὶχ ΔΡΟΡΥ. 8110 νυ, οἱ]. 
ν δααϊ!ηρίοῃ. 19,50)". 4». δὲ ἰαΐ. ἰ. 11, Ῥ. ΥΙ. ϑγυῖᾳ 
Βοοί. ΙΥ, Βαίδηθα, ΧΧΧΙΥ, βοδάδ, ἢ. 2922. -- Οἱ. 
αἰϊαὰ ρου. ἀπαὶ 1, 281, βόχιμι, 6 4110 δα θηο ἀθ 
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αὰο αποά αἰχὶ ΦΔ 6005... « ἴῃ ἀΌΘΙῚ ΟΡ Ρ ΠΤ 51{, Θαγα 
Ῥ]ΌΣΙχΪ Π 7115 ΠΟΙΔ1115 {πϑν] ἢ, ̓ Ππ|0116 ἀπι60 ΠΟ ΘΓ » 
ἀθ ποβίσγο ἴδίθυὶ ῬΟΒΒΌΤΊΙ5. --- Ὑ, ἀ, 1ΔΡ15 εὐσεδαίων. 
αἱ ῬΓῸ ε, πιί 5:006 ἢἰ 1ὴ {{{π|158 ἢ πι}15 ΤΘΡΊΟἶδ. --- ΠῚ [Ὁ γ6 
ΒΈΘΟΌ]Ι, αὖ 106 110 αα!άδηη νἱἀ δία. ὡς 

ΘΠ. δαρείϊδιι5 γτϑρϑυίπμη, δα. ὅροη. {ἴη. ἱ. Π1. 
Ρ.Ὶ, ». 147; --- Ῥοβίθα Δ δ] Κονὰβ ἴῃ ἤμδοο ρῇηϊϊοϊ. 
ΒλθΉ. ἰ. 1, Ὁ». 167; ὁ ΒΩοΚΗ. Ο΄. δον. συ. 8110. --- 
5. 1. ϑυρρίονογαῦ Βωοκηΐιβ τόδ᾽ ἀεὶ, ΔΙΌ 6111 
ΘῃιΘ δ ] ΟΠ ΘΓ ΤΘΟΘΡΙΣΏΊΒ. --- ᾽Ατέλεστον 65 ἴῃ Ἰαρίά6, 

τη 816 γηπίαίθτη ἰῃ ἀτέλευτον. --- 8. 3. 1Δ 15 εοι ( ΕΌΊ: 

Βρου, ΕΘ), δουγοχὶβ ΚΙ Β6]1α5: --- πονησαμένῳ ἀ6- 
ἀϊτηὰβ αποα οἰϊδπ) δϑὲ ἴῃ ἰδριθ ; ὙΥ ΘΙ οἰκου. πιαίανονδὶ 
ἴῃ πονησαμένου. « ΘΘΡΌΪΟΓΔ]Θ ΠΟ 6588 Θρίρυ. ρϑυβαδ- 
500 Δ 060... ὙΙαΘύθπι" 1Π 1 } πὴ 6556. ΔΙΏΡ]Π]ΟΥ 5. ΟΔΥΤηΪ- 
ΠΪ5. ἴῃ 0 α1Π011 ΔΙ 1οὰ} 5. Θρἰβίυ ο βουῖρίῖ. » 6. Κ. 
ῬΘΥΒΒΟΠ ΘΙ 15. 18 πὶ αἰχογδὺ {ἰα] πὰ πὰς 6556. τηαὐϊ- 
Ἰὰπηη. 

ΟΠ. Μορραρδθ. Οὐἱ φαἀϊάουιηί, οθοὸβ υἱάθ δρυὰ 
δα ζια: {ΟονΡ,. ἡπβον. ον. Πρ νῶν 981: 
Ρ. 026), αἀπογαϊα βδαηΐ ἴδρο ἰοὐἱ ν885, 8-ῦ. « δὺ- 
ΠΙΟΡΘ5. ΟΥΖιοθηὶ ααὰτὰ ἴῃ ἔροίο ϑίοαϊο, αὖ νἱἀδίαν, 
ἩδαβραρΊ τη θοϊββθηί, ΑἸΡΘ] 15 Ἐπιίγοθβ, εἰ 0Δ]1ΟΥ, 
ΜΘββθηΠ5. ΘΟυ οδάδνονα οΟ]]6ρῚ., 1566 τηοπι- 
τηθηΐαπι ροϑαϊύ : ΡΡῸ ἅπο θοηθῆοίο ογαύαπι οἰϊδγῃ ἴῃ 
ΟΥὔοο δηϊμηαμη ργοβίθηξιν. Ἐλαίγοη65. ρίαν ἢἸπὰ 
χαλὸν ὄνομα δδὺ αὸ ἀϊοιηΐ ΟΥΑΙ Ἰρβογαμη τηοηὰ- 
τηθηΐαχη. » ΕΚ. -- Οδηβοί Καὶ θ6}1ὰ5 (η. 648) τὰὴῦ- 
ὉΠῸΠῚ 6586 ἤπποὸ ἀϊα] γα, « ΔΙ θυ ππηαθιθ ἀΙ ΒΕ] ΘΠ οη, 
αο οὈἸπ5. ᾿ανϑπιχῃ Ἐπ γοΐβαθ δαχὶ] τη θη δΡΡδΡἃ- 
ἰὰν, 6 Γγ115856, δίαπιϑ 1ἃ γηδ]6. βἰσηα] οατὴ ἰπβθαπθηῖὶ ἃ 
ἘΡΔηΖίο γΡδίδοϊατη 6558. Τοίμμι ἴρ88 δρ᾽ βΥδιησηα. 510 
ΘΧΒΙΡ οί : Ἵ 

Κύζιχος ἦν μία πᾶσι πατρὶς καὶ μοῖρα δὲ πάντας 
ὥλεσεν ἠϊθέους, ὦ παροδῖτα, μία. 

σώματα δ᾽] αὐτὸς ἔχειν ἐπόθησεν χαὶ [τάδ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς: 
τεῦξε λυγροῖς [δαχρύ]οις [μνή]ματα μυρόμενοϊς, 

οὗ τὸ χαλὸν χοσμιεῖ περιχείμενον οὔνομα τύβιθους, 
οὗ γλυχύς ἐσθ᾽ ἡμῖν χὰν φθιμένοισιν ἔρως. 

ὈΓΨΊ.. Ρογφαηιὶ. ΑΠΔΡΊΥΡΠΗΟ οδηΐβ ὀχβου)ρίαβ. 
δάγη ἃ ὅ'ροῃϊο δαϊζαση μοο δρίρυ. τϑρϑίϊθουθ ΒΏσκῃ. 
Οο»}. τι. 8559 οὐ 1,605 οἱ Ν᾽ δἀαϊηρίοῃ, [5807". φΥ. οἕ 
ἰαί. Ῥ. Ὗ. Αἴ. Μῖη. ἰ. ΝῚ, γυῖα, ὃ, Καῖθ61]. 329. 
Ῥογρϑηι. ἢ. 1011. -- 5. 2. ϑὅροη. πολὺ, ἍΝ ΕἸΚοΥ. 
ἕηχα φόνον. --- ΟΥ. αἸῖα ποηπα}]α οδματη Θρὶ ἀρ μα 
αιδθ Βαργδ η. 1θ4, 224, 204, 8ϑ4ῦ, 361 ἀφαϊτηιδβ, 
απογατα ρυϊσαατι ἃῸ ΑὨγίθ βου! ρίαχη οϑί. 

ΠΝ. Τῃ Βοσγιν, Θδ]αίϊοο νἱοο. Εἰχ βομθαϊβ Βα- 
Βοβαπίδηὶβ δὲ Ββ βιδηΐὶβ δάϊζαση ἴῃ 7}. ἵη56. ΦΥ. 
ἢ. 6182, γϑρϑί Ο. ΚΚ 8106]. π. ἀθῦ, αἱ οπιπΐα [8 ΓΘ 
τοβυϊθαϊί δαὺ Θηθπδυ]ῦ. 

ὍὌΙΠΙΧ. ἴῃ νῖοο Ταγοϊοο 1αϊπα)ικ, ποὰ Ἰοπρίαβ. ἃ 
Ογεῖοο αἀπδτη ΘΒ ΌΪΠΟΡ 6. ̓ἰΐπθγ 6 ἀἰβίδηνθ τϑρϑυίαπι 
ΘΟΙΩΤΑὨΙΟδΥὺ ΓΘ Πἶτι5 ΘΎΠΟΡῸ ῬΒΙοΙορίοο Οοηβίδη- 
ἄπορ. ἃ αὰο ϑάϊαπη οβὺ ᾿π ἣπθ ἰ. ΥἼΠΙ (1873- 74) πε- 
ριοδιχοῦ συγγράμματος (οἵ, δῖα. Ρ. 114), ἀὉϊ ποίαϊαν 
ΠΌΠΟ 6556 ΘΥΪΟΘῚ ΤΠΔΡΠΊΟΙ ᾿ρΒΌγ ἴῃ 400 ᾿ΠΒοα]ρίαχη 
δῦ θρ᾿ θυ διηγηδ. ΑΠΔΘΊΥΡΗΟ ΤΩᾺ]16}" 5646 η5 δχρυβϑβᾶ, 
7αχία αὐϑηὰ ατ18ὃ8 ΑἸΐθρα [αϊύ Ῥϑυβοπδ, ρϑυ. δδτα 
ποίαγη Μεθδηαγῖδ τη1}16}18 ΠΟΙηΘὴ ὃχ ΤΊ] θηβὶ ἴῃ- 
Βουῦὶρίϊομθ ἃΡ. ΒΩοκη. 60)». ὑ. 11, Ρ. 594, η. 5910. 
τ 8. ἀ. -- Ηἶο τύχη ϑδάθῃ 6856 δο μοίρα νἱἀοίαν. 
π- 8. 1. Τοσαϊίαν ἰρβὰ Μερδιιανία. 8. ΜπΙ|ΐπρ, 
ϑυϊίοφ. (οηϑέ. ἰῤία. παυσιπόνω, ἀονίοθ, αὐ νἀ δίανΡ. -- ᾿ 

ΑΝΤΗΘΤΟΘΙΜ ΟΠ ΕΔ ἈΡΡΕΝΌΙΟΙΒ 

ΠΆΒΟΙΠΙ5 οὖ τηΪ ΠΟΣΊ Ρι15 ΕΠ {6 018, οατη ΔΗ Τηξ 

ἴηβοῦ. 18, 14, Ρ». 2713, πὸ 1029 (οἵ. [6085 

Βαρτα δουϊρίατη οϑὺ Μαιανδρίης. τῆς ΐ 
Μεθδμάν οθ ΒΔΟΟΒΪΙ (μω0)0715 56ριεο»"4))}}). 

ΠΧ. Ομπϊοὶ γϑρϑυίαμη τη Ἰββιιτηατιθ ἃ. γ. 
θ611ἃ ν. 9]. θοῦ. Ῥδυγοίτιβ δά τα ἴῃ ἤουτίο 
ὑ. 81, Ρ. 854 546, 1η6η8. τηδῖο, ἀπρ] 166 

θὰ5. οὐ βοῶ ὙΘΥΒΙΟΠΘ, --- 8. ὃ τηθηο 
ἀφαϊς, αὐδαγαίδν! οα]ρα, γον, ααθτα [δοὶ 
5 Ἰττι5, ΡδΟἰββί 15. Δ (115 Ε{6ν15.. 

ἀοίαν, παδοῦ : ΑΛΛΑΝΥΜΦΗΞΙ 
ΣΙΕΒ]Ε ΣΙΙΚΑΘΗΤΑΙ. ἀλλὰ νύμφησι 
θέσι χαθῆται. α. ΚΑ106]. Ερῖφ»". φ». δἴο. τ. 
νυ μ[ἐν] νύμ]φῃσι. 

ὈΠΧΙ. Μϑυτηογθιιβ οἰρριβ, ἰῃ Μαβθο Κὶ 
ἈΠΠδτι8 ΘΧ οΡἃ 86 ο]]16ἃ, ου [558 ΟὙ716 βῖνϑ Ε᾿ 
παΐδδογῖολέ αδ7 κογιῖφίϊον ργοιμδϑίδοῆοη, Δοαα. 
δθηβοπα[έοη σε Βογίἴι. Φαυιαν. 181. Ρ. 9. Εἰχ 
Βεοίδηϊ. αποὰ οομηπηπηϊοαν ν. ο]. Βθπδη 
αποαιθ 1,6085 οἱ ν δααϊηρίοη. Πιδογῖρέξ. 
-- γ8. 8. Νναμα. Μήτηρ δ᾽ ἡ. 8. ἅ. 14. αἱ 

Ἰαρίάθ ΑἸΑΞΈΕΙ. Ῥεάϊι οἰΐδια ἃ. Καὶ 
π, 9ὺ0.. ὅτ Ἔν ὅτ: 

ὌΠΧΗΙ. Ρλιϊοηιοίϊ. Ῥοβὲ Ἡδγη ]οη. ΠόβθανῸ 
ῃ. 8719. ΒΩΟΚΙ. (ο»)}. 3982, ααἱ ἀθάϊῥ οχ Ιὰρὶ 
αἰ. ν8. λάχεται, αποα ἀπθχῃ ΡΡῸ ΒΡ ΔΥΪ 
τοί, σοπ͵θοῖὶ λαχέτω, αἰοὰ ΤΘΟΘρ  πλ15. --- ἘΠ 
αυϊπαθοίτη νϑυβΙθ8. οοηβίαθαϊ, 6χ' ααΐθα 
ΟΘΡΕΙ βαηΐ, αὰ05 ἀθαϊτητιβ. 

ΌΠΧΠΙ. Απογρῶ ἴῃ ἃροθ. Ῥδμ] [πιοᾶϑ8. 
Μῖη., οἷο. . 1, ρὲ 304. ἡ. 28, Μοηίοίδ!ο. 
97. ». 1θι, πη. 6, Τουνποίον!, Πῆη. ἀ. ΠΙ 
Ρ. 328, ἰπ46 Βραποῖ. Απαΐ. ΠΠ|, ρ. 801, π. 
6005. (γ. Απϊηιααά!. νο]. ΠΙ, Ῥ, 11, ». 272 56.) 
γ»οπά. π. 331, ΒοΚΙ.- Εὐδηζ. ΟὉ»}. πι. ἀθθῦ, 
ἢ. 399. -- 8. 1. Β.- ΕἾ. ἔνθα ῥγῸ ὄντα. --- 

6Χ δρορν. [πιορ, ΑΓεΝΩ, υὑπᾶάθ δριοθιης, 
ἀγόνῳ, οοῃ]ϊοϊοοαὶ δδοοΌ5. μόνῳ. Το. 

ὈΙΧΊΥ. Αρηιαβδίς. α. Ῥουνοὶ. Ἑαρίον. ανοὶ 
ἰα ααἰαΐ. οἰς., 1. 1. ». 3571. --- 8. 2. Βέροι., 
μαθοὺ τῆς μιες, ῬογΡοίΐ θιηθηάδιϊο οϑίύ 
βαηΐ οοίουδ ΒΡ ρ]θιηθηίἃ. « Τυϊα αἰβηχὶ 
τηδίδ, αἸΟΡ Ια τὰ ὈΡΓΉ τατὴ ΟἸτὰ ΘΟΠ 616 11 ΤΩ ΠΗ 
Ιηβορί ρύαγη δὶ (ν85. 1-2). δ᾽ θυ τη ροϑύ πον 
θΡοί ΗΠ (ν55. 83-6), ἰορεϊασα ἀθηΐααθ, πὲ νι 
οβίθπαπηΐ, τηα]ΐο ροβίθυβ ΔῸ Ποιηΐπθ 1 
Ὁ. Κα. ας 895, Ἶ τ 

ΠΧΥ. 1 οϑῆρο ρΓῸρ6 ϑαψαζαϑδιηι. 
46}1. οὐ Δ ΘΙ οκθραπι ΒΟΌΘΟΙΙΙ. -Εσᾶπζ. ΟὉ»}. Ὁ 
πᾶς α. Κα108]. ορ. οἷν. π. 4071 ααϊ « ὦ δ 
ἰδ, «ΙΝ βθθοῦϊο ΠῸπ δη ααΐαδβ. » « ΤΊμια 
ΡΑΥΪ5 Ἰἀθηα 8 ΒΘΡΌΪΟΓΔΙΠ15 ἴῃ ΤΡ], 
ΘΔ] ΒΒθβθιη, ΡΙΟΡίθυ υἱριαΐθβ. ΟΡ] ΘΠ Ἰδ τη 
ῬΓεοβουίχα ᾿ὰα15 ΟἹ] δαϊδίονιιμι δὲ νϑηδί οι! 
ἘοΙηδηοΡατη ἰηϑι1{π|15 ργεοδιιθραί., 6616 
βοκλ- Εν. Υ8. 1. ΕὙΔηΖίδ. ΒΌρΡΡ ον πέπτ' 
οι, Μιδ. Πῆίοη. Ἱ, 1889, Ὁ. 291: 
ἸΚδ106]. πρίν ποτ᾽ ἀγαστόν. --- 8. 9. ὙΦ οΚ, 
ΡΓϑίδίϊο οϑβί. : ΣΝ τὲ 

ὌΠΧΥΙ. ΡῬρορθ γοηίαζο, οἰϊτα Ναλοϊοία,. 
ΕρΙοῦ. 16 085, ἤθυι6 αὁ Ρμϊϊοί. 1. Ρ. 884, 
αὐοϊιόοί. ὁ. αγόφο οἱ οηὶ Α916- ΜΊρθι δ, 

ἴοη, [π50}». γ80. ϑῃ ὥ»., οἰς., Ρ. Υ, 4916 



ΓΕ ΩΣ; : 
. 1038. Ιη46. στοροὶὶ ΕὙδηΖ. 00}. 1650». 

ΠΙ, Α΄“αοηά. νι. 8811,1. Βαρνα βουιρύαγῃ. οϑί : 
ρος Ἰαννᾷ τῷ ἰδίῳ υἱῷ μνήμης ἕνεχεν. --- 8. ἡ. 
δρθΌδί. : ἐρῶν πολλῶν, ἠράμενος πλεόνων, βοὰ 

σνεβοϊιαἴο οδὶ ἠράμενος ρΓῸ ἐράμενος, αιιοὰ δὰ- 
ἀθίαν Ἰαρὶβ, αἀποάσιθ τϑϑυϊίαϊε ΔΝ ΘΙ οΚουΒ 
ἤθη. ΝῚ, 1841, ». 88, π. 18), ποὴ ΟὈδβίδηϊθ 
ἰἶἴο. Ξ-Ξ- 6. Καὶθε]. ορ. οἱέ. : κεῖμαι ἔρως πολ- 

ἐσσόμενος πλεόνων. ἘΥΪ5. ἀἰδι! ΠΟ ἢ οὐχῃ Δ] ατιἃ 
οἰδίθ Ἰορὶταν ἰπ {ἰτα]0 ΕΠ ΡῚ5. βοροῦο ((0}}. 

ἢ. 3180) οὐ ἴῃ τηανιηουθ αποα ἴῃ Μα860 Ρ00]. 
Ὁ ἀϑϑουναίαν, Τὰ αἴ ἈΠΑΡΊΥΡΗ Τα ΒΘΡΌΪΟΡΑ]Θ 
πὶ ΦΧ ὈΘη5 : δἀϑδὲ νἱν ἴῃ Ἰθοίο σα ΌΔΏ8, ἴδ- 
οἰαία, ἰπίαπίοβ ααδίπον. ΕἸἀϊ αν ροβὺ 8105 
. Οο»»}. ἴηϑο»". 4». ΤΥ, πα. 6996. Μίδβονϑ σλαςὶ- 

Β115 ΡοΐπθΡο γθϑίϊίαὶ ἤοο τηοᾶο : 

) τὸ θανεῖν ἀλγεινὸν, ἐπεὶ τόγε Μοῖρ᾽ ἐπέχλωσεν, 
λλὰ πρὶν ἡλιχίης καὶ γονέων πρότερον. 

ἴζα]ο το ϊθηϑὶ ἀρ. Ἀλββίθχῃ, [7150)". ἐη:66]. ἴαδο. 1Π|, 
8. ἢ. 381. ΡΓῸ ἐπεὶ τό γε χ. τ. λ. ΠΔΌΘ5 : ὅπερ χαὶ 
τ πρόχειται. ---- Οδίογιπι οἷ. ΘΡΙΘῚ. ΠΟΟ Θὰ 60 
ἃ πᾶ 068 Ἰηἴνα π. ὅ92 Μήτηρ υἱεῖ. 

᾿ ἮΨ 

ὙΠ ΧΎΥΠΙ. Ναεοϊοία, ἴὰ ῬΈΡΥρ. δρίοῦ 16Ρὰ8 οἱ 
᾿ἀἀϊπρίοι, Πιδορίρεξ. ρανὶ. Ὑ᾽, ᾿ς Μίιθιι"6. 5ϑοί. 
δ, η. ιἰ03ὲ. --- ΕρΙρμΐαπι Ποιϊοίαση οϑὺ οἱ 
θη ΘΘΠΘ. 5 80 δὰ αἰ Αὐἰβίοίθ]θο Ῥ6 010 δουη- 
Βοπαάπηίαν. Υ. 519». πη. 11ὃ οἱ 121. 

ΠΧΎΠΙ. « Ἐτναρτώθηίαπι ἱπϑαϊίασα πθὶ τορου πὶ 

πϑηΐα, αὐἱ π6 'ρ58 ααΐάοιῃ ὺσγρύϊαμα 1ΠπῸχὴ [1586 
ἰο αἰῆντηδαί. Βα βου ρίθση Γαθγαῦ ποπιθη οαγὰ ρᾶ- 

Σ ἀαοναχα ἤδδο ἰδηϊατη βαροιβαην : . .. ΝΟΥ- 

ΕΞ ἜΤΙ, 

ΠΧΙΧ, Ζ,ζαρῖς. Τιοθὰ5 οἱ ΜΝ δἀάϊηρίομ, Κοψαρε 
ἱδοὶ, οἷς. Εαρίϊς. αἰὁ5 ἱπβορὶρέξ. τ. 240, π. 894, 

ὕγᾶπζ. 07}. ἰ. ΠΙ; Ααἀάοπα. Ρ. 1011, 5ᾳ. ἢ. 3846, 
ἧς δῦ. --- 8. ὅ. ἀφοβὶ ἂρ. ΕὙδηζΖ., ΝΥ Παυηον Ζ. οἱ α. 

06], π. 870. ---- 6 ἰὈνηλα]α ἱτηργθοαΐ, νἱὰ. 6). 
ἀ,3815, 3821, 8823, 3888, οἰο., αἰλδ6 Ἰηΐγ8, θα μηιι8, 
δ10-ὅ713. 
δ ἀπ ὦ 

ΧΧ. α. Ῥογψίεϊ. Ῥαα]. Τμιοᾶβ, Πέϊηι. 9}... 458. 
Ἡπτη., οἷο. 1. 1, Ρ». 302, π. 28; ΒΟΩΟΚΙ.-ΕἼδηζ. (Ὁ. 
. 9814, οἵ, ἑά. ἰδία. τι. 8888. 
ὦ, Ζ'ζαηῖδ; οχ βοῃϑαϊβ ΑἹ]. 6 1ὰ Βογάβ ἃ 1,ϑἰγοη- 
Ὁ Τηϊβϑὶ5 Β.- ΕυδηζΖ. τ. 8848: οἵ, ἐδία. τ. 8898. Κεθρ6 
{ἃ ΘΠ ΠΤ ΘΥΔ ΠΡ τη8]ἃὰ ἰγργ οί! ομ8. (Ουταα]ἃ,, 

ν Βιιηΐ ἀρὰ Β.-ΕὙΔΏΖ. Οο7Ρ. τη. 3802, 9870, 
κ, 4000, οἰο. : 

ρφαγνὰ τέχνα λίποι, χῆρον βίον, οἶκον ἔρημον. 

Θρίστδτητηδίϊ ρυϑοβορι ρύσῃ οβὶ : Οὐλπία Ἄπφη 
τῷ θυγατρὶ μνείας χάριν. 

κ᾿ ΧΙ, Επηθηΐ. ΟΡ. ἴη80. σὺ. 8898, 00]]. 
ᾳ. ΠΠ, ν. 1104: α. ΚΚαϊθ6)]. πα. 916 6. --- Βαθβουῖ- 

γάτα 6ϑι ὃς δὲ ἐπιχειρ[ήσε:], ἐσοίσει τῷ φίσκῳ (δην.) βφ΄. 

. Οοἰϊαοὶ, ἴῃ Βοραϊορο. Ῥοβὺ Βδι πη, ἔα8ο. 
0 Ῥ. 129, πῃ. ΧΧχΥμΙ, ΕὟὙΔΏΖ. (Ὁ}}Ὀ. 17,501". 07". 

; τα. 8837 ν. ΟἸ]Όι15 σϑυβι θι15 ΡΡβορρίαγη οϑῦ : 
᾿άνας ᾿Απολλώνιον, τὸν ἑαυτῆς ἄνδρα καὶ ἑαυτὴν ἔτι 
᾿ὥσα ἐτίμησεν" χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν ᾿Απολλώνιος καὶ 
ἐς λιος τοὺς ἑαυτῶν γονεῖς ἐτίμησαν. --- Ἀνδρόμαχος 
ἀτῦπος. --- Λατύπων, ἰὰ οδὺ Ἰαρ᾿οἰάδηιιμη, τη θῃίΐο ΠΟ 
ἰ ΘΓ. Θϑῦ ἴῃ Ὠὶ5 {1{1}15, Οἵ. (ον. τι. 8830, 827 υ, 

Τὺ: ἴῃ Ααάοπαι. 4899, οἷο. --- 1)6 Τονγηα]ἃ, ἴχαρνο- 
ὉΠΙ5 οἵ. ἐῤΊα. τι. 3814, 8810, 8888, 3821 ἀἀ., οἰο. 

ΒΒ. - Υβ. 1, 

ἴο.» ΘΟ. Καὶθ6]. 185. ΔΝ Πδιπον 211 βαμὺ βαρ- ᾿ 

Ἂς 
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ὮΠΧΧΊΙΠ. Α4γη ἴω. 1605 Υ, 184; α. Καῖθεὶ. Ρ. 149, 
8916 ἀ. Οἱ, Κα]. Ρλίοὶ. Υ, 641. 

ὈΙΧΧΙΨΝ. Οοὐϊοὶ. Ἑάιά. Τμϑθὰ5. Κομ. αγο]ι. ὁπ 
αγὸρο οἱ θη Αϑδὶθ Μίη. ἴαβο. Ἰηβουιρί. 18, 1Δ, ν»». 398, 
ῃ. 806, ἀπάθ γϑρϑί Εδηχ. σον. Αἀαοπά. τ. 8821 

Ταρὶβ Ββαροὺ ΓΟΡΙΙΑΓ. 5. 2. 
Βοβύϊαϊ ΕὙδηΖ. οὔτιν᾽ ἔχουσα ργὸ οὐχ ἔχουσα, αποὰ 
ἴῃ ἸΙαρῖ4θ 886 υἱάθίαν. 8. αἰΐ. ααἱ (8}18. ἴῃ Τη }- 

γον δ : ΑΝΔΡΟΓΤΗΔΕΤΕΚΝΟΥΟΥΔΕ 

ΠΛΕΟΝ  ΔΑΙΚΡΟΥΓΑ, ναῖάθ οογραρίαμα. οὐ 
5ΘΏ 511 ΘΟ ΘΗἑΘΠῚ Βὶο γοβδίϊίαθνο ἰθη ΑΥ 118. --- [1 {06 γ88, 
ΚΑΙ 6111 (368) ααϊάφηι βϑηϊθηζί, ΠῚ ἔθυθ βόα] βυιηΐ, 

ῬΙΧΧΥ͂. « Ιῃ τῆϊβθοὸ ϑηιηώθο, 8110 ΔηΔρΊν ΡΠ 
Οὔ α5. ΡΤ Θ ἢ} ΠΟὴ ΑἸ ΘΡΒΙ ΠῚ ΒΈΒΡΙΟΘΟΡ 6556. ΔὉ 
Ὡ. ὅ29 (α. Κ4106}}1}), ἴῃ. αὸ νἱν ϑχβοι!ρίαβ ϑϑί δἰίθρᾶ 
τηδη αι ΘΟΡΌΠΔΙΩ  ἃἰύθΡα, οἸαάϊπαμ ἰθπθηβ. » α. Κ. Ἐ1- 
ἔα δύ ἴῃ Μουσείῳ χαὶ Βιδλιοθήχη χ- τ. Δ. ΚΞ'ΥΩΥΓ ΠΟ 
1810, ν. 88. -- 8. 1 « ΕΙΣ Σάγτ[ας]:; σοΡγοχὶῦ 
ὙΠδτηονίΖ. » 1. δαρτία οΘοσποτη. ΓΌμ. ΔΙ ηἀ 6 τὴ, 
ποίατῃ. ]ηβογῖρέ. ἃρ. Γᾶ ὰ5. 4γνα αἱ αϊηι. ». 61 : 
9. Τιαυρϑηπίαβ Ὁ. Ε΄, ΕδΌ. ϑαρὶία, --- 1 νἱὰ, ρ] αν ἃ 
6] βάθη σορ ΠΟ 18. ΘΧΘΙΊΡ ἃ. --- ΠΘοογαίαβ ὈΡ. ΠΟΙΏ. 
αὐ Ηοπονδίαβ, οουγορία βθοιπάδ 5υ}18 θὰ, αὖ ᾿ῃ γ6Ρ00Ὸ 
Ἰαίϊηο. ; : 

ὌΠ ΧΧΥΙ, ἴῃ τῆυβθο ϑηηηρῆώο. Μουσεῖον χὰὶ Βι- 
θλιοθήχη, Ρ- θ7. « Νγβα Δ 1}1ὰ [αϊ {γπ|ΡῚ οὐ ἸΔ ον Ἰοβᾶ.» 
α. Καὶϊῤ. 

ΙΧΧΥΙΙ. Οοἰϊεὶ. ΤιοΡᾶ5. Κοῃ. ανοἶι. οές., ἴαβο. 
ἴη80}, 18-1λ., ». 2339, η. 809, οὐ ἴπ46 ΒὟδη2. 0}. 11], 
Ρ. 10ῦ26, Ααἀἰἀοπά. τι. 8827 οο. --- Νβ. 1. ΚΚαι06]. Πραι- 
τωρεανόν με. 

ὈΙΧΧΎΠΙΙ. ϑηι»ηώ. Ἐξ Δρορυᾶρμο ΔΝ ΔρΡΈΘΡΙ 1.6- 
85. οὐ ΝΝνΝ ααϊηρίοη. οψασο δέος. ]πϑορρέξ. γ66. Ῥατί. 
γ, Ας. Μῖἴη., βϑοί. χιπ., δα άϊύ, 1, Ιοπῖα, τ. 1529. --- 
γ5. 8. α. Καϊν. (310) ἐπικείμενος ἄχλυν. --- 8. ὃ. 

ἀδελφιδέοι, Ιαρῖ5: ΑΔΕ ΛΦι ΑΕ; πθὸ 16θ8β8ιὶ βὰρ- 
ΡΙομιθηίαση ἢθο 1Ππὰ αποα ρῥγοροηὶὺ ΑΝ τα ον δύο 
χοῦροι, ΚΙ Β6]ῖο ρῥΙδοιθυθ, ααὶ Ἰδσαπδγη ΘΧ ὨΪθ616 τηᾶ- 
Ἰυϊί. --- Κ5. 8. α. ΚαΙθ6]. ἐπ᾽ εὐτυχίην, ὁχ Βοπίρηίςιδ, 
α88 6ϑὲ ἂρ. Αμιρ. 514. Αηπέϊ. ραί. ΝΤ, 164: ἔλθοι ἐς 
ὀλθίστην πολιὴν τρίχα. --- Ηοο ΘΡΙρΡῪ..1 γν6ὶ Π| βθθοῦ! 
6856 Δι ρίαν α. Και 6} 15. 

ὈΙΧΧΙΧ. ϑρηιν»η, ἃ. 9]. ν. ᾿νδῃοῦ, ἴῃ Οἱρρὸ οχ 
ΤΩΔΡΊΊΛΟΓΘ οαπαϊάο, ἴῃ απο τηθάϊο οχβου!ρίαβ ϑϑὶ δάο- 
Ἰοβθϑηβ. Εχ Δ ρηθυὶ ἀρόρτᾶρμο. ΡΒ. 1,6 088, οἷ γ. οἱ. 
νδαάϊηρίοη, ]ποορρέξ. τι. 1582. --- 8. 8. Τάτος 
ΠΟΙῚ. ΡΓ. δδί, αποὰ 5βδίϊβ δδὺ ποίπτη 5 [ϑυηϊη]ηᾶ 
ἴουταδ, Τάτα, ν. ἐδῖα. π. 1019, 1002; α. 4106]. (311) 
ΒΟΥ “τἀτὸν ΡΓῸ ταὐτὸν, ἑάίδηι, δῖη86. ἋΠ8ὰ ποίδ. --- 
5. ὃ. ἀδ νοςὶβ στέλλη βου! ρίαρα, οαπῃ βϑτηΐπο Δ. νἱὰ. 
οὐ δνδδάαϊηρε. ἡ. 1005 οὐ πη. 1182, οἷο. ----α. ΚΚαιθοὶ. 
αὶ πὰπο {ϊὰ] τ βἰηθ Ὁ11ὰ τη αὐαύϊομιθ Θχ Εἰ θαϊΐ, « ἴπ- 
ΡΟ 1116, ᾿πααϊξ, απδηΐατη Ἰηθρρυθίθϑ ἀθ νυν. 23 οἱ ὃ 
ΘΥΡΑυθυὐ; » τ 6} 15 αὐϊάθχη οϑϑϑὺ 81 ΡΟ 5. ΘΟυΠΤΩ 
(8165 βαηὐ οχρυϊτηθγϑῦ. 

ὌΙΧΧΧ. Ρογφαηιῖ. ϑυάγυπεθ δαϊδατη ἴῃ Μουσείῳ 
χαὶ Βιθλιοθήχῃ χ. τ. λ. Ρ. 41. δαθδονιρίαμη οδύ ᾽Αν- 
τωνία ᾿Ορείνῳ ἀνδρὶ ἰδίῳ μινείας χάριν. --- 8. 1. Εαϊε, 
φάος [λαμπρόν], οογγοχὶὐ ἃ. Καὶθ6 115, Αἀά. ἢ. 8998 ἃ. --- 
Ἀγεννῶς, αὐδδὶ ἄνευ γέννης, αιοα Ποο 5ρηϑὰ τ. ΤΩ. 
-- 5. 8. ΥΙΣῚ ποιλθῃ ρυϊαθασα ΟΠ βίϊηπβ. ροβίθα 
αι ΟΥ̓ Π5. τ 

ὌΠΧΧΧΙ. Οαηπίανιψίς, δϑβουναίαν ἰὼ βοαὶδ ὑἱ- 
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ΒΊΙοΙμ, ΟΟἸ]ΘΟῚ 5. ΤΡΙητ δε β, ἰἢ ΤΩ ΡΤΉΟΤ 6 ΒΘΡΌ]ΟΡΑ]], 
-π Ἑαϊαϊν ροβὲ 8]|105 ΕὙΔΉΖΙβ, (Ὁ). Ή.50. ογ'. 
ἢ. 6861. --- Βιηϊδίγα Παπίας, ἀοχίνα, δαίΐθτη ἸΘρῚ ΩΣ 
χαῖρε. --- « ΤΙσα] πη ΘΟΠ]ΘΟΘΡῚΒ 6χ Αϑίδ, τ ΠΟΥ 6 6586 
ΔΙ δίχα ; οΥΘάα 16 ροββὶῦ Δόχιμον 6586 ΠΟΙΊΘῊ ΡΟΡΙΒ 
οὐ] υδάδηη ΜΙ]οι1 (Ολανὶέο, 8, 3 : Ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ λι- 
μένος τοῦ Δοχίμου λεγομένου). 8106]. 660 : « {{015 
ῬΗΓΥΥΘΊΘΘ ΠΟΙΏΘη δϑί Δοχίμειον, ἀπ4θ ἥρωα χτίστην 
1116 Ποοίϊτηππμη δύ 5101 Πηχῖ586 δαὶ που1556 νἀ θέν. » 
ϑῖσα. δα. Ὁ1α. ΧΤΙῚ, ναὶ, 14, Δοχιμία κώμη ; Ῥίο]οΙη. 
Ν, 2, 24, Δοχίμαιον ; ΘΊΘΡἢ. 5. νν. Συννάδᾳ οἱ Δοχίμειον, 
Δοχίμμα; Νοίϊέ, Ηϊογοοί. Δοκίμιον. --- 5. 8. Παπίας 
αἰββυ Πα Ραμ. 

ΟΌΙΧΧΧΊΙ. Μακουΐ, ργορο Οοἴοβδο8. Αν. οἱ. δ᾽ ά- 
αϊηρίοη. δχβουϊρύθπτη οὐ δΌ δοάθιη δαϊίαση, Κοψαᾶσο 
οἱ ]πϑογρίέξ. γ80. οέο., ἢ. 1090. --- 58. 3, 1818. 

ΟΝΙΗΤΗΡΑ. .. -ὃν ἰητῆρα, ὁχ 4ο ποη ρϑίοί 
σαν Υ̓ δααϊηρίοπ. ἔνδοξον ῥητῆρα ργεοία] ον. --- 5.6, 

ΙΔ 5 ΦΕ 'ΛΟΣ, « φεῖλος ργὸ φιλία, πον ἀϊούίατη. » 
α. Κι; φίλος ἰάταθη, αηιΐοιι8, Ἰμ 6 }]10Ὶ ρούοβί. --- Ἠοο 
ΘΡΙΡ'. 1 ἔδυ ροϑύ ΟἿ}. ἢ. 5690 .}} δχἰβυϊηδί 6556 
ΚΚΑΙΌ6 108. 

ΘΕΧΧΧΊΗΙ, Παϊϊοαγηα55ὶ. Οαν. Δ Βομον. ἔδυ. αγοῆι. 
ἰ. Χ, ». 184 5βαᾳ. οὑχτῃὴ ἀἰπβου δίϊομθ. --- 8. 8, ἀρτι- 
γάλαχτον Τλοδαι}Ὸ ἀθοβί. --- ϑαργᾶ βουὶρίαμη οϑί : 
Μύρτον Εὐδούλον, Μυνδία χρηστὴ, χαῖρε. --- 1 [6 γ6 
διαὶθ ΟἿ. ἢ. 56560.}1, 51 ΚΙ 6110 οὔ θάδβ, θρι ρυ διωγηᾶ 
οϑί. 

ὈΠΧΧΧΙΥ. Ιῃ ορρίάο 4ἀ»α, δηὐϊααϊίαβ Ζογιαῦαι. 
ΒΩΟΚΙ.-ΕσδηΖ. (΄. ἴγι50»". φ»". ὑ. 1Π πὰ. ἀδ68. Οογναρίϊ85- 
ΒΙΠηδγὴ ΒΟΡΙ ρα χη [6] 1 οἰ ββίτηθ σϑϑιϊδαϊν ἊΝ ΘΙ οκθνβ οὐ 
ΡῬοβί ἤυσηο Βωοκῃ.- Εσδηζ. Κ8. 1. Δ δἸοκονιβ, ϑυλίου. 
ορῖφν. δὰ ἢ. 98, ». 121, δαϊῖ. δ]ύ. Ἰθροθαὺ Λυγρὸν 
συγγενέσιν μ᾽ ἐδδείματο σῆμα φαεινόν, ΚΑὶθ6]. ἀ48, 
Αὐτῷ] κ[αὶ τ]ε[κέ]εσ(σ)ιν. --- 8. 8. 14. πρ]ὸς δὲ πελ[ε]ί 
α[τισιν δό[μο]ν. --- 5. ὕ. τοὔνεχα ο[ΐ γε]. --- 8. 0. 
χλεπτ)ο[συν]ῆς. 

ὌΓΧΧΧΥ. Ιη ἰοοο μοά. Κοβρὶξ ἀϊοίο, ἴπ Μδοβθϑίὶ 
γ8116, δχ Δροριαρῃο Ἡδιηι]ίοι. 1, ἢ. 825. 1ὴ δ᾽ αβάθτη 
Ἰαρία15. ΔΙύθ το Ἰαῖθσθ Ἰθοὶαν : Ἀσχληπιάδης χαὶ Ἄρτε- 
μισία τῷ γλυχυτάτῳ τέχνῳ χαὶ ἑαυτοῖς μνήμης χάριν. 
Εὖ τις τολμήσει ἐπανοίξασθαι ἐχτὸς τῶν προγεγραμμέ- 
νων, θήσει εἰς τὸ ἱερώτατον ταμεῖοναξ ὅφ΄. οἱ 58} νϑγϑβὶ- 
Ὀὰ5 ["Ετους] τξγ΄. --- ΤΠ Ια ΑΝ δαάϊηρίοι, Κογαρο οἷο. 
]ηβορὶρέξ. γο0. οἷο. Αβὶθ Μίη. Μυβῖθ, π. 1111. -- 
5. 1. ΚΑ106]. 340, Πρωθήδην] μ᾽ ... χτάνε μοίρη. -- 
γ8. 8. δυσέλπιδες ργῸ δυσέχδατος... --- Ιῃ Ἡδιμ]]τΟη 15 
ΔΡΟΡΤΆΡΗΟ ἀθθϑβὲ πηδ ᾿Ϊπθὰ ὃχ αὰἃ οοπδίαθδί γ8. 8. 
ἤη15 δ υβ. ἀ. Ἰηϊαγη, αὐδ8 δαμὺ ὁχ Κι 0611} σομῃ͵θο- 
αγρᾶ, ἄρτι τοχῆες --- παύσαντο στ... --- 8. 6. 1η1{. ΚΚαὶ- 

Ὀ8]. ἢ[ν]μέν... 1 ρ15, αὐ νἱδοίαν, ΜΕΙΔΊΑΓΚ () - 
8. 8. Ηφοο βϑηϊθηϊ ποίϊου δδὺ αὰ8}15 δρυιὰ Μϑηδη- 
ἀγάγῃ οοουγνὶ ἴῃ Βὲ5 ῥαϊίογιίο (ϑιοῦ. ΕἰοΡὶϊ. ΟΧΧ) : 

“Ὅν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνήσχει νέος. 
ΕἼΟΡ6 ἴῃ 7αυϑ}1}} ον ἱσαν ααϑτῃ Ὠ] αἰ σαηὺ. (Η. ατοί.) 

Ιάθηὶ 810 οϑοϊηϊῦ Ηγβεθαβ (Βίοῦ. ἐδία.) : 

Νέος δ᾽ ἀπόλλυθ᾽ ὅντιν᾽ ἂν φιλεῖ θεός. 
ὐιαῖς ταουϊαν Γανθηθ αἱ ἀπϑτὰ ἀπ] ρπηΐ. (14.) 

Οἵ. 4πέλ. ραϊ.. Αρροηπά. ηιοβίν. δρὶϑν. ἴθ ΟἸβο ΐη 
οὐ Βιιίομπϑιη, Οἵδε Βίτων Κλέοδίς τ΄... Μιὰ. ΤΠ ΟΥαχα. 
1πηα! θη. 

ῬΙΧΧΧΎΙ. Ιῃ ν8}16 Μδορβίϊᾶ, ἴῃ ἰοοο μοάϊθ ἀϊοίο 
Κοορίί. Ἐχ ἩδυρΙ ΠΟ μἷβ ΔρΡΟρΡΆΡΒΟ 11, ἢ. 326, δῆδά- 
ἀϊηρίοη. Κοψαγε οἶς. []ρηβορὶρέί. οἷς. Αϑὶὸ Μῖη. 

ΑΝΤΗΟΠΘΟΙ ΘΠ ΟΜ ΑΡΡΕΝΌΙΟΒ.. Ὁ ΘΕΝΣ 

Ἄ 

Ν᾿ 

ἢ. 1167. -- 8. 3, τοβιψαϊ ποη ροίαϊ!, εἷ 
ααΐϊδβ 1Δρ15 Βᾶθϑὶ ᾿ς  ΕΥΑΝΤΙ... ΝΟΜ, 
ΙΤΘΗΝΑΙΒΊΙΛΑΗ. Ηἰο ποιηθη Ροίθϑ Ἰαίθιθ, 
πῆμ᾽ Ἄννιος [θρ]έψαντι [λιπὼν] τῷ δεῖνα ἠδ᾽ [ἅμα] " 
Ναιθδζλῃ. --- 5. 8. Γιρῖ5 ΕΠΛΉΓΚΑΝ, φιοᾶ 
ἄστη ραΐθηη ἔπλησα, ᾿Θἀἀ6η5 ν(Ν) γθῦθο μοῖρα, ἘΠ4Θ6 5 
ἸΑρΊο 88 δῖγθ θ᾽ ααἱ ἰγδηβοριρδίς οα]ρἃ ἱ 
Βοαπθηΐθυῃ ὑγδηβιθυ. 

ὈΙΧΧΧΥΙΙ. Ἠααγίαηῖς. Τι6θᾶ5. οἱ δὰ 
γογαγο ες. ]ηϑοργῖρί. πα. 1080. --- ΟΥν, Ηδταῖ! 
Μῖπον 11, τι. 8, Τιθθᾶβ. ἤθυμο ρλϊίοϊ. 1, Ρ. 
-- 8. 2. Καὶ 6115 βουῖραὶὶ ἀδροσύνῃ Ἀρήτη 
προτάτη. --- 8. 8. Ιάθχῃ ὙἱΡρΌΪ Αγ ἰῃβϑυϊῦ ΡῸ5 

ὈΙΧΧΧΥΠΙΙ. Ἑαϊάουπὶ Το θᾶ5. οὐ. γαδάϊηρί 
Ῥομαρο οέο. [ηβορὶρέ. τ᾿. Ἰθδῦ, Ἐαχρϊῖα. Ὁ. 
16 085. θυ. ρλϊίοί. 1, ν». 309. ΗἨαανἹαγῖδ, 
Τταϊίαίαν ροθίδ (1 υ8ὶ ΠῚ ροβὲ ΟἿ. π᾿ βϑθοι, 
θ6110 ογθάθπάπμ) Τ,θομῖαδο (Τ Ρθμ ἰηὶ ὅ) θρὶρ 
(Απίλ. ραϊ., φδατι. 14. ὙΠ, 168 : 

Τίς τίνος εὖσα, γύναι, χ. τ. λ. ᾿ 
τὸν Θνήσχεις δ᾽ ἐχ τίνος; --- Ἔχ τοχετοῦ. 

ὖ᾽ ᾿ ΄ ΄ δι ΓΝ 
- Εὖσα πόσων ἐτέων; --- Δύο χεἴΐκοσιν. ---- Ἦ ῥά 

ΟἿ᾽, οἰΐατη βϑαιθηϊία ἄπο δρὶρραχηγηδία, 101 
1Ππὰ Απθραῦ! Βιἀοη, μοο οἰαβάθιῃ δαΐ, αὐ 
Ρἰδοθί, Ασρομῖθο. --- 8. 1, Νοόζη, ὈΓΌΡΡ. Κλάι 
ΟΟΟΌΡΡΙΐ ἴῃ ἸΠΒΟΡΙΡΊ]ΟΠ6 ἸΏ 51186 ϑ'γοθ ((Ὁ7Ὁ. τι. 3 
-- 8. ἀ. 6 ραυοῖρῖο φιλάμενος ρᾶδδῖνο 5θηδι 
Αηίλ. ραϊαΐ. 4ρροηάα. τι. 811. --- 8. θ. πάλας 
ΡῬΙῸ πάλης. ᾿ ἘΞΉΜΙΝ "ἢ 

ΑἸΜᾺΝ 

ῬΙΧΧΧΙΧ. Παάγίαηπῖδ. Τι6Ρρ885. οἱ δααὶῃ 
γογαφο θές. Ἰηπϑορἱρέξ. π. 1051, Ηδυρλ] οι. Α451α ἢ 
1, π᾿. 1, Καῖ 6], ἢ. 844, Ιὴῃ οὺ δρὶρυδιηχηδίθ τι 
πῃ τηθίυϊοδβ αδηὶ 'ἴπ ΟΥ̓ΔΙΩΤΉΔΙΙΟΔΒ ἸΘΡῸΒ Ρ6 
ὑγδ5 ΠΡΘΥΕῚ Ἰοαππηΐαν, Μοπορ  ]ὰ5, ΤΡ α}18, 6 
ἀϊαβ; ρδγθηΐίθθ 5008. χη ϊβουδηΐι", Παβίσχη. 
πἰδτηαιθ, ααϊθὰβ βαδᾶθῃΐϊ αὐ θη ρουοπὶ ἃ 1ὰ 6 
ῬΓῸ βοϊδίϊο παῦθδηΐς ρδυναϊδηη ῬΡΙΒΟΙ Δ ΠΔΙΩ. 
ΒΠ]Παμα, ὑπϑυϊ. --- Κ5. 1. 106]. ἀώρ[ων. ---᾿ 
12. Νοίδπάστῃ θρῆνος ποαίχ]}} οθηθρθ, απο 
τη ΒΟΆ]1η0 δβί. -- 5. 7. Καί θ6]. τίνα χερσὶν π 
« πϑὴὴ 6415 δι] χθίαν ἀἰοίο ΟρΡΊΒ δδί.» - 
Τενταμηνίαιος ΡΓῸ τϑἰαΐδ, πεντάμηνος γοῦ6 Γδ' 

ἐν 

ὍΧΟ. Ἡααγὶαρῖς. (ον. ἴπ50)", 9}. ἃ. 5191 6 
1608. Υ, 1089, α. Κα106]. πη. 857. Ιποοπαϊίοϑ 
ἰβίοβ ἴῃ δ 5.|Π0ρ6 ροδβαίχηιβ, αὐροίθ αα] 
τηυ]ίδ, μα] 506 σ᾽ ΏΘΡῚ8 Θχθιαρ δ, ἀθτηοηβίγ δῦ 
πη ΠΌΙΩΘΙΌΓΙΙΩ ΟΟΥϑΙη ὨΔΌΪ5586. ΘΡΙΘῪ ὃ 
δοίορϑβ, αποίϊθβ τηθίσο ρδΡαΤα σοπγθηϊ απ, 
ΠΟΙ Ιηᾶ. ἐς 

ὌΧΟΙ. Πααγίαηῖς, ἴῃ οἶρρο τηϑυτηον 8 σδΠαὶ 
ΤΌΒΔΟΘΟ ΟΥ̓ ΠΘΙηΘηΐΟ οἱ ἀθ] ρῃϊπηο. 1,6085, ΜΟΡΙ) 
140. 184, πα. 2; ἰπᾶθ6 Βαοκη, Ὁ0»»}. π. 819 
Βδρϑίάίαμη οϑὺ ἃ συ. 9]. ναδαϊηρίοῃ. ἴῃ 
γ66. οέο. τι. 108. δυθδουιρίαχη οϑὺ Τρόφιμος ὁ 
νοις ἅμα χαῖρε. --- 5. ἀ. Δεχάτους ο5 ΡΥ 
ἰηϑαγίδ Τα ρανίϊουϊδ τοι αὖ ρ᾽Θππ5 βοΡϑὺ ρϑηί: 
« ΠΙΧΧΧ δαυγοὶ τοιηϑδηὶ ἑ. 6. ΗΒ 8000. » 6. Κα. 

ὌΧΟΙΠ. “Εξανιὶς ἴῃ οοὐτηθίθγϊο. ΤΌ χίθυ 
πεῖ. {.1, ». 111, 1)6088. οὐ ΝΥ διαϊηρίοπ. Κ 
δίο. ἐ. ΠΙ, ἴδβο. τηΐη. 18, 14, ρ. 360, πα. 90 
Οο»». ἴηβ8ον. 47. ἰ. ΠΙ, Αἀαοηα!. Ρ. 1010, ἢ 
Βαργδβουϊρίσση οϑῦ νϑυβῖθαβ : Ἀπελλᾶ 
χαῖρε. Ἀπελλὸιςς καὶ Δόμνα Ἀπελλᾶ υἱῷ καὶ. 

πω νον ἃ 

ατῦμα κόπρος κρναβο, κὸν ἐδ τιμαων, ὦςς 



όφι ος χαὶ ἜΤ ΤῊΝ ἥρωϊ, « [ ν6] 1 βῆθοι!] 
ππτο » ἃ. Καὶδ. τι. 814. 

ΠΙ. “Ἐπαριῖς. ἙάΙαϊΣ ἄθονς. Ῥουροίαβ, ἤθυιιθ 
ἐ. 1810, ν. 2719, ἰπά6 α. 4161. Βρῖφ». 2.» 
311. « Νοιῆθη ἢΠ1Π Περσεὺς οοΥτὶρὶ Ρο588 Υἱάϊι 

α. Κ'. 

ἼΧΟΙΝ. “Εταρηῖς. Ῥοβὲ 16ρα5. Ῥοψ. ανοῖι., οἷο. 
906, η.. 980. ΕΔΖ. (ὍΥΡ. ἴη50». φ»". ὑ. ΠΙ|. Αἀαοπά. 
1077, ἡ. ἀδ848 χ, ὅ9, α. Καὶ. π. 818 : « ΑΒ 5ἰηἰβίνδ 
Ε Αἰ ζϑναση ΘΡΊ ΡΥ Ἀτηχη δ, Οὐ} π15 αἸ ΕἸτητιτα ἢ Θμ β.]οἤϊοα 

᾿ Βουν εἰς] ᾿Αἴδην.» 

ΧΟΥ. Θορηι. 16 085. Υ, σι, Μγβίδ, ἢ. 1120; 
“. καίτοι, π. 848; ΒαρΡΡΙδταδηΐα βαπὶ 1,Θθαβὶϊ. 
γε. ὥ. α. ΚαΙΡ6Ι. ἔργεσι (ἢ). --- 8. 8. 16088. 

ἄλα δὴ καὶ] πᾶσι... οοὨ οί τη ΚΑΙ 61}1: δάτηϊ- 
5. --- 5. ἀ. 5ῖο σϑϑύϊαϊ! ἹΚαΙθ 6]. : Τ60885 ἐπὴν 
Οὐ... -- 8. ὅ-0. 16 085. Ἀλλ᾽ ὅτε ΤΡ ΟΡ δῆρις ἔη, 
δνν ἔτεισεν (8) --- μοῦνον κ. τ. λ. 10 6}11 ΒΡΡ0]16- 
πο ὐὐθλυ. 

ΟΥ̓. Εἰαυϊθροῖ!. ον}. ἔγι50}". 97". τι. 3800. Εχ 
Ὶ δι τοὶ ΔΡΟΡΤΆΡΠΟ ἴῃ Αοἰΐα αοαα!. γποῆας. ηιΐῃ. 
8, 10». 2307, π. 1, ἀδαϊὶ Ο. ΚΑΙ 6] 1ὰ5 π. 98. 5. Ὁ- 

βου ρίατα ζῶν φρονῶν], ἴπ ἃΡΟΡΥ. φρονός. --- 5. 1. 
11ὰ πιϑίνὶ ΔαΒ 1ία, οανα ΟὉ ποιμΐπϑ Ῥγορυῖα. 

τὰν τριωχ τος πιςπωσεοοος ἐπρατ πὰ ὩΣ ΤΏΣΩΣ ΞΙ  ΣΞΞΕΞΩΣΞΕΣ ἘΞ ΤΥ ΈΩΣΞΞΩΣΟ ὩΣ ὩΣ 

ἼΧΟΥΤΙ. “ταῖς. Ἐχ ΔΡόρΡΡΒο ῬΡᾺ. 1,6088. ΝΥ δα- 
Ἰσίοῃ. Κου. αν ο]ιόοϊ. οο. Εαρίϊο. αδ5 Ἰπιβογίρέξ. Α516 
Ἰδ76, 8θοί. Ὗ,, ». 202, π. 966. εχ ὙΠ 1615 γϑϑί- 
;, ἰδ; απ δρρδυθηΐ γϑῦμ8. : Ζεύς με νέον Φρύγιον 

υἱμ7ήηδ[η]ν ἤφάνισε)ν [σὺ ὺν ἐϊυῷ χ. τ. λ. Καρπίωνι 
αὐ μὴν ἔτος σοη, ΔΏΠΟ 278, ααὶ Θϑὺ Ρ, ΟΠ, 
δ᾽ ΠΟΙΠΘΡΔΏΐ)" Δ ΠΗ ΔῸ ξΘΡἃ β.ΠἸδηἃ 1ῃ ΤᾺ} 15 
186 ῬΉΡΥΘΊΘΘα 116 πΡ Ὁ 115 πιβι(αίδ,, οἱ ἱποὶ ρ᾽ϑηΐθ Δ ΠΏ. 
ν2.Ὁ. τοῦ. νι δααϊηρὶ. ἐδ. Ρ. 288 5αᾳ. 580 π. 980, 
ΟἈ55]0 6001 Ἰοουτὴ δου Πθη068 : « ΗΙΒ ΘΟΗΒΆΠ ιιβ 
ἴηδ ΤΥ οἱ Οαγθοπο ΠῚ), Αβίδτη ἴῃ ΧΙΙ͂Υ ὑϑρίομθ5 
ἃ ἀἰδβίσιναϊδ. » Ηἰ σομβαϊαύιβ γϑζθυαπίι" δα ἀπη. 84 
Ἂν, " ΒΨ ΕΞ Ὁ ρον Ὁ ππ!}η. ὦ ἢὖὦὖᾧὋὃὖἃἴὖἃἴὖᾧἴὖἴὖᾧἴὖᾧὮὐᾧἝἢἝ 

ΧΟΥΊΠ. Βοβέγω (μοά. ΒοΡγμ8). Ῥοβί Βυχοκηδραι. 
Ν Ρ. 232, οὐ Ὑ 6]οκθν. δ. δ. θρῖγν. ἃ. 99, 
20 δα. αἰί., οὐϊαϊς ΕἼΔηΖ. Οον»}. Ἴπιβον, 9». τι. ἀθ80, 
τ π5 ΘΧ 510 ΔΡΟΡΥΔΡΒΟ ν. οἱ. ΝΥ δαάϊηρτοι. [πὸ 
ἐξ. γε6. ϑέρ. τι. 193. --- 5, 1. Οοπ)οϊοθαι Β6]- 
᾿ς ἂρ. Θδβθῃ. - ΒΆΡΟΚΙ, (Πξἴη. ἐραγιδὶ. σορηι., ἱ. 1, 
Ε: ἀνδρὸς ἄωτον, Δ ΘΙΟΚΘν. ἁδρὸν ἄωτον, ἤνδησ. 

ον ἄ. αοὰ οοπῆγτηδίη δβὶ ὙΝ δαάϊηρίοηϊο ἃΡο- 
"0. Νοίαϊ ΚΙ 615 (α. δ) ἄχρον ἄωτον 6886 

ΟἿΣ Η. Αροίϊ. 113, οἸδάβι!α οἰϊαία, οὐϊδη ΔῸ 
. Ηϊδέ. 1, 80. 

--ττ τ τσ τ΄ τ΄ 

ΧΟΙΧ. Βοερίνω. Ἐχ ἃρορυᾶρῃο 580. δ δἀαϊηρίοῃ. 
οἱἐ. γὸ0. οίς. ϑυυῖθ. π. 1936. Ῥραϊ αἀαοαὰθ 
οἵδ, Οο»}. ἴηι... σὺ. τι. 9145 οἱ ἴηᾶἀδ ΚΚδίθεὶ!. 
οατη Βδο ποίᾶ : « δοίθ ον β δ τη 6586 Π6- 

 ΚΙΝΟΒΒΟΗΝ., οὐπὰ ῬΡϑθβου τὰ. οὐτιοὶβ Βιβθατη. ἴῃ 
ἸΠΠΡΉΔΙΗΪ εἰ Βονίονι ΔΡΟΘΥΔΡὮΪΒ ΥΘΡΒᾺΙ ΡΥΪΠΊΟ 

ὙΡΟΘἤ Χυτη Οὐ βου ΒΟΡΥΡΤΘΙ. ν 

ὃ. ΤρΡὶΒ ἃ. 1880 Ογζῖοο δδρογίαίιιβ οϑί. 
ΘΟ] Ῥ (ον. τ. 8684) ὁχ βοιϑθάϊβ αὰδ85 βου ρϑιὶ θ6 

᾿ ἈΥΘΏΠΘ5. δ} ἸΏΒοΟΥΙΡί. βοι]ρία Δδυ8 θϑί. ϑαρνἃ 
5. Ἰδρ } Διονυσοδώρου τοῦ Πυθέου. « 8. αἱ. 
οι 886. Διμναγενῇ Ργϑραϊοοί, αὰο 6ρ]- 
Βδοομῖβ 1185 1Π5ΙΘἜΠ}, ΠΟῚ Ροίοβί οϑυίδ γἱὰ 

.- Οὐζῖοὶ φασι 16 πϑοὰ δοία βἰηΐ, ΡΡΟΡΔ1]6 
ἴάτὰ ἰὉΪ Λήναιον [υ1556, αποα γι Ἰβια}16. θϑὶ ἰπ 

: 101 αποαῖθ αὐ Αἰμθηΐβ 6556 οοῃάϊίαχῃ : ἴῃ αὰἃ 
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ῬΘΘΊΟη6 1}}}}58 βᾶονδ αἱ οϑϑοῦ ἡδίιϑ, 15. ροίαϊε Αιμνα- 
γενὴς αἰοὶ. » Βοκῆ. --- Ψ, Ηδβυοι. δηΐθ 9]. Λίμναι 
ϑθαχη οὗ γοϊαῖν ᾿πἐθΡρυϑίδε Ομ θὴη ἈΡΘΡΡα ἃ. ΚΑΙ Βθ] 15 
(ᾳ. 245) : « λιμναγενής 15 65 αυΐ ἐν λίμναις γέγονε. 
Δίμναι δαΐθτη. οο]οηΐα ΜΙϊθβίοσαπι θϑί ἴῃ ΟΠ ΘΡΒΟηΠ6- 
80 5ἰ(δ,, ἘΠῚ δἰ ἐθατιθ δίαιιθ ἴῃ λίμναις αἰ(1ο15 ΠΊΟΠΥ5115 
πλ ρ ἶπαΪβ. οοϊθαίαν, τονόρὰ Πίοσηϑὶ ἀοπιη οναὶ ἀ6- 
ἰχᾳποίαβ, » 

ὨΟΙ. Ζοηδν. ΧΠῚ, 18 οἱ σθάγρη, Ηϊδέ. Οοριρθητί. 
11Δ,. ». 808. -- Οἵ. Αρέλποϊ. ραϊαί. Ὠϊάοι. ΥἹΙ, 
ῬΟΟΙΧῊ οὐ νἱά. δηποίδ ϊοηθηι. --- 8. ἀ. ϑϑί Ἠοτμθυ:- 
Οὐ, 1|.1, 279. --- κ« Ταγβὶ Ποσ δρ᾿ἐαρμΐσμ οἱ ({π- 
ἸὰΠ0) ἔδοίατη ϑϑί, αυοᾶ ν9] Ογάπὶ τπηθηϊΐο ἀοθθῦθ 
Ροββιί, 8ὶ Ζοπανο ΠΟῚ ἹΠΟΥΘΡΘΙΩαΡ δυοίονδίθ. 
Χγίαηά. 

ΟΠ. Ιῃ Ρίγαωο. ἈΒδηραθο5. ἴῃ 4πέί. Λοὶ!. ἃ. 1. 
ῬΡ. 932, η. 220δ : ἀοίπάθ νυν. ο]. Ουμηδηπάθβ, Ἀττικ 
ἐπιγρ. ἐπιτύμόδ. Ρ. ἀ0, ῃ. 354, 8106]. η. 81 --ΌἾὟ 5.1 

ἈΒδηρ'. ζῶσα, οἰδὶ ρουϑρίοιιθ μβαθϑαὶ Ἰὰρὶ5 ΖΩΞΑΙ, 
ζῶσαι αποὰ ρονιϊποὺ δὰ ἀτιᾶ8. πλ}}}161685 ααουιπι Πο- 
τηῖϊπὰ δρρᾶγθηΐ βαθβουὶρία ἰἰΐαϊ]ο, ρυῖὰβ ααϊάθτῃ 
ἰραῃοδίτχη. (ϑαρρ!]ονιῦ Ηοββίαβ, [ρηἐορογιπδίατέ 1831, 
Ρ. 092 

Σ]ωστράτη. Μελινώ. 
Κόνω]νος ᾿Αναφλυστίου.) 

Αἀ ἀπδιὰ ἰδηίατη τοίου αν ροβίθυ 5 αἰ] ἤοη : ΠῸΠ 
ἱπίθυραηρὶὶ ΒΒΔηρΔΡ. εἶχον οἱ ὁμοίως, οαχα οοΙηΠδΐθ 
Ῥοϑίὲ ὁμοίως. --- 8. 2. Τα. ταύτην νόμιιζον, τηᾶ]6, οἶδιι- 
αἸοδηΐθ νοῦβα. --- 5. 8. ΚΚα1061]. τέχνων ἐπιδοῦσ[ά 
τε]... -- 8. Ἢ. Τά. γα 16 γϑϑυιπθραὺ πᾶσιν ἔσχον]. 

ΟΠ. Αἰδιορῖδ. Μδυτλον ΕἸροῖη. δάϊάθνθ χὰ], Ἐ.. 
Ομδπα!]θγ. 1950}. Ὁ. 69, π. 78, ὁχ αὰο Βγαποκ. Αηαί. 
{. ΠῚ, ν». 818, α. 7149 (Οἵ, Φδοοῦβ. Αηϊηιαάυ. ἰ. 1Π, 
Ρ. Π, ν». 836), Φδοοῦβ. Αρέῃ. μαὶ. Αρροπα. τι. 809, 
δίο. ΝΌΡΘΡ γϑρϑίδὺ Ουτηδηιάθβ, Ἀττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. 
ἢ. 1003, δίᾳιθ ἀθῆϊιο ΘΧ ΤΩΡ ΠΠΟΓΘ 'ρ80 Νονίοῃ, 476. 
47. ἵηβον. Βρὶξ. Μιι5. τι. Χοῖι. « ΘΌΡΘΥ ἈΠΆΘΊΥΡΒΟ 616- 
Βδηΐ!, ἴθ απὸ Θαπ65 Ὀδιθδίαβ, οτλϑὰ οοποϊίδίο, 58- 
απϑηΐθ τϊηϊβίσο. » Βοκῆ. --- 8. 2. Οἵν Ιηβουὶρί. δρ. 
αταΐον. Ὁ. 686, 12 : Μαδίθν ρϑπαϊΐ, τηδίθυ γθοθριί; 
τ ΒΥ ΖΡ Δι δ 0: 

Ηἰς πλϑίν 15 οἰ ΠΟΥ 65 5018. ΒΔΟΡΑΥ Π)115 Δ’; 
αἰδθ σϑηαϊ (61}π|8, οδδδ ἰθρτῦ ἐὰτηα]ο. 

Ψιά, οὐ βαρυ. π. 27 ἴῃ Αβοϊθρί οαουῖ δριΐδρηὶ Τέρμα 
βίου χ. τ. λ. αἱ. γνθγ8. : γῆς ὧν πρόσθε γόνος, μητέρα 
γαῖαν ἔχω. 

ΠΟΙΥ. Πηοορίὶ ἰοοὶ. Οὐτηδηπάοθβ, Ἄττικ. ἐπιγρ. ἐπι- 
τύμο. ». 180, π. 10ῦ2. 51 Πολεμώ ΠΟΠΊΘῚ ὙΘΙΙΠῚ οϑί, 
παβα ΤΩ ΔΠΡῚ ὀοσοαντῖί. -- Τοίμδβίϊομο Βα βου ρίαμη 
Μ]Ἰελάντης Ποτάμιος, 1. 6. 6Χ Ρᾶρο Ροίδιηο, ΠιΘΟὨ 15 
ἐρὶθιι5. --- Καὶ 6}. π. θέ, ααὶ ΠΥ 5ε60Ὰ}} ἃ. Οἢν. π. ἢος 
ΘΡΙρῚ. 6586 δχϊβιτηδί, τϑοθηίίαβ δἀαϊία Ραϊδί ποιηῖηδ 
ααδο ᾿πίτα βαηΐ, 

ὉΟΥ. 11 ΤἼαραοῖα. α. Καῖ 61. ἡ. ὅ40, 6χ δοίγρο 
ἀοβουιρύαπι ΑὐΠΘἢ15 ρον. δὲ 5101 80 ΔιωϊοῸ ΤΩΙ ΒΒΊΙΠ. 
ΟΟἸ] 115 γατ} 15 {ἰ{}}5 ααοναπι Βα [βγη 041 ΘΧοΡ α ατὴ δὲ 
Ἄρτι γενειάζοντά μ᾽ ὃ.. (ΒρΓ. ἡ. 388) "Αρτι γενειάσχων 
Μούσαις (Ξαρ». π. 2858)... ΓΑρτι σε θάλλοντα... (ΒᾺΡΕ. 
ἢ. 197) οὕ ΡΥΘΘΒ θὰ Ἄρτιμε γενόμενον... (ΞΡΓ. ἢ. 887), 
δίο., ἴδο1]6 ογθάδβ Βἴο οἰΐϊδιχ βοριρίσση ἔμϊββθ Ἄρτι 
με γενομένην... 564 6558 οογὕπιμη νἹ θέαν αὐτό ἸΔΡΙ ΘΙ 
ΒΔΌΘγΘ, αὐοα ρΡὸῸ αὐτόθι πεῖο ἐρδιηι ᾿οὶϊαν ΒΔ ΌΘη- 
ἄστη οϑβί. --- 8. ἀ. [ἢ ὑϑιῖαα 5 Ἄτρ. ο.. ρδίΡ18. οουί 
Ἰαϊθί ποιηθῃ. 
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ΟΥ͂Ι. Εἰοιιδῖ. Ἄο55. }ῖα», αγὐολιοί. 184, ». 99ὅ. 
Ουχηδηϊᾶθβ, Ἄττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. ». 801, ἢ. 9987, 
6Χ αὰο Του] γηιι5. 4106]. ἢ. 14, Βοο δρίρε. αυοά γδ- 
ἐπιβι 1ββίσααγη γα ϊί, βῖ. δαϊαϊ : 

ΑἸϊνείαι τόδε σήμα πατὴρ ὧι παιδὶ θανόντι 
Τιμοχλής ἐπέθηκε. ἐτος να οα 

ΘΟΥ͂ΊΙ. Τρηοογίϊ ἰοοὶ. δι. Α΄. Οὐμηαπυάᾶ., Ἄττ. ἐπίγρ. 
ἐπιτύμό. ν». 203, η. 1051. --- α. ΚαΙθ6}} ἢ. 89 βυπὶ 
ΒΡ Ιθγηθηίΐδ, οα}5. δΔαποίδιϊοηθιη υἱάθ, 

ΤΟΥ. Ιὰ Ρίγωο. ὅὃι. Α. συμηδηυσᾶθβ ἰπ ἌἊττ. 
ἐπιγρ. ἐπιτύμο. ν». 862, πῃ. 8125, απ α. Καϊθο!. ἡ. 79, - 
αὶ πὰηο {{α] πὶ δὺ ῬΡΊΟΥ ΤΩ 1πΐ6Ρ Θρὶρν. ΤΥ, ΠῚ, 1] ν 
ΒΘΘΟΌΪΟΡΌΤΩ ΒΟ. --- 8, 2, οχίγδ ΠΟΤῚ ΘΕ ΠΊ 116 τη ο- 
ἀυχηαιιθ Ροβιίδ νοχ φιλοῦντα, ατιἃ 5] δία, πο οϑγουοί 
56 Πη811. --- 585. ὃ-ἀ. {γοοῆδίοι βαηΐ βϑρίθηδυ οαΐδ- 
Ἰθοιῖ. « Ῥυϊονὰ βαηί δχίγοιηδ ἀλλὰ τοὺς ἐμοὺς φίλει, 
ἀαϊθαβ ορίπιθ 1Ππβίσϑξ αν. ΔΠΔΡΊΡΏ τη, αἴ10 ΤᾺ ]16 
ΒΘάθηβ πιᾶυο ἀδχίγτη ΟΡ ΘῺΒ Θχβου]ρίδ θβί. » 
α. Κ. 

ΌΟΙΧ. Αἰλοηῖβ. 8ι. Α. Ουμμδηπᾶάθβ, ἊἈττ. ἐπιγρ. 
ἐπιτύμό. Ῥ. 918, ἢ. 8299, οαϊαϊ ὁχ Βωοκῃ. 00». 
ἵρηβον. φγϑο. τ. 1001, --- 5. 1. ΒΩΟΚΊΙ. : ἦρε Σίδυρτιν. 
« ῬΙΙΧΩΙ [66 ΒΉΘ Ὰ}},» α. Κι. 

ὍΟΧ. Πιοογεὶ ἰοοῖ, πατιο Κορογόο. Μαβουβ Ἥπι8. υο- 
γογι. Ὁ. θ8. Ιη468 τὰ] ΘΧΡΊ 556 06, Βναποῖὶς. 4ηαΐ. 1Π|, 
02, ἢ. 701, ὁδοοῦβ. (γ. Αηίηιααϊα. νοὶ]. Π|, Ῥ. 1, 
Ῥ. 215) 4ρροηά. τι. 811, ἘΎδηζ. (Ὁ7}. ἴηβον. ον. 0222, 
βίο. --- 8. 8. 18 0185 πείρεται, ΘΟΥΓΘΟΙΟ [Ὄγβδη ἴηπ{}}15 
ΒΡΧΠΟΚΙΙ δὺς ΡΙ αν ἃ ηΐτη βαηύ Θχθιηρ]δ πείρεσθαι 
56ηϑι ἢσυνδίο. --- 5, 9. ΒΟΟΚΉ. ἐξ ἔτι, δο0}5. ἐξέτι, 
απ ἀ6. ἢδο ρᾶρίϊοαϊα δάϊνθ τηοπϑί Εὐρποβίαση σα Οαἰ- 

, ἐϊηι. Ηψηιγι. ἴηι Αροϊζ. ν. 11. --- 8. 11. δ ποίῖβ. ΤΊίγο- 
ὨΪδΗἶΒ5. ΔΡῚ γϑΡ]Β11η116 θϑί, Οἷς Αὐβοη. Ερίὶφνυ. ΟΧΙΩ͂Ι, 
οἵ, τηοηθηΐίθ ὅδοορβ., Μδϑῃ1}. Αβέγροῃμ. ΤΆ, 191. -- 
1 νϑὶ ΠῚ βεθοὰ} οχἰβίϊτηδί μθῸ 6886 θῃρὶρν. Καὶ θθ!ϊὰ5 
ῃ. ὅ80. ᾿ 

ῬΟΧΙ. Βοριῶ. Ἐκ αναίουο, Ρ. Ῥουχχχν, 10, ατούϊαβ 
ἴῃ ΕἸογϊ. ογῶο. Μαρέϊδ5. ἐο»ἐ. Ῥ. 06. --- 8. 1. Γλῆνος 
ῬΙΟΡΡ. ποῖη. αποὰ ἔα1586. ΗΘΓΟ 5. οὐ 6] Δ ηΐρθθ Π]1Ὸὸ 

᾿ Βδ 15. ποίυχη, αποάαιια οχ οοά. Ῥδυΐβ. γϑβι θη ατη 
δϑὺ ἴῃ Ῥδυβδῃ. ἰὈῦγὸ ΙΥ͂, χχχ, ἱ, Ὁὶ ἴῃ ΠΡ15 σα! σαίβ 
Ὕλλου {τί} 18 που θη ΒΔ068. Οθίθεαση ππιβαιδηη 810] 
ΟΟΟαΡΡΙύ ΠΟΟ Ποιήθῃ ααϑγὴ ἴῃ ποβίσα ἤδο ᾿πβουὶρίίομθ. 
ΜΥΠδιηονζ. Πλήν οοη]οῖί. ΗἶοΡ. Βοβοη. 1816 
στέρνων. 

ΌΧΙ. Βοριὰ ἴὰ Οδρίίο!ο. Εδρνοίς, [ιδογὶρέξ. 
Ρ. 128, ἀφίηάθ 8111, 1πίθι αἴι08 015 Φδοοῦβ. Ραγαϊρ. ΤΙ, 
π.80,}. 188 οἱ 4ρρθηά. τι. 311, ροβύγβμιο ΕἼ δηΖ. 00}. 
11.580}. 9}. θ38 2, ἀπᾶθ 106}. π. 121. --- 5. ὃ. δροη- 
ῬΆοῃ. (Ερϊεδέ. ορίφν. αα Βίαιμγδγ». Ρ. 46) ἔξω, ἔφη; 28- 
6008.. οἵα ἔφυ, ΕὙΔῆζΖ. 6χ ἰδ ρ14 ὁ ἥτις. --ο 8. ὁ. ΗΔρΘΠΌ. 
αὕτη γε] αὐτή, “Δ 0005. αὐτῇ. --- 8. 6. νομίμοις.. παρε- 
γίνετο : νόμιμα ποο Ἰοοο βαηύ δαογα 60 ᾿αςΐα... « 8 
ΤῊ] 166 ΟΠ βίϊδηδ ἃ ρῚ ἀπ Ὀ 6 ΠΟ]]. » 9060. --- 5. 12. 
ΤΩΒΟΥ ΡΊ]ΟΠἾ5. δοίου Μδγοϊδηδη ΟΟΙΏΡΔΓΑΡῈ γἱἀ θέαν 
«οὕχῃ ῬΘη ἢ 65:16 8 ΑΔ ΖΟΠΘ, αἴ188 ροϑύ τη θη Θχί τα δ 
Ρα]ουὑπάϊη6 ορδὺ 18. σομβρίοαδ αὖ ΑΒ] Θγὰ ροθῃϊίο- 
τοὺ, ααοα θδη ΠΟῊ 1η τηδ ριτηοηΐαχη ἀπχὶββοί, Οαϊηΐ. 
ΘΙΏΥΡΗ. 1, 618.» ψ«ας. --- 8. 14. ἀφελῶς, 5ΒΙχαρ] οἶον, 
ἑαριέμηιηιοῦο; ὅδοουῦβ. χαθαρῶς, ρ78. -- 5. 18. 
Μαρχιανὴν, οοΥΡΘρίδ, Ῥϑβμα]ί., αὖ ΘΘρ6. ἢὐ ἴῃ Ὠυ) 566 
ϑοίδ δ {{]18. ᾿ 

ὈΟΧΠΙ. Ογδίηθι. Αηϑοά. φρ. Ῥαν. ἱ. ΤΥ͂, Ρ. 991 5α. 
1» οϑυηδίϊοη ἤοοο8 μδα ἀθίθριουβ ποίδὸ ΘΟ ΓΙ ρΡ Ιβδίτα 8 
οἀϊαϊν ΟΡδιηθυαβ. Τθιητηδ πθβοῖο απὸ ΒΔΡ ΔΥῸ ροδβίθ- 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΔῈ ΘΒ ΑΟΔΜΕ ΑΡΡΈΝΡΙΟΙΒ 

8. ὅ.:-Οἡ Βοί ΠῸΣ δῦ8 Βα. -- γε Ὁ 

- Ἥλιος ΡΈΆΘΙΙ ΠΟΙΊΘῺ οϑί. 8 γο66 σεμνὸς 4188 

δ 

ΤΩΝ 

͵ 

ΥἹΟΥ 5. εοίδ ϊβ δἀἀϊζιγὰ οβὲ : Ἡρῶον εἷς τὸν 
Θεόδωρον τὸν δεχαπότην (2); Τογία556 166. ὃ 
ῬΘΘΔΡΟ] 8. ΒΞ Ρὶοθ ἱποο δὴ, 56ῖι δικασπόλον, 
πο νβ. 1, οἱο. Παρθέγος αἰγλήεσσα. χ. τ. λ. 658 
Αβίγϑδ αἴιὲ8 ἴῃ 8610 ϑϑὲ οἵιπὶ ΓΛ Όγ 0 Θοπβίθ!]ὰ 
8. ἀ. Οὐδιηθῃ. δχ οοὰ. ρδν Ἰοϊδοϊβυηυτη ἠδμοσύ 

ΒΟΥ1θ86 ἸποτΡδ, αὶ ἃ νουβιι ρυεθοθ θη Ὁ ; 
λετο; Τϑροβιιὶ ἀπῴχετο, ρΓῸ απ οὐ βου] ἱ ροβϑὶ 
χετο. --- 8. 18. ΟΥδίηον. δίχ᾽ ἀπάνευθεν 

ὈΟΧΙΨΝ. [πῃ βδυοορΠΔΡῸ ῬΤῸΡΘ Πογεμηι (ΠΟ 
ἰδ 018) δὰ νἱᾶτη ΑἸ ]δγη 6 ἴΌ550 ; ἴῃ (10 ΒΘᾺΪΡΝ 
ἐο ἀἸοα]66 ααδΡατη τηϑάϊδ ριον Γϑ οἰ θη οΟὨ ἢ 
ἀθυηὶ Ατηδίϊιβ, Οἱον»η. Αγοαά. νοὶ]. ΤΙΧΧ, 
Ὑ ΘΙΟΚουτβ, δυο. ὀρίφν. Ρ. 101, π. 71ὅ, οὐϊ 
ΕΔΖ. ἢ. θ344 « ποτο ἀϊοίπχμα ἐνθάδ᾽ ἔχλεισε, 
τη 6. » Οἵ. πη. 610. --᾿ Υ88.. 1-3. Νοίαπᾶ 
μάκχαρος ΡΓῸ μάκαρ. « Νοτηθη ΒοΙΏ]ηἾ5 Τϑροίθ 
ΟΡΡΙάο 181 Οαγυϑηίο (ϑίθρῃ. ΒγυΖ. γ. Καρο 

ΟΧΥ. Πορῖα ἱπθιπὶθ ἃμηο 1830 γϑρουίαχῃ, 
ὁπομοί. ἰ. 1, νᾺ 88δ᾽, ροβίθα ἍΝ ΘΙ οἶκον. 
δρῖφ». ρ. 90, π. θέ. φἀϊξ, α.. οἵ Ἐγδηζ. 
ἢ, 0211. ΒΑΡΙΠΟ]. ΒοΡρ μϑϑίαβ, πὖ ουθαθθδΐ ν 
σιλεὺς ΔΙΙα ΘΙ ἱγηρουδίογθιη ἀθβιρηδυὶ, τὰ] 
76οἷῦ ἔλ]βο. Βθπθ υἱάϊ ΕΡδηζίαβ Βασιλεύς ΠΟΙΏΘΗ 
Ραΐνῖβ ΑὙΈ1011166, ααὶϊ ἰάθμη. νἱἀθίαν 6886 δίααθ ἢ 
1116. ο75. ΘρΙ δρ ματι βαρνα ἀθάϊπηιβ, ἢ. ᾿ 
ἐπεδήμει δϑὺ ἴῃ αἰγσᾶααθ ᾿μβουὶρίϊοηθ Ζαθέης 
6ρὶ. ὐΝ ἷ 

ῬΟΧΥ͂Ι. Ποριῶ ἴῃ Πϑυτηδ βῖηθ οἂρὶΐθ, πῃ 
Ὀὰ5 Μαϊλοδπίβ. άἸάϊ ὙΝΙΠοΙκο πη. ΜοΝ 
Τγαΐξ. γργοϊΐηι. Ῥ. χονπι. Βθρϑῦ τ Ψἰβοοηΐιβ ΟἹ 
ἨιΟΉ. θη ῖηδ, Ὁ. 3ὅ-86, π. 18, Μιδ. Ῥῖο- 
{. ΝΠ, ». 90. Θαϊπηθπθ γουβι ας Διο ΟΡ όσα, 
ΝΙΌΌΥ, Οἴογνπ. Αγοαί. τ, 1, ». 163 5αᾳ. Εἰχ Ὗ 
ΤΏ 0 ὅδοοῦβ. Αηέῃ. ραϊ. . 11, Ααα. μΡ. οἵπ 
ἴη46 ΕὟΔΩΖ. (Ὁ}». ἢ. 0333, οἱ δηΐθ ϑυτὴ ἴμ 
Εδβοῖο. 1, Μοβϑθῃ. οἱ Ἀγοαά. (ἰ. 1, Ὁ. 8). 6 Ζ6Ι 
ΑΡΒΡΟ ἰβιθηβὶ βίαι αδνὶο οἵ, ΕΎδηΖ. (Ὁ. τι. ὃ 
Ζήνων Ἀφροδισιεὺς ἐποίει, οἱ 6151 : Ζήνων 
Ἀφροδισιεὺς ἐποίει. Ια. ΒΠΠ}. Οαΐαϊ. Αγ. 
- 8. 2. « Ἐονί. Πυστός, ν. ΕΝ ΥΊΩΟΙ. ὑρῳ, τ 
ἀθ..» 1,6Ὁ. Τ)ὴ6 5θηϑιι γοοὶ Πιστὸς αἰὐτθαίο, νι. 
β61ὰ ἐν ΖΕ δοιμψι. Ῥγοριοίδ.ν. 6008, -- 5. Ἴ. 
δϑβί, 4αθιῃ ουίαββθ βουίρβοραὺ διοίου δεχά 
κεῖμαι. -- 8. 8. Πρὶ8 ἐνῥάδὲ νῦν χε [ΜΕ 
ΑΜΑ ΟΙἹ.... ΛΕΓΑΝΤΕΟ. ϑυρριθθαύ. 
τον τελέσαντες. α΄. 8106]. π. 620 ῥγὸ ἅμα οἵ 
ἄλαλοι, 1. 6. δἴη6 τυοῦθ, εἴπ 8ρίγιζι. --- Κ5. 9. 
χἀγὼ χαὶ ἄλ. χαὶ σὺ, πάϊ, πρῶτος ὑπάρξας, 

“Ὡς «ΑΛΟΧΟΚς ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΠῚ (6 βθβθοῦ], ἡπάϊοο Κι αἰ 6110, Θρ β  Δυητη δ, 

ΘΟΧΥΠΙ. Ποριώ. 11 ν8] ΠῚ βϑθοι!ῖ, 5 Καὶθε 
ἄαβ, δρίρῃ. δάϊϊ ὅροι. ήδοοῖϊ. ογμαῖ!. ὦ 
184, ν. 8716. πάρ οχβιθαθγαηΐ τα, 1 
Βραηοϊ.. 4παί. 1, Ὁ». 191, ἡ. 3, Φδοοῦ5. (υἹἃ 
γ0]. Π|, Ῥ. ΠΙ, ν. 870), 4ρροπᾶ.. π. 328, Ῥο 
Ααύυογ5. ». 810, ουὐπ5. ϑιηθη ἀδίϊομθ5 τϑοθρὶ 
ἘΡδηΖ. 607}. ΤΉ 507. 9». ἢ. 6241. --- 8. 2. 
Ἰδρῖάθ ἀφείλατο απο ΠΟ 51η6 ΘΧΘΙΉΡΙΟ οϑὲ 
δοίδιϊβ ἐϊτ}15. 95 Δ0005. Αἀαοπα. οἐ Ἐπιθη. 
νἱἀθύαν τριέτη τὸν ἀφείλετο. ᾿ ἱ 

Ῥοχνπ, πορις, ἴα ΒΙΒΗσΙ, ΤΟΣ 
Μομίβ 9011]. Ῥοβὺ Οἄφυῖο. (ἢ 586». Ῥ. 
ΕΥδηζίαβ, Ὁ. ὁ, ρ». ΠῚ, ἡ. 896, ἢ. 8286 



οἿοῖ, νἱ ἃ. ἀρὰ ΕνδηΖ. ἰδ. ἢ. 6300, οδρίου. αποά- 
ἀποὰ ΟὉ ῬΥΔΥ βϑίτηο 8. Ὑϑυβιι8 ΠΟ ἢ Δ γἰθ πα απὶ 

οἷ. ποδία υἰβιση ϑδί, δὶ ϑαίθηι νὸχ ἀθ ριθ- 
ἰηϊεἰαΐο, γ6] οσορποιλῖπο Σεμνῷ, ἴθ» απαίθυνθ ἰν6- 
᾿ Βουῖρδὶς α. ΚΔΙΡΘΙ 5 θνητὸν : « ὙἹαΘίαν, δἰΐ, 

[ἔλιος θνητός ἀ60 5011 βαι1ϊ8 [Ἰοῖάο ᾿αδὰ Ορροηΐ. » 

, ἄς Βονίρβὶν παῖς ὁ Μύρων, ὁχ Ιὰρίὰὁ ΤΑΙ ΟΜΥῪ, 
πα « αὐιϊοιϊ 5 τηϑίνὶ πθοθϑϑιίαι ἀθθϑίαν, » Ορνα ϊὶ 
τὰ ἢυηο 6556 11 γ8] ΠΠ 866 0.}}} {Πα] τη. 

Χ, Ποηιῶ ἴῃ οἷρρο, ααὶ ππηο ἴῃ πλ560 δ αίϊ- 
δάἀδονναίαν, -- ΕἸ. ροβὺ 81105 ΕΔ ηζίπβ (Ὁ. 

δ. 917". ὑ. ΠῚ. Ρ. 980, η. 6291. Ῥυνερβουϊρίαπι 1Θρ ταν 
α : Ὁ. Μ. δ ιάϊο Ταχίδγομι Προνίο ἢ. 6} 15βίτηο. --- 
᾿ς 8. Βονίρδιῦ Κα  θ6] 15. (α. 616) [Μούσαισιν ὁ]μεί- 
ν, ααοα 5ἰτὴ Ρ]1οἷα5 ἰρδὶ νἱἀθίαν, --- 8. ὅ. « Βθπᾶ- 
15 ΟἸγ ΡΓῸ Πδχδιηθίρο 5ἰζ, θχοὶ ρἰτα}Ρ ρθη δυηθίο. » 
Κα 106].. αἱ ΠῚ Βεθ αὶ ἐἰθα! αγὴ πλιπὸ 6558 δ ρα ΐ αν, 

Ὄ ΧΧ. Ποριώ,, ΠΠ1, 7πά 106. ΚΙ 6] 1ο, βόθοῦ]!. αταΐδ- 
5, Τ᾿ ᾿δϑαι)". ἢ. σΟΙΧΊΧ, ἀ ; ἴη46 ροβὶ Δ|105 Θχἰ θυπης 
ἀπο ς. Απαΐί. Τιδοίζ. ν. 802, οά. 1,105. 1Υ̓́,.». 31ῦ, ῃ. 
1 Ὁ, “6005. (4 πίρια(!. νο]. ΠΙ, Ρ. Π, Ρ..303), Απέλ. 
αἰ. 40 δηῖ. τι. 344, Εσδηζ. 60}}. ἡ. 6301. --- 5. ἀ. 
 Ἰἰαριᾶθ συνετὸν, αἰοὰ Βρνιποκ. οἱ Φ94600 5. τοῖϊ- 
66, ΘοΡΓοχὶΐ ΕἸΡΔΏΖ., 564 γϑροϑιιῖῦ Κα106], 64. --- 

5. 7. ἴῃ Ἰαρίἀο ζῪ ΔΎΗ, υὐ νἱάοίαν, Κ]οποδιηρ.; 
005. χυδρῇ, Βηευποῖὶς, χυδρὴ παράχοιτις, Τεῦξα... -- 
δ. ὃ. Θτοίπιβ : τεῦξε φρ. Συνόμηρος, ΡΡΟΡ. ΠΟΙΉ. 
αἰ ηδηη. οἱ ΕΔΖ. εἰς. τεῦξ᾽ Ἐπαφρᾶ-ς, οοἰΐ. τεῦξε 
άσας 5611 Φράσας. --- 8. 9. « ὅθι αἀυδαναίαν, βῖνθ 
8 αἱ ἸΔρΙάθγη ᾿ἀΘβουρβιῖ, ΘΡΤΟΡ Ἰθρῖταν Ἄγεντι 
Ψύχει; ἀπᾶθ [δοὶ ἀλλ᾽ ἀγ᾽ εὐψύχει. » 8». Θ΄ΟΔΠ1ρΘ ιν, 
6 56οιιίι5 οϑὺ ΕὙΔΉΖ8 Ἄγνετι; απαβὶ ΤῊ Ὰ]161" 
ῬῬδΠαία ἕαουὶν ᾿Ἄγνετις χρηστή. ατοίϊαβ : ἁγνή. 5ὰ- 
05. Αἰνετή αυοα Ρ»ϑοθριὺ θθμδα. 

ΤΟΧΧΙ. Αἰξαϊϊ, ἰαϊου ϑαράθθ οὐ ῬἈΙΠ]ΔΑΘΙρΒΐδηι. 
085. οἱ δ δαάϊηρίοῃ. 1980». φ»". δέ ἰαΐ. τι. 60. 50- 
δουρί ατη οϑὺ : Ὃ δῆμος ἐτίμησεν Μενεχράτην Διο- 
ρου. χρυσέῳ στεφάνῳ, τὸ δὲ μνημεῖον χατεσχεύασεν 
ἴα ᾿Απολλωνίου, ἣ γυνὴ τοῦ Μενεχράτους: Μενεχρά- 

ς χαὶ Ἄμμιον τὸν αὑτῶν πατέρα ἐτίμησεν. ----Ὑ8. 2. 
"ἤχων, αὐ )"δατι5, 1ὰ οβύ ὁασανθ, φ]ϑθαβ ογαίθι5 δαὶ 
[15 ΠΥΡΊ ΠΡΘΓΘ, ΘΟΙΏΠΪ ΘΓ 6, οὐ ἰῃ ρα Ϊν ρθη Τδα]- 
“6, αὐ Ἰδοίδ ϑθιηηδ ΟΡΘΥΪΡῚ ροββίηϊ. --- 8. 3. ἴῃ 
ρία6 ΑΠ. ΟΡΓΈΕΟΣ ; Ἰορίμλιϑ ἀπεργέες ἃ ἀπερ. 

ς ἵπ6 7.5, Οἰϊοϑιιδ, αἰ ἐνεργὴς, σηαυτι8. -- 55. 8 οἱ ἀ. 
οα ἴῃ Ἰαρίά6 ΙΘο αν Βορναν ; 181} τη αἰαπάπτη. Ἐφ᾽ 

ἡπμεριῶν ΒΟ. ρ5ὶ, ΒΔ θ6η5 ἡμεριῶν οχ ἡμερία αποά Ἃρ. 
ΒΌΡἢ. 47)ας. 308,01 τὰτηθη οἱ ἰθο ταν ἠρεμίας, ρνο ἡμέρα 
851, [6 085. οὐ 1061. ἐφηυξρίων. φαουιπη ΠἰῸ « προ- 

ὡς 411, ΤΡ Π51{{γ0 56ηδι Ορίϊσηο σα! ατ6 ΒΟΡΙΡ(ΟΥΙ 
Ῥᾶΐϊαα ἤοο ἰοοο σϑηϊναμι ἰγαμ ἐφημερίων ἢ, 6. 

ΑἸ μην. » --- 8. 7. Μᾶνγιον μπαθοὶ ΔΔΟΧΟΥ 

ἈΛΟΧΟΥῪ κεβι, ομιῖββο καὶ, φυοα γϑβεϊξαϊπηαβ, 
οδβιίο δαϊθοίϊγο, αποὰ ᾿ἰρδηβροβιῖββο Ἰᾶρίοϊάδ 

ἴαν. 1,608. οὐ Καὶ 08]. [ἠδ ἀλόχου γλυχερῆς. --- 
δἰϊδηα ἐγ 8 5. ὉΠ Εἰπλὸ8 11 η 686 πη4θ. Π1}1] θυ Θ ΓΘ ρο- 

τἰ5. δ 6 εοἰαίθ {{{π|1 ΔΙ 6] 15 ἢ. 321 : « Ηδαά ἴα 
Ὁ ροϑὺ δῆη. 171, 81 φυϊάθηι γϑοῖθ Ἰπατὴ Μενεχρά- 
Διοδώρου ααἱ 650 ἴῃ {{{π|0 (΄. ἱ. ψ. 8498 Παπά ργοὸ- 
Ἰηνθηΐο, δυτηάθιη 6586 βίαϊαϊ. » Οἵ, βάρν. ἢ. 387, 

ἼὝΧΧΙ, Τὴ νῖοο Κοβαῃᾶραίοι, δὶ νυϑίὰβ Εαο- 
5. 5118 ριυϊίδίαν; δὰ τηοηΐθηι ἴῃ ΒΘρα]οσο. Ῥοβὲ 

Βανίαπι (ΜΠμ5. ἔλθη. ρλϊίοί. ΜΠ, 1819, Ρ. 2588, 
- 99). ΕΔΖ. (Ὁ}}. ἴη86. φ». ἱ. ΠΠ, ». 1181, Δἀάοπα. 

10 ". ΜΊξοιδ οογυρίαπη ἃς ταὰθ]αὐατα ἐϊ α] χὰ 

ἈΝΤΒΟΙΟΟΘΙᾺ Π|- 

ΠΩ π- ν ἐν ἡ ΟὟ ΑΡΡΑΥ ἃ ΥΡΑ ΡΟ 
ν Σ Ων , 

φ; ἀν ΧΑ κυ τ ἀκ 

ΠΝ ΘΑΡΌΤ Π ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 918 

νοβίϊπθυθ, αὖ Ροίπαθυιηΐ, ἹΚ οἰ]. οἱ Εσδηζ,, ἀπουιτι 
οοη οί ἃ8, Π16] 15. 181] ΠΔΌ6η5, γϑοθρὶ. « Ζοβίμηιβ 
αὐ!άδηι ἀναποι !]ο 580 θρτθρῖθ ἀθ ρδίνᾶ πηθ ΡΟ τπο- 
ΠπΠλΘηὐπτ ΡΟϑαϊί... » --α 8, 1, δουιρβιὺ ΚΔ 6115 
(η. 409) [Ν]ομίῳ [υἹῷ. - 5. 3. ΚΚΘΙΠππι5. Ἰοθρὶ αἱ 
Ιορο. --- 8. 8. Και θ6] 18 οὐρανίοις]. --- 8. ἅ. ναο- 
δόμου τέχνης ἐργασίας τελέσας Κ Θ᾽]Π1οὸ ἀοθοίαν, ἴῃ αὰὸ 
ποίδ ὈΪ]8. δαϊθοίίνα τη ναοδόμος [απο πυβάπατη 810] 
φΘρθρῖαχῃ, αϑι[αύαγῃ ἰδ πιθη {1556 ἀρραϊ, ναοδομία ααοὰ 
ἴῃ ΝΙοθίο ἡπηπαίξίδιι5 ὙΠ], 8, Ἰορταν].. --- 5. ὅ. 6 
Μίμοννα προχαθηγέτιδι, οἵ, 60}. π. 4382 : ἱερατεύ-. 
σαντα τῆς προχαθηγέτιδος τῆς πόλεος θεᾶς Ἀθηνᾶς πο- 
λιάδος κ. τ. λ. --- 8. 6. Καὶθοὶ. θῆχε χαριζόμενος-.--- 
5. 8. ΚΟοΙΠὰΒ. θοάθιη τηοᾶο Ἰδθρὶϊ. --- 85. 9-10. 
« Κ'θηδι8 ϑϑὺ ; Ὃς διὰ μὲν παντὸς βιότου φιλίην πρὸς 
ἅπαντας ἔδειξε, τέρμα δὲ τόδε εὗρε τῶν πόνων... » ΕἾ. 
Φίλίην δα]θοίίναμη δὶ ααοὰ ἂὺ [αἰδ]οσύνην ροπᾶοί, 
« διρίοδηῃ ἃιιὺ διηδ Ὀ Θὰ σθυθρθηζατη Δ ἢ] 0618 ». τς 
1 Ὑ6] Βα πλιηλ 11 5θθ οα} 1 {ὑπ 5 6556 ΚΑΙ 6110 νἱἀϑίαν. 

ΘΟΧΧΠ,Ι. Αραριθω ΟἸφδοίϊ. Ἡταϊίοη. πεβοανγοῆι. φέρ. 
πῃ. 2θὺ, οἱ ᾿πὰθ Βωοκῃ.- σα πΖ. ἢ. 3902. --- Υ8. ὅ. 
ἀοράϊν Δ θ]οου. Μη. ἤλοη. ΠΙ|, 1848, ν». 960, 
ἢ. ἀδ, χαὶ εὐχὰς θέσθ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ, ατιοὰ 5ουὶρίανοθ 
τη 015. σΟηρ πα, ἀπο απ δοοθρὶς ΕΔΗ σίιβ, (΄. ἡ, 0}. 
ἰ. ΠῚ, ρᾶρ. 1101, Αἀάοηα. οἐ Οογγίφ. τ. 8962. Αἀτηϊ- 
βίπητιβ ααδαπθ, 564 Ρ6᾽ ὁγβίῃ Βουῖθθπᾶο χεὐχὰς θέσθε, 
αὖ Ἰϑρὶ ροίογδὶ χεὔξασθ᾽ ἔσθλ᾽, « 11 [66 56600}1. » α΄. Κα. 

ὈΟΧΧΙΝ. ῬΡορθ Μία βοριῖίονα. αϑοτρ. Ῥογργοίαβ. 
Βαωρίο». αγολθοί. ἀδ ἰα (αἰαΐ. ν. 14, τι. 98, --- 8. 2, 
ἰηϊῦ, ΚΑΙ06], φίλος, Ἔχ. υϑϑειαιϊν ἰάθτα ; σοη]οϊθθδὶ 
ὙΠ δον ἐνθάδε μύει; Ἰαρὶβ ὁχ Ῥϑυγοίΐ δρορυ. 

ΕΝΟΛΛΕΝΙΊΕΙ. Ῥοίῃ νἱρίπο ἴθρϑ Πἰπϑᾶσαχῃ Ἰδοιπα 

οἱ θχίγϑιαν ἐϊΐυϊο ΠΕΠΛΗΓΙΑΚΑΡΠΟς. 

ὌΟΧΧΥ͂. Αραηιθῶ. Ἐὶΐκ Ἡδιυλ]τοπὶβ ἃρορν. (}}. 
ἵη80. 017". 3904. οὐ τηθ]15 ΗἸ ΡΒ 61α. 4εἐ. ἀσαα. Β6γο., 
᾿81ῦ, Ρ. 2ὅ. ὕπαάθ α. Καϊθ6]. ἢ. 387, αἱ πομηα}}ἃ 
ἴρ56. δῃηθηδανιῦ δαΐ Βαρρ]ουῦ. --- 8. ἀ. 6. ΙΚαίῖθοὶ. 
Εὐσταθήῆς ΡΓ. ΠΟΙ. ΟἸ} 15 Υἱρὶ 510 ποὴ ἃρρᾶγϑύ; ἰσὶ σαν 
τϑοΐθ, ορίῃο", ΒΟυΙρ8ὶ εὐσταθής, αοὰ οαπὶ το] α ἰ5 
ΘΟΠΡΤαΪ, -- 88. ὁ, ὅ οἱ 12 : χὲ ργο χαὶ. -- 5, 11. 
ἐπύησα 60]108. ΡΓῸ ἐποίησα. --- ΠΠΠ ἔδγϑ βϑβοι]Ἱιὁοθ ορὶ- 
ϑΡδιητηδ, Π00 Θϑβῦ, αὐ ΚΑ] 6110 αὐ]άθηῃ νἱἀ θαι. 

ΘΟΧΧΥῚΙ. Απορυγῶ. Τοχίου, [26850).. 4.5. ηιΐη. ἰ. 1, 
Ῥ. 19ὅ, ΄ἴη646 τϑρϑύὺ ΕΡΔηΖ. ΟὉ70. ἵη80». φ». ἱ. ΠῚ, 
Ρ. 1111, Αααοπάα, πὰ. ἀ019 Ὁ.. « Νοὴ τηδ]6 Με- 
γάνδρου γ8. 1. οχὺγ. ργοροβιῖ ΤΟ χθυῖαβ, βια αι θη 
ποιήθη 1ΠΠπ4 οὈνίπσα. ἴῃ ποὺ ἰγδοία. » ΕἾ. --- Οοἠΐονῖ 
ΕὙδηζΖ. ἢ. 41 1, {πππ|] πὶ 6] βάθη ΓΘ ἢ 5 αὶ Ἰοοϊταν : 
᾿Ἐτίμησαν. Μένανδρον σύμόιος αὐτοῦ Ἀπφία χαὶ τέχνα 
χ. τ. λ. - Τπαϊαπι ἤπποοῦ 1 [Ὁ ΓΘ βοθοι!ὶ 5586. ρείαὶ 
ΔΙ 6 15 ἢ. 383. 

ὈΟΧΧΎΙΙ. δὺὺ Πύπάψηιο ταοπίθ. Εἰχ ρϑϑβίιηο ὅρ6ν- 
ΠΠΠΡῚ ΔΡΟρΡΡΔΡΠμο οιηθηδαίστη οάϊαϊς ΚΙΡΟΒ ΠΟΙ ἤὰ5 
Ἀοΐ. αοαα. Βοροϊίη. ηιῖπι. 1808, Ρ. 819. Ιη46 6. ΚΚαὶ- 

Ὧ21. π. 884. --- Υ5. 8. Αρορν. ΑΝΙΡΟΣ, ᾳυοά, 
τϑρασπδηίθ Κι 6110, βαρροριῦ ἀνέρος οὐ ΡΓΟρΡΙΙα τι 
ΥἸΡῚ ΠΟΙΊΘΩ 8. 0. Εὐχτήτου. -- 8. ὃ. ΟΥ, φδιηάθι 
βϑηϊθη δίῃ ἴῃ ΘρΙρνδιηχηδῖθ αἰΐίοο, βαρν. ἢ. 210 ; 
“Ἡλιχίαν μὲν... 

τοὺς δὲ τρόπους χαὶ σωφροσύνην ἣν εἴχομεν ἡμεῖς 
ἡμέτερος πόσις οἶδεν ἄριστ᾽ εἰπεῖν περὶ τούτων. 

ΠΡΟΧΧΥΠΙ. Ρονγίαὶ Ῥανσρίθο. ΟΡ}. 1,80». 9}. 
ἢ, 3810. - 8. 1. Ζοηδ, τηδίνι5. ΠΟ ΘῈ ποθ δα, 6 Χ 
δοπ]θοίανα ΜΝ ΠΔμλονἰ2., σϑροβαῖ α. Κα106]. Β. 800 
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εχ Ρτᾶνο, αὐ νἱἀϑίαν, Ῥ. Γ[λιοϑθ ἃροθυᾶΡρ ΠΟ αὐοὰ μΒαθοὶ 

ΖΉΝΙΤΜΕΝ. -- 8. 3. Ἄφφη 5θὰ Ἄπφη τι51(δ{15- 
βἰσαθτα τα] υ5 ποσήθη (ν1ἃ. 0}. ἴγι86. 4,1". Ῥ ΒΒ), 
ρΙορεῖθ ἀρρϑὶϊδίῖο οϑϑὺ βορουβ, ἀδελφῆς, ὈΪαμ 46. ἄθοαν- 
ἰαΐα, οδάθιη οδιιδδ ααδ, ἃ ΞΟΙΌΓΡΘ ΒΟΡΌΓΟΙΪδ, αἰταγα}-- 
στη οϑὺ ἰη ΡΙ δαί ἔγαρτα. ἃρ. ΡΥΪδο. 1, 612. 

ΘΟΧΧΙΧ. Μοαν»οηῖς. ἘΔ. α. Ῥονγγού, Ἑωρίοναΐ. αν- 
οΠέοϊ. ν. 89, π. ἀ2. ὅπαο α. ΚΚαῖθ6). Κρῖφγυ. 9)... οἷο. 
ρ. 140, α. 889. --- 8. 2. Κλονίος ΡΥ. ΥἹΣῚ ΠΟΙΏΘΗ 78 γα 
80. Ηοιηον. 1. Β, ἀϑῦ, Ο, 840, ποίμχῃ, 

ὭΟΧΧΧ. Βοηηῶ γορουίαβ 1Δρ15, παπο ἴῃ ΤΩ18560 
δοδάθχηϊοο δϑϑουγαίιν. « Βαρνδ ᾿ΠΒΟΡΙ ΡΟ που 1ῃ- 
Βοι]ρίιβ οδηΐβ ϑϑί. » υ᾽άθγ 1πΐθν 81}105 ΘΙ ΟΚΘΡ 5, 
5. ορίρν. 2.0. Ρ. 180, π. 101, οἀϊΐ. 560., ΕΔΖ. 
Οο»}. ἵπβον. σὺ. ὑ. ΤΠ, ». 1047, η. 6809. -- 8. 1, 
6. μοι ρΓῸ μὲν. 186]. π. 688. οὔνομα] Δημ[ώ. --- 
5. 8. γοϑιϊαοθδί Δ 6] ον εὐνοῦχός περ ἔην καὶ ἄκυ- 
ρον ἦν λάχος αὐτοῦ. ΙΚ 8109]. εὐνοῦχός περ ἐὼν, καὶ ἕχυ- 
ρον, ἣν λάχον, αἶσαν. --- « ὨΙΘΘΓΘ νἱἀθίι ΡῈ1611ἃ 56 
Δ Αδβῖο βϑρδάοῃϑδ φίλτροις ροἰἰδγα, ΠΟ διὰ ΘΟὨΠῸ Ὀ τι Π 
ΔΟΟΘΒΒ1556, 584 ΡΡΠῚΒ Ἱπου Δ 6586.» « ΟΔΗΙΒ ΤΩ ΔΡῸ 
μδιᾶ γᾶγο βυτ Ο] τὴ οϑὺ ᾿{1Π6}18 Ταοίϊ. » Κ᾽». -- 1Π 
68 5660 }1 οὔθ πη 6556 {π᾿ ΚΔ 6] 108. 

ῬΟΧΧΧΙ. Ποηιω. Βνυποῖς 4ηπαΐ. 1, 0. 384, τϑοθρὶῤ 
Φδοοῦβ. Απίλοϊ. Ῥαϊ. ἰ.ὄ 11, ». 118, π. 87, ὁχ Θουὶο 
([π8ς. Εένι". ἐ. Π1, 1118, ν». 137). -α Οἵ, Απίηιααυ. 11, 
8, ». 1838. Οἰΐανι 1.6 085. 1550}. 97. οἱ ἰαΐ. ἴαβο. 1ΠΠ, 
Ῥ. 197, ροβίγοιηηο ΕὟΔηΖ. ΟΡ. ἵἴηϑο. Ὁ. . ΤΠ, 
Ῥ. 908, π. θ20ὅ. ῬαΡίϊ γαθίνῖοθθ Βα βου ρίατ οϑύ : 
Εὐψυχῶ Νιχομήδης ὅστις οὐχ ἤμην χαὶ ἐγενόμην, οὐχ 

εἰμὶ χαὶ οὐ λυποῦμαι, ζήσας ἔτη μὸ καὶ ἡμέρας χγ. Τιὺῖ- 
αὶ ΦΔοΟΌΞ τι5 ̓ ρ8ὶ ΝΙοοσιϑαϊὶ, οαχτη ἀπο θτι8. 8118, αἴιδο 
ἀϑαϊ ἴῃ 4ρροπά. ορίγγαηληι. τ. δῦ-8 7. --- 1 ἴδ 526- 
Θα]], αὖ ααϊάθτηη Καῖ Ὀ 6110 (α. 895) νἱἀθίαν, αὶ ΠΟΙ θα 
Χειρισόφον πυπαῦδηι ἴῃ Ποο ἰαρῖ4θ. βουιρίαμη {556 
ορἰπδίαν. 

ΘΟΧΧΧΊΙΙ. Μοπυμπιθηΐαση 56 ρα] ΟΡ 16. 5),1},}}7. Ὑ6- 
Ῥογίσση, ππης ἴῃ Βυιδηηΐδ δῦ, οασπὰ ΔμΔΡΊΥΡΒΟ αποὰ 
« γδρυθδϑηΐαὶ δαο᾽θβοθηίθμι ἐπηῖοδ βαοοϊποίδ, ᾿ηάτι- 
ἰῦχη, Ῥ41}10 6Χχ Πα τηθΡῸ ἀδχίρο βάβρΘη80, ἀθχίρδ θα πα 
ἔγθῃο τϑιϊηπίθιη, δῳιμθϑένις ἰσίξ ογαϊπῖβ, αὐ αἱὐ 
ὙΝ δἸοκορὰβ : ἰηἴρα δϑὺ ἰηβουρίῖο. » δος Βωοκῃῖϊαβ 
ααὶ φαϊάϊῦ {πα]αγα ἴῃ ὁ». τι. 8218. δδτὴ ἀθάθνδηΐί 
δὰ) ΤΆΪον Οομθ 5 Αγροῖλ. Βρίέαππ. νοὶ. ΧΙΠ, 
Ρ. 2380 5α4.. οὐτὰ ποίΐβ5; ΔΝ Θ᾽ οκθυιιβ Ὀυϊσηυτη ἴῃ ϑρὲ- 
εἷϊ. ἃ. 1819 οἀϊίο, η. 1ὅ, ροβίϑα ἴῃ ϑυ7ζίος. θρῖ0 7}. 47. 
1828, ἢ. 89, Ρ. 8 5αᾳ; ὑγδοίανιίαι οὐϊδυη αυοθτ5 
Αεἰ. Αεαά. Ροίνορ. νοὶ. ὙΠΙ, Ρ. 108 5ᾳ. Βϑρϑει οἱ 

.6. Καίθοιπαβ (μα. 386) αὰἱ Π| ν611 δαΐθ ΟἿ, βεθ οι! 
{ταϊυσα πὰπο 6586 δῆγμα ποὴ ἀπθιίαν. --- 8. 9. 

Ιἀϊίοσο Ο ΔῈ ναῖάθ νἱἀθινξαι" ΘΟΥΓΟΒ88 6556; δἰζδυηθῃ. 

πάροδε ΡΓῸ παροδῖτα, αυδηηα δι ταὶ Θϑὺ, ὙΘΡΌΤΩ. 
νἱἀδίαν. Βοκλ. ; 

ῬΟΧΧΧΠΙ. Ιη 5τηγυπϑοὶβ ἃρ. 5μδραρά. βομϑαϊβ, ρ.18. 
ΒΩΟΚΉ. Οο»}}. ἰ- 11, ». 1601, τ. 3284, Κδ106]. π. 807. 

γ8. 1. Γδρὶβ βαροὸὶ ΑΑΣΚΕΠΟΝ. ΛΕΥΣΕΙΣ. 
ΤΠΑΒΟΘρί 5, ρ. ΠΟΤΊΘη 8] 1ὰπᾶ6 ἱσποίαχμη. ΒΕ δε ποραύ 
Βοοκῃ. Ἄσχεπτον, ΜΝ Πδηιοντ Ἀδσχεῖτον. Ουοά, 51 
γ γάτα οϑί, Ἰδυϊπατη πουῖθη. Αἀβοϊζαβ ἰογοί. --- ὙΙὰ. 

ἰηΐρ. Αἀάοηαα οἐ Θογγίφοπαα. --- 58. ἃ. ΤΕΥΣΕ- 

ΜΕΝΟΣ. 

ΘΟΧΧΧΙΥ. ϑηιγγηῶ.. Μοπίοίαϊο. Αγ. οωρί. ϑιιρρῖ. 
ἐ, Ὑ, ῥ. 234 βα. --- Εσ Ιαρίάἀθ ἀθᾶϊ σμδηῖον. ΜΜαληῖ. 
Οσοπ. ᾿. 11, Ρ. 111. Τυδοίανι ἊΝ ΘΙ οἶκον. ϑριοϊξ, θρίᾳ᾽. 

 ρξνκ ΣΝ 
ΐ ὙΣΑΛ ΤΉΝ 

ΑΝΤΗΟΠΘΘΙΔΖῈ ΘΕ ΖΔΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ, 

ψ δ  βν, Ἰ ο Ε δ ἢν ἢ 

ραν Ὲ δὲ γ 

Υ 

1, ρ. 30, δὲ ϑυψέϊοφ. ορίφυ. τ. ἀδ, ». 84. Ε 
ΒΩΟΚΗ. 60)». π. 8888, « ΑΠΔΡΊΥΡμυτη οβί 
τη 6610 5βδαο γγ]}16} ἴῃ 56118, ρΘα 1 θτι5 50806}} 
ἴδοϊθ σδνϑϊδία ; Ῥοηθ ἤδη ᾿υυθηβ ΠΏ ΟΡ Όἷ5, 
δῦ ὈΡΔΟΒΪΟ ἀθχίρο πα 15, Τηδ 118 ἴῃ ὙθηΐΓθς 
515. οὖ δοῃ)αηοίβ. ΜΆΠΙΘΡΙ αἱ ἀορχίγατη 868] 
δαβίδῦ νυ θηῖβ ἱπηῖοδ οὐ Ῥ8}110 διηϊοίτβ, (θὲ 
ΤΩ ]Π16 15 ἰΘηδὺ, πὖ γ᾽ ΘΙ ΟΘῊΒ ; 1 αἰσοα 6 
ῬΆΘΡαΪ 5, οὐ 1116 ααἰάθηη, απ ροηθ νὰ! θα! 
Ἰαρθηι 18 γοίουί μδθιίαγα. » ΠΠ| γ6} 1 ἃ. ΟἿγ. ἢ 
Ἰαχα, αὐ Καί 6119 αὐἱάθηι ν᾽ ἀθύαν, ἀαᾶταν 5. {ἱ 
 ὥογιαια, ργοάπηι Προ Π|Κ. 

γ8. 6. συϊρο Ἰοριηὺ ἔφειδε, Ῥαΐθ᾽ ΠῸΠ 2 
Ἰαοίαϊ; 56 πος ἀοθρθρδὶ ἐφείσατο ν6ὶ ἐφείδε' 
Θοηϊγο 6586. Νφο ρδίϑι γϑργυδοβθηίαίαν ἴῃς 
ΡῬΒο; ἀθθθαῦ δἰἑθθαΐθν οουίθ υἱροσχη θαυ δίυ 
απο ροββϑὺ ρϑίθι μδΌουὶ. Πταο ραίθν ΟΌ]6 
416 οὐδ βδρυϊιβ. ΟσδΡρο Τδοοῦβὶαβ ἐσεῖδε, ΥΥ 6 
γϑο ββίγηθ ἐπεῖδε οοπἼθοϊί. ΞΥΩΓΠδο8 γΘΙῸ 
ΒΟΡΙρβὶῦ ἐφεῖδεν, αὖ 10 Θ'ΤΏΥΤΏΦΘΟ π. 9191, ἀ 
ἐφ᾽ ἴση : Βρ᾿υἰτὰ8 βασοθϑϑὶῦ ἴῃ Ἰοσῦχη Εἰ 0Θ 88. 
αὰδ οἱ ἰδεῖν οἱ ἴσος ἰηδιγαοίδ, οὐδηΐ... --- 

ἄσχα. ὕ0{ τηδίνῖβ ποιήθῃ, 18 τηδὲν 8 ἀποααθ. 
βουιρίπτη οϑὺ πὶ {ϊα]ο, θέρ᾽δ; ἴῃ σαγηα Πατη, 
δα αν, αἰ ἀδίαποι! ταδυϊθιβ. οὐ Η11 βαμπῖ,, 
ἔραν γ61 ἐγαύγιθυβ ἀοβυϊ αϊδγῃ 6556 1 6] 1 Θτα 

τη. --- Ταρὶβ Βαροῦ ΛΙΠΆΔΕΛΦΟΣ., 
{γαΐρθ, σὑϑὶ {γαίνιθιι8 ἀοβαία, αὐ λιπόπαις 
ογρθαίιβ. Βαοκῖ. [Μδῃθίμο, 1Υ͂, ὅ88.] --- ΥἹ 

Μδυῖηον παθοῦ ἰκΑἸΚΟΝ, ᾳυοά ἀοίεπαϊ ροίθϑ' 

ΌΟΧΧΧΥ. ϑδηιγήηθ. Βοιμθβίαβ, ϑυψηΐας . 
π. σχι; ἱπᾶ6 τατἹἱ, “Δ οο 05. ἴθ Ραγαϊΐ». 1, ν.΄ 
ἢ. 89 ὁ γυῦβαβ ἴῃ Αρροηά. τι. 301. Τὰ βοῃθα 5 Βι 
Ρἢ ΒΟΚΚΟΡαΒ σϑρουὶῦ Θσχθιηρί τη {{{Ὶ}1} ἃ ϑΔΙΤΩ 
διιθηαδίϊ. Ῥοβέ ουῆηθβ ΒΟ ῖκῃ, βϑρϑῦ, ΟΟνὉ.π. ὃὲ 
-- 5. ὃ. Μαῦῦου ΑΛΤΕΙ͂ΝΟΝ, Βωοῖζι. ἀλγειι 
--- 5. 4. 14. ψυχὴ δ᾽ ἐχ χρ. ψαοροῦξ. δ᾽ ἐκ ᾧ 
γ8. 1. Τᾶρῖ5 ΠΑΤΡΗΣ!, Ταοοῦβ. οοπἤθοί., 
θεῶν μειδιόωντος, ΒΟΘΟΚΉ. παρηΐσι, ϑα]τηδ8. Π 
μειδιόωντα. Καἰθ61]. παρηίσι μειδιόωνγτες. --- 
ΘΌΡΡΙΘὈδὺ ϑα]ταδβὶὰβ ἐνθάδ᾽ ἐγὼ πρ.. ΘΔ 005. 
ΒΟ Ομ βαρρ]θιηθηύαχη υθοθρίσηαδ.. 

ὈΟΧΧΧΥ͂Ι. Ιπἰον βηνψρηθα. Ἐϊδὲ ἱπ ΩΝ 
ῃ. 3344, οὐ ἂρ. 6. Κδ|06), ἢ. 919, --- 5. 

ΒΔΌ6Ρα νἱἀθία» ΜΕΤΑ ΧΕΙΡΊΙΟΙ. αὐοᾶ. 

ἐδηίανιὺ ΚΑΙ 6] 15. -- 85. 0. ΜδυΊΩΟΥ 

ΜΕΝΑ, νοβεταϊν Βοοκηΐαβ πευθομένα, 1 
ἐσθομένα αυοά γοοίϊιβ νἱαϊῦ 6586 ῬΓῸ αἷσᾷ 

8. 12. Τιοροθαίαν ΑΜΕΙ ΛΊΧΙΗΕ, ααοά 
ὕπτα ἀμειλίχιος ταί Ἰά θη ἴῃ ἀμειλιχίως αὖ 

 ἴογιηδ ἡ αδίᾳαρ αὐλίαν Ἰὰρ᾿ δια. : 

ΘΟΧΧΧΥΙ͂Ι. ΜαυΠὰ δάϊάθρθ ροβὲ ὅροι, 
Ρ. 810, Βοϊηθβίαβ, ϑγπέαρηι. Ρ. 094, Φ8.00} 
ΡῬ. 790 5αᾳ., 4»ροηά. π. 251 οἱ Βοωοῖίῇ. Οο: 
--- 8.2. Βωοκῇ. οχ ἰὰρ146 ἐν βαιῷ. ---ἶ8 8. 
- 5. 9. Ῥοβύ γενέτης 18.018 Βαθοί μητέρα 
ἀυπάδί, απαοάαπθ δὶ βϑύνδιθ γ6115, 1πύϑ} 
δἀαϊία, 80 ἴρ80 ραΐγθ δχρ]!οαίϊο, ῬΟηΘης 
5. 12, ΒΩοΚΗ. πλῆξαν. Διδύμους ὅροπ. ἴῃ 
ἰθβίθβ, βθάθιῃ τη ουὉϊ. Ῥοϑβὺ περὶ Βαρρ[δὲ Βο 
μους, Φ86ο05. μῆνας, Πόμθᾳ. νεφρούς. 



.. ἰάσατό μον νόσον αἰνήν, ὁχ Ἰαρί46... «ΟΝ Α - 

ΗΝ. --- 8. 11 ἴῃ πο ὅροῃ. σώσει αποά τοιϊπυὶ 
αἰ θ 6]. --- 5. 1ὅ ἀθοβδὺ Ρ68: οοῃ]οϊοαὺ οὐρο, δὰ- 

6005. νοῦσος..... πάλιν εἷλε... Μα]τη ογδάθυθ ἃ αυδ- 
ἰαυΐϊο ΟΥ̓ ββαυη 6588 χαίτοι Ἰυχίδ χαὶ τότε, ῬΡΟρΡίθρυ 
τπιάΐπουα. --- 8. 34. 86. τηϊηΐσηθ ἱπίθ 6 χ 586 

ΒΟΚΗϊα5. ἰαϊθίθν οὐδ)" ηια έν 8 Ὠγαγιῖι8 αἷ6 οοιεἶϊς βιιδέιι- 
.56 αἸϊηιαηι αἰἱοαρίι". ΑἹ χέρες ἷο Θβὺ Ῥυὸ χειρουρ- 
ἴα, χειρουργῶν μηχανήματα, χειρῶν ἔργα, αἱ ἴῃ ΘΡ᾿θ}. 
Ἰιοράϊτνὶ (Δπέλοί. Ραϊ. ὙΠ, 214), αἱ ϊαπὰ ᾿δπααίαν 
ἰοὰ ραυαν θη ταὰ] θ}1 ου!άδγῃ δισσὰς ὑπερέσχε χεῖ- 
ας. « Μδιῖϊθαβ ρίαν ἀἰϊοῖν ραν (τι θα] ΟΡ), Βαλα 
]αἰδτη 6586 δηϊτ γα ἃ Ὁ ΟΟ1}15 ταδί υῖβ. » --- 8. 217. 
οἰποβίαβ (ϑυηέ. ΧΙ, 182, Ρ». 694) ὁχ ἃρορν. Βα!- 
αἰαὶ ἀαθαὶ στυγερήν. --- 85. 3ὅ-28., ψαϊρο : ταῦτ᾽ 
π-.... βιοτῆς (ξένε) --- καὶ κατέλειπον τηχεδόνας τοῖσί 
ες γειναμένοις. --- Αἰνόμορος λείψας τρεῖς συνομαίμονας 
στεφανώτους. ῬΓῸ ἰ5ι15. Ἰηοηδί "5, ΒΟΟΚὮ. 7 ϊοδ 5 

ΒΌΤΩ 6586 ΠΘΡΕ ΠΘΙ τη 6565 ἀδοιν]]ουτη, γΘ 5115 ἰὐδ, 
ΟΟΤΘΠΟΒ αὐ ΓΘοθρίχηι8, οϑηβθὈδί. --- 8. 28. ΟΥΌΟ 

τρεῖς ἀο]οἴο 5ἰδοϊν γθυβιι5. -- ΘΌΡΓα ὙΘΙΒΙ5 ἸΘρῚ ταν 
γεοῖς ἥρωσιν. --- Λεύχιος Μινίχιος Ἄνθιμος καὶ Σχρειόω- 

Τνία Φηλεικίσσιμα ἀτυχεῖς γονεῖς Λ. Μινιχίῳ Ἀνθιμιανῷ 
᾿᾿τέχνῳ γλυχυτάτῳ καὶ θεῷ ἰδίῳ ἐπηχόῳ ζήσαντι ἔτη ὃ 

ιἦνας ε ἡμέρας χ. 

ῬΟΧΧΧΎΠΙ. ϑηι)»η25 ἴπ ΤὨΔΡΊΏΟΡΘ, « ἴῃ 4110 5Β6η6Χ 
ὉΘ᾽ἀαη ἀπ Ὀδοα]ατα ἰπίθπ αἰ ἴῃ ονδηΐϊασα ΠΟυαἑ 5.» 
αοοῦς. Μαϊὶ οἀϊάονθ ροϑὲ ρυϊηση Ῥόοοοοῖκ., [π86. 

᾿Δηϊίηᾳ. βθοὶ. ὙΠ, πη. 38, οὐ 986008. Ραγαϊΐρ. 11, 
ὑρ, Ἰῦ9, π.᾿ ὁ οἱ 4ρροπά. τ. 121, ΒΩΟΚΗ. 6}. 

ιν. 3391, οἱ Καἴ0ε}. ἡ. 808. --- 85. 8-ἀ. ΟἿὮὍἁἡ Αὐβομὶ! 
βέϊοΠοη ὃχ Μοπάπάᾶγο, Ερῖρν. 14 : 

᾿ς Β6 ἔγιθυθ, αὐ παίτπιβ τηου 115; ἀ]Π1ρ6 564 ΤΘΠΊ, 
᾿ς ἰδηπαυδτη ἱτητηο 815 : 50Υ5 ἴῃ αὐγοαὰθ γϑυθηαδ. 

 ΡΟΧΧΧΙ͂Χ, Ν ηιρ]ὶ ργορθ ϑιλυρΡηδτη. ΤΘΧΟΥΪΤ5 
δυιθ αγοϊόοϊ. 1, ι8.λ. Ρ. 828 564ᾳᾳ. Ποβογὶρί. 

6 ΓΑβὶο ηιῖῃ. Π, ». 804 : ἴπᾶθ {ἰα]π8 1116 ἰγδη8- 
ΠῚ ἴῃ ΟὉ}}. ἴπ8ο. ον. ἰ. ΤΥ, ρ. 468, π. 9288. « σὺ- 
Ῥεΐυν ἀοίιποίιβ Θχδη 1015. υἱΐθθ Δ θΟΥὈ15, ὙἹοίου 88 
Ἰβίσηἶ 5. οΥ̓παίπβ, Πα Όϊ τα 501 Π]σοὺ οὐαηϊαχα ρΡϑίϊο- 

; γὴ0 οὖ γϑγ6 αἰνίμο, φυτὰ δηΐθδ ἔαϊββοῦ δ )θοίο, οὐ 
Ῥτῶθ οοϑἰθβίϊαση ΤΘΡΌΤη τηδρ ΠΟΘ ἢ, ΒΡΟΡΠΘπάο, δὰ 
Ῥεῖ ργοδβοϊβοὶ. » Κύγολμ. 

ΟΧΙ,. βηιηη2. Ῥοοοοκκίαβ 12180).}". ατιΐ. Ῥ.Ὶ, 2, 12, 
Ῥ. 2ὲ, π. 28, ΒαοΚη. Οο»}. ἴη,.80)». 9». τι. 3988, -- 

ῳ : ; . Τιὰρὶβ. παθοὶ ΤΥΦΩΝ Α,, ᾳυοά τοὐϊπυ. Καὶ- 
6]. ἡ. 810, Τίρ]ύφωνα, --- 5. 8 πορίδχηθοίοι οϑί 

δἷσ ἱπορίθῃβ : ΑΜΜΑΣΔΕΥΤΥΧΙΑΜΑΣ- 

ΤΟ ὙΣ. Βωοκμῖὶ ϑιιθημ δίϊοηθιὰ δατηϊβίτησβ, αἰαὶ 

οἴδνασηα ρὸ ΑΜΜΑΣ 1Ιερὶὶ ΑΛΛΩΣ. -- Υ53. 4. 

ΟΠΟΛΕΣ ρχὸ αὰοὸ Βωοκμῖαβ σορρῖσθθαὺ ἐνό- 
τας, ΠΟΒ5 δαΐοιη ὃχ Κι 6110 Γϑροϑβαίχηιβ ἔμολες. 

ΒΘΟΧΙ͂Ι. ϑδηυγηηῶ φῬγοίουηβ τηδυτηογθδ γϑρϑυΐδ, οἷ- 
ἴῃ Ῥθοίου" Ἰῃβουιρίϊο δβϑί, πὰης δχϑίαὐ Ῥδυ 5115 1ῃ 

ὃ, ΒΙΒΙΙοΙμ. Ρᾳ0]. Ηϊηο ρϑίϊν Ὑιβοοπίαβ, 16ο0- 
4. ὑ. 1, Ὁ. 284 οὐ τὰ. 98, ᾿ἴἴϑηχ Βοι]]οπ, Μ- 

866 (85 Αγέϊψιι65, ἰ. 11, ἰΔ 0. 12. Μὰ ΘΙ οκον. σϑοθριὺ ἴῃ 
Βυδος. Θρίον. δα. δἱί. Ρ. 41 οὐ Βωοκῆ. ἴῃ 0». 
86. ΟΥ. Ὡ. 8288, --- Ὁ ὨΪθ6 γϑυΒΙ θπ15 ἴῃ Ὀδδὶ τῸ- 

χα, ἰηβου]ρία, βηύ ᾿ἰβίθθο : 

Μ, Μόδιος Ἀσιατιχὸς, ἰατρὸς μεθοδιχός. 

διχοὶ ἰατροὶ, τηθαϊοὶ δαηὺ τηοϑίμοάο δα αϊοι!, ἀπδγα 
ἘΪΘθδΗΐ 6556 ΘΟ] πθι ΔΡΡΔΡΘη πὶ ΘΟΙΏτητ- 
ὕσχῃ δὰ βδηϊίαι 8 ἤπϑχ ρου ϊποηίαχη. 6. ααϊθι5 τὰ ἧ- 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ Π᾿ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. Φ1ὃ 

γ. Οοἰβυση, ργϑοῖ, 110. 1, -- ΠῚ 5θθ 0}: ΠΟΟ 6556 ΘΡΙΘῚ.. 
ΘΟὨ]ΙΟΙῦ ΚΙ θ 6 1π|8. 

ΠΟΧΊΠΙ. Ρογηΐμῖ. 405. ἀθ Ἡδιῆμηθν, ΤῸΡΟΩ}. 
απϑδιοθέθη, Ρ. 159, οὐ ᾿π46 ΒΩοκη. 60». π. 203, -- 
γ8. 2. Βώοκῃ. ψηφοδέτης, νἱ(ίοβα, αὖ Ηδδβῖο νἱάθίιν 
(ΤΑδϑβαῖω". ἐγ. 9)". 5. ν.), δῦ βα!ύθτη ἱποθυίβ, ἰθοίϊο 
ῬΓῸ Ψηφοθέτης. 1)6 αὰο νἱᾶθ Δ οΙοῖκου. ἢλοῖῃ. Μιι8. ἃ. 
1882, ». 2389, οὐ Τιϑίροηπ. Γϑέξ"δς αἰμπ απ εϊψιαῖγο, 
Ρ. 310. -- 8. 8. βουλῆς σύνεδρος, ἱ. 6. Περίνθιος βου- 
λευτὴς, ῬοΡΙη 5 βθηϑίον. ῬΥΟΟΪὰ5. Πὶσ δὲ ἴῃ 810 
{τὰ]0 πιθυηουαίπν, αὐ ααἱ Τγοβεθιι, ἰά δὲ Εν ἔπη ϑθ 
ἴδθασα Ῥϑυϊητηὶ ᾿Ἰηβίγιχοναί. 14, ΒΌοΚ. ἢ. 3024, 

ῬΟΧΙΠΠ. [ἢ οἷρρο τηδυγηονβ οδηἸαῚ δηη. 1829 
γϑρϑυΐο, ααθῖὰ ϑαϊαηιρὶ ἰυῖθαϊε Ῥιδο65. --- ΒΟΩΟΚΗ. 
ΟοΥ». ἵἴπϑε. ο»". Αἀάοπά. 2322 Ὁ 42. --- Βορϑί Οα- 
τηϑηθ68 ἰῃ Ἀττιχῆς ἐπιγρ. ἐπιτύμό. η. 2.10; ον! ὶ 
γ8. 1. Τέχνωνος αποα τοίη 4106]. α. 98. 

ΘΟΧΙ͂Υ͂. ϑοαάα. ἊΝ ΘΙ οΚθυβ δ. ορὶφν. τι. 90, 
Ρ-. 124, 6α. «ἰ., ΒΩοκΙ.- ΕἸ δηζὶὰβ Οὐ. ἡ. φ». ἐ. 1Π, 
Ῥ. 20Ὁ 534. π. ἀ022 οὐ ὁχ δρορὺ. 80 ΑΥ̓͂ δαα!ηρίοῃ. 
ΤΙηπβϑορὶρέξ. ρανί. ΥἹ, ὅγυθ, βού. 1, Βαίαπόθ, ΧΧΧΙΥ, 
ῃ. 2922, ᾿η46 4106]. η. 435. --- 5. 8. [λι81586 δποίο- 
ΤΘΙΩ ἴῃ ΠΟΙΏ1η6 ΕἸανΐο ογϑαϊὺ Δ Θ᾽ ΟἸκο 5, « ΤΩ ΘΥΔΟΤΘΙΩ 
ἀϑι18 ροθίδυαμ ἃ ααἰρθὰβ Ογαίϊθο αυώ ἀϊοὶ βοϊϑηΐ; 
ϑοα ροίοϑὺ ϑυηΐηδ, οἴϊδτα ΕἼανα ΟΠ δν15 ἀϊοίδ, [π15856..» 
ΒοΙἢ.- ΕΡι το 8. ἀν ϑονιθοθδαηῦ 1146 η} ΘΧχ ΟΥΊΏΙΌτι5 
ΔΡΟΡΥΔΡἢΪ5 εἰκόνας; 564 ΙϑΘροὶ Πα θθηΐ πον ββίσοὶ θα! θοῦ 5 
εἰχόνα ααοα τοίϊπου} ροίοϑβί. --- 8. ὅ. Ῥγὸ μίγα ρ1ο- 
γ65 ἀδθαῃῦ μετά. ΒανΡΟΒκαναί. Πρ. δψ». Ὁ. 82, Ἰορϑναΐῖ 

ΦΙΛΙΟυΓ, «ᾳμοά δοοορουαπὶ ΒΟΟΚΙ.-ΒΎδηΖ, οἱ 
ΚΑΙ ΘΙὰ5. ΒΟΡΡΡ θη. δαίθιῃ ({ξϊγι. ΕτωῸρΡ. οἱ Ογϊοηέ. 

{. Π, Ρ. 109) ΦΙΛΙΟΚ, αποά σοηδυηηδίαχη οϑὺ ΝΥ δά- 
αἀϊηρίομ!β Δροριδρῃο. --- ΤΊζα]ο υηθίνοο βαθαϊζατ 
οϑὺ ἐτῶν ΚΘ μην(ῶν) «΄. Τιΐα] 5, 51 ΚΑΙ 6110 ογϑάδβ, 
οϑὺ ΠῚ νϑὶ] ΠΙ βθ ]!. 

ΘΟΧΤΥ. Τλοϑϑαϊοπῖςῶ. αἀναΐου. ἢ. ϑσσσχοναι, 9. [46 
Βυύμοῖὶς. Γοοίΐ. Ρ. 5038, π. 110, Φδοοῦβ. (4πῖριαάυ. 
γ0]. ΠΙ, Ῥ, Π, Ρ. 288), 4ρρεοπα. τ. 2.8. --- 8. 1. 
σαοοῦβ. Μοίρη, Μοῖραι Θγηθπαάδυι ΒΟΘΟΚἢ. οχ ΠοιιΖᾶ, 
16 Πἴπογδ Οοηεδίαηέϊη. ἡ. 10ὅ. (1599), αὰὶ Βοο 6ρὶ- 
ΘΡΔγησηδ, ΘχΒΙ θαϊύ σατὰ δ ποία], : Ἔν τῇ ἐπαρχίᾳ 
τοῦ Πέτρας πλησίον τῆς Θεσσαλονίχης ἐν χώρᾳ Κουντου- 
ριώτισσα καλουμένῃ, ὅπου ἐγένετο πόλις Παυρίσιον, --- 
8. 8. αταίΐίεν. οὐ θοιζὰ, ΕἸθουποοά. : γευσάμενον. 
« Βοίποϑιαβ γευσαμένην τΤϑοία ΘΟΥΡΟΧΙΐ ΟὉ ἀθιγὴς αποὰ 
ὙἹΡΟΊΩἾβ οϑί.» Βοκῆ. 

ΘΟΧΙΗΥ͂Ι. Τἀοοϑαϊοηῖοωο. δ Ὁ ̓ μβουιρίϊοηθ βου]ρίιβ 
οὐδὺ ἀθιρῃΐπαβ. ΒΌΟΚἢ, Οο»». τ. 1988 Ὁ. Τι6θᾶ8β: 
Ιηβορρέ. Ῥ. ΠΙ|, π. 18, 16 ἃ. τηδῖπιβο. 1615, -- 
Υ5. 8. ΒΩΟΚΗ. : Τρὶς δέκατον πλήσας ἐτέων τὸ πανύστατα 
βαίνων. ΟΟΠ] ΘοΘΡ τη οὐ Τρὶς δεκάτων πλήσας ἐτέων τὸ 
πᾶν᾽ ὕστατα β.; ΚΑΙ1061. π. 822, βαῖνον, Τ6114. υἱ 
ΒΟΩΟΚΙ. --- 8. ὁ. ΒΏΟΚΙ. : Λύπην μ. πρόλιπον χαὶ 
πᾶσι βροτοῖσι πόθησιν. 1» ἀοοί. Τ΄ρ5. ἴῃ ἢ 556γΈ. 
αἴ Ερῖρν. φιοϊδιιδαίαηι ω». . 13, Ἰορὶῦ : Λύπην μή τῳ 

ἔδρων καὶ π. βρ. διῆγον; 1815 ΒΔθΘΓΘ υἱάθίαν : ΔΎῪ- 

ΠῊΝ ΜΝΤΟΙΔΙΒΩΝ ΚΑΤΠΑΟΓΙ ΒΡΟΤΟΙς 

ΕΙΔΙΟΝΕΙΝ. -- 8. ὃ. ΒΟΟΚΙ. : συμιθίοις: σνοα- 

σίτοις Βουῦῖρδὶ ααἱ γορίαβ ΠραΡΙ5. Θσβουρ18. δοσϑαϊς 

ΕΝ ΟὙΝΤΙΟΟ οἱ πιρίγο βαρροίυ, Οαΐαβ [αυῖβ6., 
« ϑοάδ]65, ἱπαυϊ, ααἱ 6] αϑάθυη οοἹ]θρῚ βαηΐ, α05 
ατεθοὶ συσσίτους γοοδηΐ. » Οἵ, ΤΏΘορΡΉ. 809 : ἐν μὲν 
συσσίτοισιν ἀνὴρ πεπνυμένος εἶναι. --- 5. 7. ἴῃ Ἰαρῖ46 
ΕΤΗΚΓΑΛ. Πόσεις ᾿πίο] Πρὸ ἀοηιΐπαξ, Θ81116 6. ἐἷδ5 
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γιεΐ )"658505. οὰὐ (65 ἐροιι565 16ρ᾽ ἴτηθϑ, αποα ἐϑυϊ μα ηῸ 
ΘΘη616 ἰηπδι δίχα [αί60:". --- Οἵ, 564. 6Ρ16}». γ. 2, -- 
Υ». 8. [1ρ5. Ιάθτῃ : οὐδάμ᾽ ἀπητήθην. 51 ΔΕΪΤΩΔαΥΘΥ 8 

ΟὟΥ(, φᾳυδὰ ἰπ οχίγθημα βιρθυῖοῦθ Ἰἰπθὰ « ΡΓῸ γδρίᾶ, 
αὖ ογοάϊαιὶ ΒΩοκΏ., Ἰδοίοηθ.» δἀάϊίαχη δὲ, [δ οἾ 18 

μϊο Αὐῳ ΛΥΚΟΑῚ --- 8. 9. ΒΩΟΚΗ. : ἀλλά γ᾽ ἐνωρχη- 
χὼς... --- Ὑ8. 10. 14. μητέραν εὐσεό.: ἃ ΥἹΡΟ 1τρ- 
518 0 ̓ δοοορὶ μητέρ᾽ ἐν... -- 5. 12. 14. Τ΄ρβ. χατέλυσ᾽ 
αἶα..... πρόπασιν. --- Ὅο ϑϑοιπάϊοπο δοάθτῃ ΘΡΙρῪ. 
βθαιιθηΒ οϑί. 

ΘΟΧΙΔΜΊῚΙ Ὁ. Τλοδβαϊοπίοω. Ἐαϊαϊῦ ΒΟΌΚΗ. 00». 
1988 ο. 146 π. βιροῦῖον. δα Ὁ {{{π|0 οὐ!άδηῃ “110 
ῬΟΊΠΟΠΙ ἃ συ] ϑοϑουηάδ ἀϊοαίο, πᾶνϊοαϊα βου] ρίδ 
διδί. --- 8. 3. Οοπί. δρίρυ. Ῥιϑοθά, γ855. ὅ οὐ. -- 
γ5. 3. Π6 Ἰοουϊίοπο βιότον μέτρα νἱὰ. ΑπέρὨ. 14, ΟΥὶ- 
ὨΔΡῸΣ. 18. --- 8. ἀ. Ιῃ ἤηο, ἀοφίαποίιι5 που αίαν νἱὰ- 
ἰογθῖ πὖ ὀναίδτη διιβοι! οί ἤδη σόοι : Χαίροις χ. 
ἴτν δὲ 

ΘΟΧΙΥΠΙ. Οἷὲ. Τιορὰ5. οἱ ΝΝν δἀαϊησίοη. Κοψαρο 
δίς. Ιηβορὶρέ. τ. 184. -- Οἵ, Τιορᾶβ. “οιωη. (ἰδ 
δ 1γιδί». ριιδι. 1858, ν». δ᾽1ῦ, οὐ} 15 διιηῦ τ ϑβυϊ ας] 068. 
Τιαπᾶσὺῦ 1άθτα Ζοβθρμὶ Ἰοοπα πθὶ οὐοαννὶ! ἀἰϊοομπαὶ 
ΤΟΥΤῚ ἃ αυὰ δῖο αὐϊαν ̓ Ῥοθίδ ν8. 2 : χλάσαι τὴν ἐλπίδα 
ταύτην αὐτῷ προαιρούμενος. ΒεοίΪ. “7ιια. 1Π, 1, 10. --- 
8. 1. δαίμων, 1. 6. “Αδὴς ααϊ ΠΟΥ Δ ί1ΠῚ Ἰπἀποῖταν ἴῃ 
ῬΔΥΤ ΘΗ Οἢ15. ΘΡΙΡΥ. ᾿Αηΐῃ. »»αϊ. Ὀϊάοι, ΥἹΙ, 189, 
γ8. 2. -- Οἵ. ΤῬΙοβοον 15 ορίρν. ἐδία. τὰ. 101, γὙ88. ἢ 
οὐ ὁ. Οδίϑυαμι οὐ ἴο Ἰοοῖιβ δὰ ΠΠ|ᾶγὰ οο] υίατη δρᾶ 
γϑίθυϑϑ θοῦ απ ἸΠν1 18) ΡΘΕ πΠοί. --- « Ῥοβί δέυας, 

Ε εὖ νϑῦϑὰ βϑαιθηί ρδιοαϊα ΠΠ{ἰολ αν γϑϑίιρα, 
ΝΑΡΡΔ αν δηϊγηα αὰ0 τηϊρναββϑί.» αἰ. Καὶ, -- σϑοῦηαιὶ 

᾿Β6ΘΟᾺ] ΠΠ 6 8 6586 οὐϑα τ ΚΑΙ 6 πι8. 

ῬΟΧΙΙΧ. Οἷἷ. Ιηβορὶρέ. απί. Ῥ. 39. π. 11, ἴηἀ6 
σᾶ οοΡ5. Ῥδυδ!ὶρ. 11, Ρ. 808, 5ᾳ. ἢ. 9, ΒΩΟΚΗ. 6ΟὉ»}. 
ῃ. 8141, 16 θὰ8 οὐ ναάαϊηρίοπ. Βαωρῖϊο. ἀ65 Πρηδορὶμέί. 
9.» οἷς. Ρ. , Αβ16 Μίμηθυγο, βθοί. 1, Βιίαγη. -- 
ΠῚ, Οἷπβ, πῃ. 4168. -- γβ. 3. Ῥυίονθϑ δάϊιι. ἐστιν ἐμοὶ, 
Ἰαρὶβ μαρϑί αυοά ἀράϊτηιιβ Ροϑβύ [6 Ρᾶ8. οἱ νδααιηρί. 
Φδοοῦβ. οὐ 4}1] ἔτος, ἧ ἢ μ᾽ ἀν. ΟογΡοχὶὶ ΒΟΘΟΚΗ. οὐ γθοθ- 
Ῥδυμηΐ [6 088. οἱ ΝΥ ἀὐαϊηρί,, ἃραὰ απο5 πα] ] τα γ8. ὦ 
Ἰασοαηδτα πδθοί. --- «ΤΡ. Οἢν. Ὡ. βόθοιϊο Υἱχ ὕθοθη- 
ἰλὰ5.» διϑϑουϊ 6586 αι. ΚΚδίθ6ὶ). π. 840. 

ΟΙ,. Οἷϊ. ῬᾺ. 16 085. Ψοιρηαὶ ἰδ. ᾿Πηδέρ. ριδί. 
βορί. 1858, Ρ. ὅ710. Ἀδροίλῦ Ἰάθτα οἱ ν. ο]. δ δά- 
ἀϊηρίοῃ. ὕογαφο οἰς. ]ηϑογὶρέ.. τ. 1104. ῬΒΠΙΡΡΙ 

16 085. Βαπύ ΒΡ Ια θηίδ.---ν 8.1. σημήτορα, Σ ΗΜΗ- 

ΤΟΡΑ 6556 ἴῃ Ιαρί46 νἱἀθίπν ρῥγοὸ σημάντορα, ρΓᾶγᾶ 
Τουτηδ. --- 8. ἀ. Κιανὸς ὈΓ.. ΠΟΙ... ΟἿο ογἱιηιαίι5, αἱ 
Ἀθηναῖος, οἷο. Εἰρηναῖος ἔ]θηχέ[ν] με ἀϊνέστη]σέν τε Κ.: 
β'ο Και διῖαβ, ααἱ 1ΠΠ [6 ΓΘ. ΒΈΘΟᾺ} ΘΡΙΡΤΔΙΩΤηἃ 6886 
Ραίΐίδι. 5 

ΟΠ. Μίποω. ΟονὈ. ἵἴηβδο. Αἀά. 1 2284 γ΄, Ἰηᾶθ 
α. Καῖρθεϊ. ἡ. 589. Τἰξίον ΕἸΜΙ Α. --- 5. ὃ, Ουοί 
ΕπίοΡϑθ ρϑριθυϊηὐ ἱποουίαιη. Ἐονίαβ5. συν τυχοῦσ᾽ 5“ 

ΡΙθμάσμ, φμαπαοφιϊαθηι ἰ6 πδοία βατη οοἰοφιοη θη. 
α. Κ. 

ΟΠ]. ϑοδαξίοροϊϊ Οδϊαίϊοο. Ἐχ Τδηιοηβ ο θθοὶ 
ἈΡΟΡΎΔΌΒΟ (1ὴ Αοἐϊ5 δοοῖοΐί, ρλϊῖίοί. Οροϊὶξ. νο]. ΝΠ) 
ΘεἸα τ ΒΟ]. ϑδολθά. ορῖφν". Β6ΡοῸ]. 1816, Ρ». 19, π. 1; 
ἰη6 α. Καῖ06]. π. ἀθ2. --- ἘΦΒΙΙ βιιηὖ ΒΡ] θη θη ἰδ, 
οὐ Θηλθη ἀδίϊ 88. --- 8. 1. μ᾽ ἔτικτεν. « Στήλην ̓ρϑᾶϊῃ 
Ἰοααὶ νἱα!ῦ ἸΚΓΙ ΡΟ ΒοΗΪ, --- » Ῥοβύ θανόντα οαπίϊηπιο ἢδθο 

ΓΝΩΝΤΟΟΔΗΤΕΡΜΑΒΙΟΜΊ, αὐ τϑοίο δάϊῖον 

ΑΝΤΠΟΙΟΘΙΖῈ αἰιλτολὶ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ 

βουῖρεῖβ δάϊάς ΒΩΟΚΗ. ἢ. 3627. ΤΊα]α5 
᾿ ΘΟΡΙῈΡ (15511Ώ1|8. 

πη ατη γϑυβι σα ατὴ (141-18 Μιυιοραραπη) ἀρδλ 
ΤΟΥ͂Θ ἰηίθγο ἀἴ556. δύ ιθῖς. 1086 βϑθες, ἼΣΟΣ 
τέρμα βίοιο. » α. Καὶϊδ. : 

ΘΟΙΠΠ. Βοδαείοροῖ!. Τὸχ Πδιη 5 Ρορν. ἢ 
βοοϊοί. ρηϊϊο!. Ογροϊϊέ. νο]. ὙΠ) δαϊάϊι ΒΟΙ͂ΒΝ 
Θρῖὶφ»". ἡ. 19 54. οὐ 'π46 α. 8108]. η. 408, : 
ἴδ οὐηηΐδ, ΒΡ] Θπηθηΐδ ; ρδιιοδ, ἐπατπο ΟΝ 
118. --- « Ε]υβάθυῃ ΒΘΡΌΪΟΡΙ βαρ υβηὐ Δ᾿Ί1δ. 
γαπα ᾿ΠΒουΙρ οπαχῃ ἔρδρτηθηίδ ρα ΒΟΘΗΠΐαπα, 
αι δἰβὶ σοιηροπὶ ᾿ηΐθΡ 86 ῬΡοββθ νἱἀθδηΐαν 
ἨΪΠ115 τα α 118 βαηὐ ααδηι αὐ νϑὶ βθηϊθηΐδ βϑϑαδία 
α. Κ. -- « γἱάοίαν ΙΥ̓ γϑ] Ὑ δίθο βδβθου]!, ἀὰο ἕξ 
ῬΟΡΘ 8165 Ἡγυηηὶ 4618 πουλὶ ἰ θι56 116 δυκδ ἶ 
ἰὰν. » 14. 

ΘΟΙΙΥ. Αἰδῳ. Ἑκιαῖ Βοἰπϑβίαβ, ϑψηΐ.. 
9]. χιι, Ρ. 088, π. 104, ἀοἴηαθ ΕδοΡθιίαβ 1786 
Ρ. 193, η. 458, αἰδραὰθ ΟΠ πε  δραῦ νος 
ἘΒοροιϊονιιαὶ ἘἸοδυνοοά. [π86}. ἩαβΩΝς «200 
πδᾶδ Απέλοί. ἰ. 11, ». 234, ἊΝ 6] οἰκθυιβ γἐϊο 
π. 18 δαϊί. α10., ΕὙΔΗΖΙα5 δον». 2.50)". 9}. Π 
π. θ20ῦ. -- Υϑ. 1. Ὃρμῆς ἀθάϊ Ρ᾽Ὸ Φύρμης, 
φΦ ῬΓῸ δδριθαίϊοημθ ᾿πβουατη 6588 ΟΡΙμΟΡ.. 
ΘΟΘΠΟΙΊΘη οϑὺ ἃρ. Μυραΐ. ᾿πβογὶρέ. 1071, 12. 
Ἱ,.. 1. Ηογπηθ. --- 5. 3. 1 ρ15 Βα Θ᾽ 6 νἱάριαι 
ρως, ἀοα γϑίληπι6 06. ΟἸΏΠ68 ; Ἰθρθημ πη ὁλοχλ 
γ8. ὃ. πρόμορον ΜΝ 6] οἸκου ΤΣ ΡΝ 
-τ 7885. θ6-1. Οὗ, βαρν. π, 397. γενέ 

τ 6] 118 810 βουϊρίδ 6586 ᾿ἰδίδ ἀπονη γΘΡϑὰ 
χηϑηΐδ, οὐ ἀθν]8, (108 βῖγθ Ῥοθίδθ ἱπηρορῖὶ ὴ 
ΒΟΌ]ρίοΡΙ8 ̓ ποιΡ ἃ τα α 1105 ΘΧ Εἰ αϊξ, Υ. (0»}»Ὀ». Ὁ. θ: 
6901. --- Ῥεϊογθίη βουὶρίθγδτηα ἀβίαμα βουνανὶν αι 
Ὀ6], πη. ὅ717, αιθτῃ Υἱά6. 

ΟΙ,Κ.. ΟἹ Αἐποηΐδ, αὈΪ ὑρδηβορὶ 510. δρθς 5. 
ἀϊίααθ ἴῃ Πέμ. ἰ. 11, Ῥ. 1, ». 38. ΜΆΠῚ ἴπἀ6 τοῖα 
απ08 ΤΘοΘηβαῖν ΒΩΟΚΉ. ΟΡ. 1, πη. 1012. Νὰπο 
οϑύ ἰπ Βυϊΐδῃη. Μαβθο ᾿ηίθυ Εἰρίπίδποβ. Νὰ 
ἀράογαηύ οὐ Ουμηδηῖάθβ Ἄττιχ. ἐπιγρ. ἐπι 
8388, οὐ Νουίοη ἴῃ ἐλο Οοἰϊοοί. οὗ" απὸ. Πα 
ἴῃ Βριξ. Μαδ. τ. σχχνπι. --- ΒΟΟΚΉ. τἰὰ 
μδ 065 ΤΎΎΡΊΘΓοθ, Επα γομ 1418. οὗ Ὁἤιοίαν ἐΗΣ 
Ροϑιυιΐύ ΗθυΙΏΘΡΟΒ, ΑὙΙβίοτωΔ ΩἹ Π]15, τηδυῖδ 
Ὀὰ5 οοποθρύσχη ῬδΡίτα θΟΏΪ5, ραν τη, ῬΘΒΒ1ΠΩ] 
Ἀθχδιηθίυ 8, Θχοθρί 5 γ58. 2 οὐ 10 ααὶ Ῥθηίδμηθ 
οὐ γυβ. 9, ααὶ οοηξιβο ΠΌΠΠΘΡῸ γαρϑία,. 
ΡΓΟΡΙΙΙΒ γοιβιβοδίου! αἰ ουϊέδίοτα. οὐθδμίθα Ἂς 
8. 1. χυδιόωσα, (γ155}118., ἱ ν8. 7. Κιλικία. ἢ 
μαθού ἐθίραις, αὐ γ55. ὁ οἵ ὃ λιριόεσσαν, χίλεσι. --- 
σον σϑ δύ οἱ ἴῃ ἤπθ 50 Βα ρρ]θυαύ δδοοῦβ, ἴῃ 41 
Αηϊηιααυ. τ. ΠῚ, Ρ. Π, Ρ. 300 ὅσῳ. ΘΡΙθὉ. Ὁ 

Ἕ μος Ἀριστομάχοιο πατρὸς χαὶ μητέρος 

ϑι6α οἸηηίηο τηδῦηον Βα ρο ΕΡΜ ΕΡΩΞΣ » 
τέρος ἐσθλῆς Θοῃ]]οϊοθαὺ ΠΘμδαμ8 μητρὸς 

ΠΟΙΨΊ. « Αφιιὶς ϑοαξὶῖβ, ἴῃ Ἰαρ46. ἔν 
αἰϊαπάθ ἀο]αίο. » ΕὙδηΖ. ΟὉ7}. 1,807. 
ν. 1088, π. 6119. --- 8. ὁ. Ἠοχηθεῖο. αἰοῖ. 
901, θύρην ἐπιθέντε φαεινήν, ῤῖτα. Ζ, 19, θύ 
χειντό φαειναί. --- 8. ὃ. α. Καίθ. {ἴ|μά τ' 
γ8..:. [μΔΡῚ8 ΒΔΌΘΡ6. νἱἀθίαν- σώοισιν, (ἃ 
Ροίογδί. --- Κ8. 10. οὐπὴ Πα. ἈΧΠΙ, 91, « 
ἀὰβ 6ϑι : ὡς δὲ χαὶ ὀστέα νῶιν ὁμὴ, σορὸς ἀμ 
« Ῥγοο]ατ ΘΟὨ] οἰ 5 6556 Ῥροουϊαη ΡΟΝ 
ΘΟοη58] ζαϊί, ἃ. α. 991, ροβὺ Ομ ἰβί. 298. » 1 

ΤΟΙ ΤΙ]. « πὰ νἱοϊηῖα 1] πουὶϊ. Εἰχ ΠῚ 

--ὀ [ΚΝ53. ἅ. ὕνὶ πίῃ 8 



ἩᾺ , 

ο ἜΣΟΗΝΝ ΡΑ--Ὁ αρΡΙονῖι: Βώοζα. δάχρυ; 
πὰ παβατδη Υἱ 1] πλῈ5 δάχρν τινὰ χλαίειν, 60η]6- 
ῥᾶστα. α. ΚΑΙ". [χ]α[ὶ σ]ύ με. --- 8. 7. 6. ΚΚδ1- 

6] πνεῦμα [β]ίᾳ 9. --- 5. 18 Ιάφχη τϑϑιϊ αἱ, --- 8. 1ὅ, 
᾿ ὀλέτην οθγίστη δβὶ, ἰοῦ 1185 Ἰηπιβιἰαύασα. » Βοῖῆι. 

1} 

ὙΠ]. Νίορω γϑρονίασα δάϊαϊε θυ πλτι5 ΒΩΟΚΗ. 
. ἢ. 8164) ὁχ ΒΟΙ6αΪ5 ΑἸοχ. 46 Ταθογρᾶθ ἃ 1,6- 
ἴο τη ἰββὶβ. « Ιὴ ἰδ ρῖ46 δὲ ἃμδρΊυρματη 66]} 1] τη 
δβϑηΐδη8 δὐ 1 δὰ ΘΟ] οσαίαχση ᾿πγθηθτα, ααὶ Δ} 16 νὰ 
ἰὐϊἀθηΐομ 5. {πβοϊηδγη, δἰίθυα οα] λα ἰοποί 

ι οίΐαν! ἴῃ {ἰα]οὸ ἴῃ Μαῖοῖ Μπ8. πυϑγοπ. Ὁ. ΟΧΧΥ, 
δα. θαάοτι ἢδθο ἃυτηδ δα Ἰδίπιβ βαηι). » ΒΚ. --- 

ς; ΟἿ, βία "6 ̓π᾿ τὰ δρισνδυήσῃ. ἴῃ Αηέϊοί. ραίαέ. 
819. -- Υ8. 9 « ἔ τηὐον]θοίῖο ἀΟΙΟν τι 5161 ἘΠ Δ 5 

ἰνα τηθίγαμη οϑί. 01] Δ Ρ15 παθϑὺ πῸὴ 51η6 ἃ}}- 

τὰ οοπίδίομο ΕΧΡΥΣΟΜΑΟΛΛΟΝ, Ἰορίπιιβ 
) Χρυσεόμαλλον, αποὰ ῬΓῸ ΠΟμΊΪη6 ῥαδαν Ν Ῥοϑεῖ 
αἰ. 5116 ηΐ. Απέλ. ραὶ. ΝΠ, ὅθ8. ῬΡΟ ῥητιάριον ᾿1θ6η- 

8 Βἴπηθ ἀδγθπι ῥητιάριν ΣΙ Ἰοριταρ ἴῃ ΒΟΟΚΙ. 
ϑ1θῦ, οἱ ἰπ 564. ποβίτο. 51 ῥητιάριον τοιΐη65, αὖ 
Ὲ ΤΟ Ρ᾽ασαῖί, απδτι 5. }] 8 ατη 6χ ἀυδθιι5 [οἰ π6- 

6ϑί, 568 δητιᾶργον, βῖνθ, αὐ ΒΩΟΚΙΙ., ῥητιάρίον, 
5, -- « Κυνηγὸν ᾿ῃ.6]}10 6 γΘηδίουθυη διβαδηβοχῆν 

Βοβύϊανιαγη. » Βολῆ. --α 8. 8. σταδίοις τηδηϊδ5- 
ὯΝ δδὲ ἰηἰσοάποίατη [1586 ΘΡΤΌΡΘ. 56 ΘΧΒΟΡΙ ΘΗ 

ι αὐδαναίδυνῖ, ἀπᾶθ οχϑίϊ0 Πορίδηηθίου : απο 
{Πὶ ΒΟΘΟΚΉ. ἔθυο οτηπὶ βθηϑὰ οᾶτοί, ΕΟ ΒΠΘΡ. ΘΟ Ρ- 

: ἱεραὶ θήρας ἐν στ. πάσας παλάμα!:ς ἀνύσαντα (Μιι8. 
ὦ Το ΌΥ, ἴ7.50}. φγθο. Ὁ. 211). Ῥοβὺ νϑυβ8. ἴῃ Ιδρῖἀ6 

Ὁ] οἰ από» δὲ μδθο : ᾿Ἡλιόδωρος..... Ἰρυσεομάλλῳ ἐκ 
αὑτοῦ μνείας χάριν. Χαῖρε, παροδῖτα. 

“,΄νυ 

᾿ς ὍΟΙΙΧ. « 1.Δρ]8..- οΟἸπι ΟΠ ΟΙΒΘΌ] Δ ηπ5 ; οαίδ]. θὰ- 
5. ἢ. 2310, πὰπο ἴπ Μάβθο ρδίγίο Ῥδυϊβίθηβὶ, οδίδ]. 

Ι ἀνδο. ῃ. 518. ΑπίΙασδηη ἤδη ἸΠΒΟΡΙρΡί. δ νὶ 1Π ΙΒ τ. 
αἴὰ ΟἸανδοῖαβ π΄ (8 θᾺ}}5 οὐ Βοιλ]οπ. Μι5. {. 1Π, 
ἱρρ.- οὐ ΤΙη8ον. 80. 21, Οβδῆμ. ϑ'γἐϊ. ῃ. 866, ἡ. χχχ. 
νδοίαγ!! οἱ Ὑ ΘΙοκοραβ 8 1. οαϊῦ. ἐν ῃ. 4Ἶ, Ρ. 88. 

Ραίνία Ἰρῃοναίαν. » ΒΏΟΚΗ. 00»}. ἵηϑῦν. 27. 
Ἰθὺ, --- 5. 2: ΒΩΟΚΆ. : τάγμα ῥητιάριν, δεύτερον 

ον, ἴον οἰδιιἀϊοαπΐθ νϑῦβιι, ῬΓῸ αὐὸ 1401] 1τὴ6 166 
ἰοῦ δοοϊρ᾽ θπάσχῃ οθη560. α. 8106]. Τα[ρσέ]α ῥητιά- 

ν, δεύτερον π. Μ. -- 8. ἀ. 1δρὶβ Βαροὶ ΚΕΛΑ- 

ΟΝΛ ΛΩΝ; οοῃ]ϊοϊοδαί ΒΟΟΚΗ. : κέλαδον λαῶν, 
ΓΘΙΟκ νυ. ἄθλων, ἘΤΟΠΗ. ἀέθλῶν, 05 τ᾽ ἀνδρῶν. 6 
χλοις, αὐϊ ΒορΟΙΚΗΪ ποῖ. δὰ π. 3668 1001 Ἰαιιάαίαν ΠΊοη. 
55. ΓΧΧΊΙ, 32. ΘῈ] οἰ απίαν ἤδθο νϑυβὶθιιβ : Θάλλος 

χαι Ζόη Μελανίππῳ μνείας χάριν ἐκ τῶν ἰδίων ἐποίησαν. 

ἂν 

ΤᾺ. Ηἴηιοα. ἘΔ ἀδγιιηΐ, οχ 580 ΔΡΟΡΤΆΡΒΟ Υ. ο]. 
ἀαϊηρσίοη, [ηδονλρέξ. ον». οἱ ἰαΐ. οἔς. ἰ. ΠῚ, Ῥ. 1, 
σι, Τραοσποηϊία, 11, τι. 3499. ΕΤΔΏΖ. 60»}. 12.807.. 
ὦ ΠῚ, ρ. 3ῦ6 5ᾳ., π. 4588, 6ὁχ Βοῃ6 415 ϑιϑϑίζθῃϊ. 

πεἰταὶ ὙΘΥΒΌΒ, αΘΟΡαΙΩ ἰπ ὈΓΟ ΡΟΝ ΙΔ ὉΤῚ 
ιλστῖνος γ6] Κλεστῖνος. --- 5. . ῬΘΡ ἰοντηυϊδτῃ 
ἧς ἐχ στρατιῆς αἴ ΠοΠπαπαῦδτη ΟσουΡΙ, αὖ ἴῃ 

. ἔγι50)". 47. τι. ἀ 82, ἀΡὈΙΡδί] παπύ ΒΩΟΚΉ. -ΕἼ Δ ἢ 2. 
ἢ δοίδ πη ΟΌΤΏ βεϊρϑηα 8 τα τ Ρ 1 5 ΘΟΙΏΡΔΡΔΡΊΙ. 
σατη οἰδτιάϊοαὺ νϑυβιβ αἱ, δὶ ΔΌΒΟΙ 6.15 νῦν δ᾽, 
ἀγηοίθιυ ἢϊ. Μ|5611}8 ἰδπάθυῃ ροϑίδ, ἀθβοϊ θη οι 
Εἰϊ5. ορίὶθα5, ροβίαθδτῃ αἰϊθηδ ΒΟΥ δ ΘοΙΩρΙΠδν]ᾷ 
«Ῥαϊαέ. ΝΊΙ, 228), ογηηὶ ταθίσο γδ] α]οἱί. -- ῬΊΘ- 

ἢ, ἴῃ Ἰαρὶἀθ 526ρ6 ε ΒουῚρία τη ΡΓῸ αἰρῃποηΡῸ αἱ; 
στεῖνος, ἐπενῇ, μείνεμι ν58. 1, 8 οἱ ὅ, 

ΟΥ̓ΧῚ. ἙαΙιάϊ αταίΐον. Γιδορὶρέξ. Ὁ. μοχχιχ, 11. 
6 ατοία5 ἴῃ Εἱοντἰ. γώ. φιαρίϊ88. ἑογέ. Ὁ. 413. 

8. 1 7αἴὰ Ἰοσϊίαν ἴῃ Απέλοϊ. ραϊ. ὁ. σιι, 8, οἱ 
ἃ, ἴῃ 50}10 6 ποβίγα ἢ. 988. Οἵ, οἰϊατα μῖο ἰηΐνδ 
19. -- 85. 2 οὐ ἀ. ἩἨοῃιθγο- οθπίοηββ. 

ν᾿ 

ΠΝ ὈΑΡΌΤ " ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΙ. 371 
ΌΟΙΧΊ. Ναριανγ. ΤΠ ἴογϑ ΒΈΘΟΙΪΙ οοηβϑὲ 6556 Ἰζαῖ- 

Β6] 15. Εἰχ δι Δρορυδρθῃο φαϊαϊί, νυ. οἱ. ΟὟ αὐαϊβρίόνι 
]ηϑορὶρέ. 9». οἱ ἰαΐ, ες. ϑιγνῖα, Ὡ. 2171. -- Ὑ8..2. 
ὕϑί αΐδο ἰΌνπλθο ἐκ τῶν ἰδίων δἀ46᾽6 νο]αΐϊί Μδῖον ρμὰ- 
γι βιθατι [6] 1οἱ δ 018. δῦ Ορα]θητῖθθ ᾿ρβῖι5 [αϊ586 ἂνιϊ- 
Ὥσοτηῃ, αὖ σΆ]1Π166. αἰοϊίαν 1᾽αγέΐϑαπ ὧδ δα Γογίμηθ. --- 
γ8. ἀ βαρρίονι α. Και ἴα 5. 

ΘΟΙΧΠΠΙ. Μύιος. Τιοπονηαὶί Μμ8. ἤλοη. ΧΧΗ, 
291, η. 281: ἰηᾶρ α΄. 4106]. Ερίφν. ον. τι. 38ὅ. Ἐα]- 
ἰονὴβ βιιηῦ ΒΡ Ιουαθηΐα, ηἶβδὶ ααοὰ ἐλθὼν Ῥγο ἤλυθον 
ΝΥ Πδιλον τ, χλαίοις ΡΓῸ χλαίεις ΒουῚρ5ὶ ΚΑ106], 

ὈΟΙΧΤΨ. Αρυάᾶ Ἰοοῦτ Αἰέοηέαϑ]., οἸΐτα Βοηηΐβοα. 
Ῥυϊπαιβ ϑαϊαϊν [6 085. γον. αγολι.. οίο. Ῥ. 480, τ. ΤΤῦ ; 
1η468 ὑγδηβιι Ποο ΘρΊρυ. ἴῃ (0). 1.80)". 4». Ὑἱ. 3851 Τὴ, 
Ααάοηα. ἈΘρΘΟϊς παρον δα! πρίομ, [19Π50}. 4)". 6ζ 
ἰαΐ. οἰο. τ. 11ὃ. Ποαϊ οέϊατη οχ 'ρ50 Ἰαρίάθ ν. οἱ. 6. 
Ῥουτοῦ ἴῃ Να;ρίο»". αγο]ι. δ ἀαἰαΐϊο, οἴο. ἱ. 1, ». 13. 
ΝΟΙΠΆΠ]ἃ τηθίνὶ υἱτᾶ 1ἢ. γ885. 8, ἀ, 9, απ ἰοῦ ίαβ86 
διαοίου β δαηΐ, ἴαοι]6. ζαὶΐ 1Ο]16γ6. -- 5. Ὡ. 1ιδρῖβ : 
δάχρυον. --- 5. ὃ, ῬΥῸ Μήτηρ δὲ βαρυπενθὰς, γΘροϑαϊ- 
Τι5 Μήτηρ δ᾽ ἣ βαρυπενθὴς, Ὁ] ΙΓ ΌΤΆ γοΡθτιΠῚ ἦᾶτα 
Βουιρβουαὶ ΕὙΡΔΏΖΙ15. --- 85. ἀ. ὕὉθὶ ἴῃ Ἰαρῖάθ ἐμαυτὴν 
ζῶσα οΓδΐ, Ἰορίτηιβ ἐνθ᾽ αὐτὴν ζῶσαν. --- 8. ὃ. 1,80 15: 

ΕΙΝΕΙΚΟΝΙ. υπάθ οὶ ΕὙδηζίι5. εἵνεχ᾽ ἐμῆς, 
ΒΙΠΩΡ]1ΟἾ 5. ΤΟΒ ΕΠ αἰτητι5. εἰνὶ χόνει δαΐὺ ἐν δὲ χόνει. -- 
γ8. 6. ἴῃ πόνο ΝΝδἀάϊηρίοηϊ ΘροσΡΆΡῃΟ ἀδϑαηύ νου 
αἰ. ροβὺ σοφῶν, αι ΡΓΪα5 ἸΘρ Ὀδηΐα" οἱ μάννε τιμάν, 
πᾺ}]Ὸ0 αὐἱάθη 56η818, ταὶ τ 1] νυ ἀθίαν : σοπ]θοὶ σοφῶς 
σοι μάννε τιμὰν. --- 5. 9. Οὐχ π}1]8, ραίθδῦ Ἰδοπηδ, 

ΟἿΣ 1ὰρ15 βαρεῖ ΕΓΤΙΓΑΙΚΑΙ ΕΝ ΦΘΙΜ. ἴον- 
βιίδῃ Ἰοροπάμπτη οϑὺ ἔστι γε χάν, δυὺ 51 ρυίδυθυβ, 
αυοα νϑυὶβίτα!8 οί, ΓΑ οἱ [ΚΑ] ὑπαὶ οὐ θαπάθιηῃ 
6556. ραν ου]αγὴ αὐδάναίδυ!! ααὐ 6} 15. ααὶ Θχβου ρὲ! 
ἸποαΡ Ια, σογηϊηδίϑιη, ἔστι χαὶ ἐν φθιμένοις. --- 85. 10 
τα 1] πὶ τϑϑυϊνα!ὺ ΕὙΔΏΖΙτ5 : Χαίροις" μὴ τύμόον ἄλλα 

νοέων πάριθι. 564 τηδηϊοδίο Ἰαρὶβ βαροῦ ΑΛΛᾺ 

ΕΜΟΥ. δυύ, αὑἸορὶὶ α. Ῥεσροίυβ ΑΝΑΓ ΝΟΥΣ. 
8106]. ἰδηίαχη βου θ6η5[μὴ..-...] τύμθον, ἀλλ᾽ ἀναγνοὺ: 
πάριθι, 5 }1οἷὐ : « ΙΠ1{10 νΘΡβιι8 χη Πα ύπιν π6 6115 
γἹοΙαγοί ΒΘρΌΠΟνατα, » οὖ γοοὶβ χαίροις ἴδ ΠῸΠ]Π ΠῚ 
Βιαρογοϑί γΘδ ΙρΊατα. -- Μ υβῖθαβ Βα βου ρίατη ἸΘΡῚπ} 
Τιμέας καὶ Νάνα γονεῖς. --- ΜΌΠΙΘΥΙΒ ἢ. ῬΡ. Νάναι. 7ᾶτα 

ΟΟΘΌΡΡΙ ἴῃ 8110 6] 5άθηὶ ΤΘρΊοηἶβ {{{π|0, ἴῃ ον. 
50)". 97. Αἀάοπά,. ΠῚ, 9827 : 

Τὴν τιμητὴν ἀνθρώποις Νάναν ταχέως ἥρπασε υοΐοα. 
συμφροσύνῃ ζήσασα ἐν χηροσύνῃ χατέλειψε 

σύνευνον χαλεπῷ πένθεϊ τειρόμενον. 

- ΠΠΠ [Ὁ ΒΈΘ 1 ΠΟΟ 6586 ΘΡΙρῚ". Θχιβίϊηδῦ 8106} 1π|8, 
4], ἔδυ ἀθίαθθ Ῥυΐορο βουιρύαρα βουναίδ, θχῃῖθοὺ 
ἐἈἈένεον (510), βαρυπενθὰς, ἐμαυτὴν ζῶσας ἀλχυονὶς γοεροῖς 

(νυ. ὅ), σοφῷ νοΐ, ἔστι γὰρ χαὶ ἐν φθ. 

ΠΟΙ ΧΥ. Ναριαγα. 11 ν6ὶ 1ΠΠ βθο!, αὖ σαϊάθηῃ 
Και Ό6 110 νἱ δία. ἜΣ ΔρΡοΟΡΎΔΡΠΟ 880 νυ. οἱ. ΝΥ δἀάϊη- 
σίοη., 1150}. 07". οἱ ἰαέ. γϑοσιοῖϊ. οἔο. ϑυγῖθ δέος. τι. 2110. 
ΤΕ Κερτέννου ἀπθ᾽αγη οβί, αἰ του] ὰ ἴῃ πδο 

Ἰηβουριίομθ ααὲθ ἰᾳ66. ἱπαϊρσοηί; ΙἃρὶΒ ΓΕΙΝΑΜ 

ΕΝΗΙ. -- 5. 8. ΤαρῖὶΒ ΜΙΛΊΙΟΝ,, μίλιον, αυοὰ 
Τα] ἀτ τὰ 6556. Ραΐδὺ Κα] 06]., αποα « ΕὈγίμηδΘ ἴδηο 
5111] ἀράϊοαίο ᾿πβισηϊνθυϊηί. ϑρίαβ θη γϑίθυθβ δα 
Υἱαβ Ρα]1οὰ 5. 5806}18 γ6] ἥρῷα οοηβιϊαοδηΐ, ααϊ 15 
βρδίϊα, ϑιηθιϊροηίαν. » α. ΚΑ. -- 8. ὅ. « Ναγηδιὰ ᾿ 
οὐαί, ἰθβίθ αἶνὸ Η]θρομγηΟ, υΐσια σΥαΉαἰἿ8 ἴηι ΚΘ ΟΊ16 
Βαίαπφα (Οποριαϑξί. ἴῃ ν. Νϑιαγδ). » ΠΓααὰ,, --α Κ 8. 9. 
νναάδαϊησί. τὴν, ῬΙῸ τήνδε, Πᾶποοθ 510 [ὈΓΡΏΙΘΘΙ ; 
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[Ὀγίαββθ Ἰθροπάυσῃ ἑὴν, ΕΗΝ.. --- 5. 10. Ἰογηθ6 85 
δρδὺ ροοϑίδ. 

ΤΟΙΧΥΙ. Οοὐεῖ. Ο. Ῥεονγοίαβ, ὁρ. οἱΐ. ρ. 118, 
ῃ. 19, ἀοἰπάο α. Καῖ 61. π. 800, απὶ ΔΡΟΡΤΔΡΗΪΒ5 οτη- 
οἶπο ἤάδοπάππι ποραί. -- 8. ὅ.. « ΛΟΎΥΓΑΜΕΝ 

λοῦσαν ἐν 58{ οΟμἤἀΘη(ΘΡ, πηγαῖς ἀπὈἸ δηΐου ΒΟΡΙΡΒῖ. ᾿ 
α. Κ. --- εξ. Ἴ. τρεῖς ΒαρρΙονὺ Μοραϊίσηδηηὶ ἢ]1|8, ἃ 
απο δἰϊδυῃ ρδίν 5 ΔΡΟΘΡΡ ματα Βα Ραϊ 6. ΚΚ4108]. : κ αὐ 
ὑπΊθΘΉΔΥ]Ο ΟΠ θ6Π6 οοΟμνϑηϊαηῦ ᾿Ἰδιι65 γ8. 1. Π60 856- 

ῃδίαβ ῬΡΙποϊρδίιβ. Εογίδββο ἴρβαμι ΠΠπᾶ Γ (Ε) αὐοᾶ 
αηίΐα ἐτέων ἰγδαϊζαχ, πατηθυὶ αΟΪΠΔΙΡῚ ποίδ δϑύ, » 1α. 

ΘΟΙΧΎΥΙΙ. Μιγααίς. Ἐκ ἃρορυᾶρμο δυο ν. οἹ. 
ΝΥ δαάϊηρίοη. 1750)". γοριοῖ!. οἷο. ϑυυϊα, π. 2031. 
-- Κβ. 1. Ῥητοριχῆς, 1ὰ ο5ὺ ΔΡ(15Β ογδίου᾽δθ σδιιβὲβ 
ἀοίθη ἀθη 15 ΔΒ  Ὀλίδδ ; οἵ. νβ. 0. --- 8. ὃ ἴα δϑὲ ἴῃ 
Ἰαριάθ, μ1}1} ἀθοβί. -- ΠῚ [6 γ6 5666 }1 απο {ἰψα! τὴ 
6586 σΘηβαϊ [8106], 

ΠΟΙ ΧΎΥΠΙΙ. Ἴη Αηιοῦφο. Ηθηζθηϊαβ ἄρῃ. Ιπϑίϊέ. 
1804, Ρ. 106. Ιπάο α. Καὶ 6]. Ερῖρ»". σ». ὁ ἴαρ. σοη- 
ἰοοί. ν. 108, π. 919. --- Ιἡτο ΑΙ. -- 5. 1. 
ξ χη 5}1}]}. 

ΘΟΙΧΙΧ. ϑοίωηιῶ. Ἐπ ἈΡΟΡΥ. 500 νυ, ὁ]. δ δαάϊη- 
ϑίοη. ]1πϑοργὶρέξ. γος. οίο. ὥγυϊα, ἢ. 2981. -- 5. 2 
1)6 ὑπγηι} 15 ααὶ σΟ] χα ὈΔΡΊουτι πὶ Ιοοο μα Ὀδηίαν, νἱὰ. 
ἴηΐν. πῃ. 6010, Τύμθος ὑπουδαίων, η. 128. Αὐτῷ χαὶ 
τεχέεσσι, οὐτὴ ποι Νν δααϊηρί. ἐδία!. 580 π. 2148, -- 
5. 7. 6. Καὶθ6ὶ. οϑηβϑί βου Θ μα πη 6586 νεοπολίτης; 

τς Κ'ϑαελάπ5, δἰΐ, δροιϊθοίιβ ΘΧ 56. ΎΥῸ ΟἾΥΙΒ ἰδοίτι5 δϑί. » 
Ιάϑυταυ ἤππο {ἰξα!ατη 11 βεθοαϊο Υἱχ Τθοθη ΟΡ 6 οθηβοί. 

ΠΟΙ ΧΧ. «1 νοὶ ΠΙ βθθοῦ]ὶ. » α. Κι. --- Εχ ἂἀρορτγᾶ- 
ΡΒΟ 8π0, ἰΙοοὸ ἀϊοίο βιει5γ-6ὁ,- Παρ} τϑρϑυύαπι ϑάϊα τὶ 
γ. ο. Ννδααϊηρίοῃ. 1η8ογὴρίξ. γὸο. δίς. τὰ. 2414. -- 
ν5. 3. Νοῃ δἰίπηαθ ποίμβ 116 Μδ]ονίπαβ, δὰ αἀαθυα 
Ρϑνιϊηϑηΐ ἄπο ἰγθβυ ᾿ΠΒουῚρίΟη65 απὰ5 τα. πη. 241 
864. γἱ6, ρΥϑοβου πη ἀῃᾶἃ 85. ἢ. 241 αι18 Ἰδίϊηδ, οϑὶ, 
656: 

5646 ΒΒ} πδὸ σϑοιθαὺ οἰδυῖβ ρυϑίου! 6 ρυϑοίθοίαβ 
Μδ)]ουμοβ, υἱρῦαίθ οο ΘΡαἰπ5 τη δ, Ρ6} ΟΡ ΌΘΙη. 
Ηδξθο 111 πο ΤΘΟ 165 ἤαί!, ἤδθο 5615 δδβίθι 8, 
ΕἼΠΡΡΙ οχισποία βίπ 115 ατσδίϊαπιθ μθροίβ. 

(φυϑοίουϊ Ρ. Ῥγϑίουϊο, --- ΜΆ]ΟΥΪΠΟ5 Ρ. Μδ]οΡΙ πα, --- 
ΘΘΟΙ ΟΡ αἰιι5). --- 5. ἀ. ἐλέλευσις ἃ ἐλελεῦ, ρᾳρῃδηίίατη 
5θῖι νἱοίουαση οἰδιῆοῦθ, ὑυἸθτ Ρ8}15. ἰαπιδί10 οβί (ν. 
Ή5υ 6}. ν. ἐλελεῦ, οὐ ΑΥΙβίορῃ. δὰ ἄὐυθ5, 804. 561Π0].); 
ἀδεοβί ἐλέλευσις Ιοχὶοῖ5. Ετηθπαδνιὶ α, ΔΙ 6] 15 Βασι- 

λεῦσιν, απο τϑοθρίμηι5. --- ΤΕΙΚΕΡΤΟΝ ἴἰπ Ἰαρίαθ 
ΟἸΏΪΠΟ ῬΘΡΒρΙ σαυτη, αὐϊὰ «510 ΠΟ ΤΠΟΠΒΙΡΙ ΠΘΒΟΪΟ, 
ααοὰ ῬΡΙ5. ὑγαπβίι!ουϑῖα ααδ81 δἰὺ χάρτους, ἀφοἰπαάθ 
ΔΑΤΉΪΒῚ 10 6}}} βουιρίαγδιῃ, ααϑιηαυϑηὴ ΡΔΥ ΤΩ 1ρΡ51 
διΟΙΟΥῚ Ρ]δοθαί, ἐπάρχονυ. --- 5. 9. « Π)6 ΘΟἸ ΤΩ Δ. 115 
Ἠαοιι"αγιηὲὶ νὰ. ποί. δα η. 1145. » ᾽αααϊγφέ., οὐ ἴῃ 
Ὦδο 5.0 }||0096, ἰηΐν. ἢ. 128 Ὁ. Αὑτῷ χαὶ τεκέεσσι, ν5. ὃ. 

ΌΟΙΧΧΙ. « ΠῚ ἴδρθ βθοι]. » Α. Κ΄. -- Μίγααϊα 
(Μ641461). ΕαΙαῖῦ 6χ ἃρορν. 8π0 νυ. ο]. δ δδαϊηρίοη., 
1η86. γῆ". δὲ ἰαΐ. γϑοιοὶίζ65 ὁη αγόοο, οἷο. ἰ. 1Π|, Ῥ. 1, 
ὥγνῖθ, βϑοῖ. Ὗ (Αὐγδηῖίθ, 11) πα. 3401. Βομ6 γϑϑιίαθ- 
γαὰὺ ΕὙΔΏΖ. Οο}»}. ἰ. ΠΙ, Ρ. 284. π. ἀδ19. --- 8. ὃ. 
ΟΡ θαῦ δϑία]ον. ἅψιν, αἱ ῬΡΟΒοάϊο Βα ἰβίδοογοί, 56 
ἀψίδα ἴῃ ἸΔρ146 6558 ἀοοοϑὶ Ὑ δααϊπρίοπϊ Δροθταρμσπι, 
Οα7 5. ἸΙοΘἐϊδΒ ΠΟΡΠ118, ΓΘ ΡΟυΪα8. ΘΧθιαρδ,, ααδ} δ 
βηὺ ΑἸοοοὶ χναμίδες (Βοίββοῃ. ζψ}. 9}. Ὁ. Ἶ, ΑἸ οΣοὶ, 
χα!) οἱ ατορ. Ναὰζ. Οαγηιη. ΧΙ, 201, σφρηγίδας, 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΙ ΔΕ αἰπολι ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ. 

ΠΟΙ ΧῊ: Αολνίαι ΠΕΡῚ Ἐχ ἜΡΩΣ: 1 
ΘΡΆΡΒΟ Ηθηζθη. Βείοί. ἀγοῖ. 1849, ». 149. 
ΚΑΙΡ6]., Ερίφν. φν". οές. τὰ. 811. --- β, 8. ὃ. 
ἐτοΝ τέ μοι Νιχοχλεόντης ; 1ά θη Ῥ͵Ὸ τηδίν δ 
Ζϑηοίβ, Ζηνωνίς ΒΟΥ ρ510, ΠοΙΏ 6 δτη πού 
ὌΧΟΡΙΒ ἃΡ. Μδομυτῃ ἴῃ Εαο. Ποραΐξξ. Ρ. 213-91 
ΝΙΘΡΌΡΗ. ΕὈΥτηδθ ΖθηοΙβ Ὠ]]Ππτὰ δάμιιο ἘΜ 
ΘΧΘΙΏΡΙ ΠῚ. 

ΘΟΙΧΧΗΙ. ΤΡ15 ἴῃ οΥἿΒ. ΟὙγθηδίοοβ δε: 
ἄδαιο ἐγδηβὶδίαβ ΑἸθχαηάνίδιη. Η. Ὁ. Ἂρ 
Ἀφριαρ δ οη 50Ή16 γϑηιαῖγ5 ΟΥ̓ αποϊοηέ σγϑοῖς τὐγἱ{ 
οἴο. ἴῃ Αγοϊεθοῖ. ο7" ἠιϊδορίαηδοιι5 ἔρασί ΟΓ γῈ 
ἰο ατεϊχιϊίμ, γο]. ΧΧΥΤΙ. Τοπάοη, 1840. ἰαἣ, Ἃ 
ἀπᾶ6 ρθε Δ ΘΊοκον. Μη. βλθη. 1, 1843, ν᾿. 
ῃ. 17. ΕὙδηζΖ. (΄. ἴη,.56. ΟἿ. τι. ὅ863 Ὁ, . Καίδ. π. 
ααἱὶ ΠΠ νϑὶ 1Π| δηΐ. ΟἿν, τ. βὲθο. ππο ἐἰα Παχη. 
τηϑί. -- 8. 8, χάλυδος, 51] ἩΘΒγοΙΪο οΡΘα]5, 68 
αποὰ χαλύδη, 1. 6. παστάς, θάλαμος. 

ΘΟΙΧΧΙΨ. [ῃ νῖοο Ερήψιος, ἴῃ οἶρρο ἴῃ 80 ἴτας 
ΤΩᾺΠ ΟΡ 18. Βα θη 8 οχβου!ρία οϑί. Ῥοβὺ 1,6085. ( ν 
ἀθ Ῥηϊϊοι. 1, ». 388, οἱ γόοψαφο ἀγοϊιόοὶ. οἷς. 
ἴπβον, 13, 1, Ρ- 218, π. 1095, ΕτδηΖ. Οο»» 
97. ὑ. 1Π, Αἀδοπά. Ρ. 1088, η. 8847, π. α. 
ἢ. 388, ἀπο 7παϊοθ, ΠΕ 8860. ΟἿ ᾿ξ 

ΘΟΙΧΧΥ. Ιῃ Ἰοοο ϑακκανα. ΡΓορὸ Ἁδεηὶο 
ῬΟΥΪδ ΟΟΙ65 (6 1 θοράθ, Θὰ} 1185 οχ 50 Πθα 15. 
Βδδα!ὰβ Βοομοίίθ (ΜΌΉ. ἐγιθαι. απ ΐῳ. ἤφιι». ». Ε 
Ἀοηι. νο]. 1, Ρ. 118 1π Αολιιοῖαο.}) Βοία! 1 Βοῖββο 
ἀϊπβ ἴῃ ποιῖβ δὰ Ἐρϊβίοί. ᾿ῬΆΘΟΡΗΣ]δοῦ. Ρ. 819, ἐ 
ΠΟΏΠ.Π115 Ὠἷβ θιηθπάδες, : « Θαῦχα 510 ἴῃ ἶρ50 ἰὰ}0 

ΕΣΘΛΟ Ν πιδ]αὶ τθβορ Ὁ] ἐσθλῶν... ῬιοοίθΡθᾶ ἢ 

ΡΙδουὶώ Ἔρος Τρ αΐβ νόθα ΕΥ̓ΣΕΒΕΕΣ: 
ΑΦΡΟΝΑ τι Ροϊία5 ἄυχοῦθ δὰ εὐσεδέεσσι σ 
φρόνα. Νοη 65 ϑῃηΐμη εὐφροσύνη Υἱνίτι8, 4186 ἴδῃ ἢ 8 
Ῥδ9 ΤΠ] 6 Ρ06415 ἀϊθηδ 6556 υἱάθαίαν. » 8. ---  Πϑᾶ 
ἘΥδηζίαβ, 07}. ἴη580}. φν. ἰ. ΠΙ, Ρ. 847, ἡ. 4708. 
8. 8. Ἰορὶι ἐσθλός. --- 8. 4. ἀπέσχε τέλος, ; 
1μ 6110 ηάατι, τορι 15. 1θν ἐνὶ θαΐατη, ΒΟ] 
θοάθιη βθηϑιι 0 ἀποτίνειν, οὔιι8. ἰδτη θη. 
ΘΧΘΙΏΡ] απ ΠΟΥΪ. ΕἸΓΡῸ νἱἀθαηΐ ἀοοί!. α. Κκὸ 
(α. 259) Βοο δρίρι. 11 ἴθυθ Ρ. ἢν. ἢ. 5800... 
βοΐ, ΕΔ Ώ211 ΒΟΥ ρ  αδτι βουυδῖ, 

ΘΟΙΧΧΥ͂Ι. Ια Αὐρυρίο, [ονΡβέαπ. εὐρὰρὴ 
γαίαν ἴῃ Μυβθο Ῥαυβίθο. Εἀϊάθρθ σα], Πὶ 
ΕὙΟΘΒΠ 6... ἴῃ Πηι5. αι Ποιυγ6, ]ηδογῖρξξ. 76 
56, ἢ. 101. Τῇ ΑΒ γάθῃο ἰθῖηρ]0 ορᾶὶ Οϑιῖς 
ΟΡαπι, οὖ ἴῃ υἱοϊηϊίαίθ 461 υρυρῦ 5 ΠΟΡΠΙθὰ5 
Ῥ]δοοθδί. --- 85. ὃ οὐ 10. [ὴ Ἀῤυδηναίου. 
γοοϊθαβ ρϑοοδίαχῃ. ϑϑὺ αὐυδηἰ αθ ΒΥ} Δτιτα, ; 
δρῦ αδ6 ἰἸομροθ βαπί, αποὰ 1π ΟΔΥΠΆ16 ἘΟΘὙΡ ΘΟ 
ὨΪγὴ6 ΤΙ Π ἀπ. 

ΘΟΙΧΧΥΗ. Αββθυναίατα Ἰαρίάθυη Ῥδυ δι] 
5860 Ρᾳ0]. μπιρᾶρ. δα τα ΟἸαρδοῖαβ ἐδία. 
Ῥ- ἀϑι, ο. ἢ. 848. Οἰϊανὶ Τιοίροπη, ψΟγΠ 
Αὐυρ. 4830, Ρ. ὅ09. Βδροίῦ ΕἼ δηΖ. Ὁ}. 
ὉΤΗ; δὲ 851, Ὡ. 4109, α. Καϊθ6]. π. 44 

Ετω: 

ΠΟΙ ΧΧΥΊΙΠ.. Αἰοααραἰ,λ ἴπ ρβθν 
ἴῃ Ἀθηναίῳ, 1810, Ρ. 18 54. π. 2. Αα ἰθηρ 
ἀοηῃΐοα ρου πρὶ; δα ἃ γ. ὁ]. Μαγιϑίίδ τῇ 
ἀονδὶ υ. ὁ]. Εἰ. ΜΊΠΘΡιιβ ἰῃ βου. αγοἦι. 1878, 1, 
Ῥ. 89 βαᾳ., 5ῖη6 νβ8. 7, οἱ οὑγῇ οθίθνοχιπη Ὁ 
Ῥὰβ ΤΘΙΙα 1115. 4106]. τ. 288, ᾿ 



Φ ΑνΥ ΟΣ ὦ ,, δὰ Ἐ.Β.. “ἢ; "π ΔῚ Τῶν τς Ἐς 

ΟΥΧΧΊΧ. Αἰοασαηπανιω Φογρίὶ. ἘαΙαϊε οὐ θιηθα- 
ὁ Νουαΐζιβ 'πθ Ἀθηναίῳ, 1870, Ρ. 1 544. π. ὃ. 
15. ἰβί15, ααδ]θβοσηααθ βἰηΐ, Β σου ρύαχη γϑΡ- 
ΠΠαντοματριχή. Ῥοδίϊοα δυίοπι ἴῃ ῬᾶΡρίθ Ἰδρ 15 
δαἀάϊία βαπὶ : Εἰμὶ δὲ τῆς Κρήτης Παντοματρίου 
ιανή. ΤΙ] 5 ῬοΡ που νἱἀθίαν δα τοιηρονᾶ Κὶ 65- 

ἰδ ηἱ δῖ ΤΥ] δηϊ. --- 5. 3. ΒΟΥΡΒῚ Πρέμνου, ρΡὰ- 
: ῬΓ. ΠΟΙΏΘΩ 5|1116 Πΐο βαιϊβ ἀριιὰ πὸ5 ποίο 16- 
ιοἦιο. δὶ ΠΠρέμνον ΤΘίϊΠ65, ξΟΘ 6. ΘΟΠΊ ΡΟΝ ἰΠ1" ΒΘΠΒΊΙΒ, 

Βιἰρ᾽ θη ἸΧΟΡΘΊη, ὙΘΠΘΡ Πα γὴ ῬΔΙτμι, δίο. » -- 
5. ὦ, ζήσασαν ἀφ] ΡΓ'Ὸ ζήσασα, ΔΌΪαο νΘΥΒτ15 ρΓΈθο6- 
αἰ8 Θχίγοιηϊ ραποίο, ααἷὰ ρ6Ρ 1Πᾶπὶ ᾿δοιομθτα 
ὍΠ6 66586 5Θη 51:15 υὙἱαθθαίαν. --- 8. θ. ἀπόχειται, 
ΡοΙἰταν, ΘᾺ }Π106. 65 ἔθη 67) γόβογυθ ρΡοΊ}"... 1ὰ δβὺ 
ἐϊοῃεῖ, ταδὶ, α. Καῖ 06]. π. 616. « εοἰαιβ δατηοα πὶ 
ΘΔ 5.» αἰῆυτηαί 6586 ἤπηο {{ὰ] πη. 

ὍΟΙΧΧΚΧ. ἴΙὰ ὐργρίο νϑρϑυΐασῃ δίατι ἃ υ. ὁ]. Ὠδἃ- 
πὸ τη ϊββαγη αἰαὶ γν. ὁ]. τὸ, ΜΊΉΠΟΡ. δυο αγο]ιθοὶ., 

Ι, δῆῃ. 1874, Ρ. 10 ἐφ. --- 8. 2. Πανδαμά- 
0 ἷ. 6. χρόνος 5᾽ουιύ ἴῃ πη. θρῖον. ἴῃ ΒΡαΠΟΪς. 
παΐ. 1.1, Ὁ. 134, οὐ 'η ποσί. ἀπαὶ. ΟΟΟΠΧΧΥ͂ ". 
ἰπτ, Τῖρ5. -- 8. ὃ. ἀμμοφάνης πυβατδπι Δ]10ὶ 
δρουίατη νοοδ θαι. -- 85. ἀ. ϑαρριοῦ ΜΙΠ]ΟΡΒ 
δραμίου 8561 ροίϊβ Ἀδθαίου Ἰᾶτὴ «αἰϊπᾶὰθ ποίιιπι 
ΟΡ. ποιηΐη. -- 85. Ἴ. 1ρὶ8 ΒᾶΌΘΡ6. υἱάθίαν 
ΣΤΕΙΜΩ. ΜΙΠθΡαβ βουῖοὶ ἐτείμω, νον ἀΐαὰθ : « Τὰ 

ΕΥ̓ 5 ὁϊό ποπουνό [ἀδιχ ἴοβ αἀη6 βίδα] ἀοηΐ οἤδαιθ 
15. ἰὰ ἃ5 Βιρρον ὁ 165 ἴγδὶβ. » Εὐονυίαββϑθ Ἰθρθη στὴ 

ΠΕΊΣΩ: ἐτίσω, Ποπουᾶθ85, ρ8}1166, « ἰὰ θὰ Ηδ5 
ΟΠΠΘΕΡ. » ΠΠ]Ι νὲὶ ΤΥ βίθο. ογδαϊῦύ θββθ Ποὺ ΘρΙρν. 
061. ἢ. ἀ80, ααἱ Ἰηΐθν Ομ ν᾿ βίϊαπδ ροϑυῖέ. 14. νβ. 10. 
ὑϊξάνου)] τοϑυϊ αι, οὐ γβ. 13, βου ρβιὺ τ]όν[ ὃ]ε χατ. 

Π Ὅτα...... - 
--: 

ῬΟΙΧΧΧΙ. Εὰ ΖΕ γηρίο ταϊββᾶ, ἃ ν. ο]. Μαγϊοίία, 
πὶ ΤΘΡΘΡΙ Ἰα ρθη ἴῃ νἱὰ απο ἀποῖὶί δὰ ΘϑυΡδρθιηι. 
αἰαῖ: ν. οἱ. Τ᾿. Εοσθυιβ ἴῃ Βιἑοί. βοοῖοί. Απέϊῳ. 

1808, 195 11116ἱ,. Ὁ. 116 566. σὕτα Πο(5 δἱ ἰηἰθρργοίδι. 
ΔΠΠ10. απδτη ΟΡΟΓδΘ ργύϊαμη δύ ἢἶο ἰρΑ ΒΟΡΊΌΘΙΘ : 
ΟΤ}π ΠοΙηη6 56. Δ Ὁ]Ϊ6 ἃὰχ αἴθαχ, [᾿αἰβδδηΐ 505 

ΘΟΡΡΒ δι 561 τηδίθυ 6] 46 1ἃ ἰθῦῦθ, 51: 165 τηοηίδᾶ- 
65 Οἰνίηθ5 ἀθ 8ἃ ρδίυ]θ, 5005. ὑἢ ἰοταθθϑιι ὈΙΘῊ 
ἐν 1}}6, ἀγδηΐ ὀομαρρό ἃ ἃ οΥ.16}16. ν 8 1}1 6586. δὰ 

ΤΠΠἶθὰ ἀθ 50ὴ ἰθηθ ἂσθ, δὲ τηοηΐό δὰ βόα 465 
ΒΙΌΣ Θιχ βοῖι5 ἃ νοὰΐθ ὀϊμόρόθ, ἀργὰβ δυο" Πο- 

ΟΥὐό 88 ρδίυῖθ 6 Γόσοιηρθηβθβ δὲ 46 ΠΟΙ ΓΘ 865 
ὉΠΠ65 (1 ἃ οοἰἰθ5. 16 Ρ ϑιηϊθν οὐ αα}} ἃ ἰγδῃ85- 

55 ἃ 565 δηΐαπίβ. Οἷ61 οϑί οοὺ Βοιηχηρ ὃ ἀἶνὰ 6 ἢ 
Βα ὯΠ γουαρθιν. Θα6ὶ] οϑὺ ο6 Πόγοβ ἰοσίαπό, 66 
ΠΠΘΌΡΘΙΧ 4116 ἐὰ οΔΟ ἢ 68, [ὃ (6 ΡΓΡ67} 66 ἰ6 Τ᾿ ἌρΡΡΎθη- 
ἱ 58Π5 ΤΊΘη αἷνθ οἷ 585 ρϑυῖον : οἾϑϑὺ ἰ6 ἰθηᾶγθ 
δίοη α'Ουϊσὸπο Οδβίιβ, 16. ρῬΑΡΓᾺΠΘ}. » τοι « 5015 
ΘΌΧ. » 

5. 6. σοηΐ, ἴῃ εἰα]ο Χδηίῃὶ Τγ οἶδ (6 0)». ἴ).50}, 
ῃ. 4209) : 

᾿ηνὶ δ᾽ ἔπειτα τροπαῖ᾽’ ἀπὸ τῶνδ᾽ ἔστησεν ἁπάντων 
ίστοις δ᾽ ἔργοις χατὰ χαὶ γένος ἐστεφάνωσεν. 

Υ͂. ε]. Εσο θυ ΘΟὨ οἰ 6 δύ τη] ία 1118 ρ ϑουηΐδ, 1185 
ΟΙΌΠΔΒ, δὰ ὁθγίδιηιηδ, ἃρύϊατη νυ ϑυιτη, α8}15 δϑὶ 

Ἰρτιο αν ῖα, ῬΘΙΏΘΡ 6, δἰβὶ, αὖ (αἰ θ)αίαν, 14 μ8}1ἃ 
τηθη οπ6 σοτηρουίαχη ΠδΘΡ οί. --- 5. 9. « λαλ- 

λοῦσα ΡΓῸ λαλοῦσα σοιηϊπαίδ, ΘΟηδοηδηίθ, πὖ ρΡοάποᾶ- 
ἔν Βυ}1ὰ0ὰ,, βου ἀριιὰ ἩοΙ ΘΓ ΠῚ [81 ΤΟ ρΟΡΪἃ 5 ἔλλαθε 
ΡΟ ἔλαδε, 5Ἰοι! οὐ Ἰαϊπθ βου] Θθαίαν 76}}071 ΡΓῸ γ6- 
Ῥενὶ, γοιϊίο Ῥγὸ γοϊϊφίο, οἱο. » Εσφ. -- 8. 10. 
Κάσιος ΕἸ ΘΘμβὶ5. οα]βάδτη ποιῆθη οβί ἃρια Αἰμθη. 
ΠΗ τ. ὅ93, Εἰ. 

ῬΌΓΧΧΧΙΙ. Ιῃ ἰοοὸ οἱ Θαθαοιαξ, ἴνχ ΒΘΡΌΪΟΥ 5. ἴἢ 

ΠΝ ΘΑΡΌΤ ΠΟ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 279 
οοοἰάἀδηΐοιη ἃ» Εὶ Κὺαργοῆ εἰι15. ΤΥ Δηβου ρ51} (Δ1]- 
πασᾶ. οὐ άϊαϊν, Κοόογαηο ἃ Τ᾿ οαϑὶς α Τλὸδος, ἰδ. 
ΧΧΠῚ, ἢ. 9, 10 (οἵ. ν». 114). 1π46 γϑρϑί ΕἼΔηΖ. 
Οο»}. οἷο. ἰ. ΠΙ|, π. 98. --- ΟΠ νἸβύϊαπιδι ὁθηβοῖ 6556 
πον! ρ ΟΠ Καῖθ6}. ἢ. 1024, ααἱ Πηχὶν « ΒοΙΏΪΠογη 
ΟὨνΙβλδηθατη ΑὙηγη "5. ἃ] ααο θη ρ]ατη δαἀθαπίθιη, 
ὉΌῚ ἰδυλατιδ  ἱπ ΡΡΟὶ 5101 οοηβοῖαβ ἰδοϊηονὶβ ΟΠ νἰ βίο 
ΒΙΡΡ]οαί. » 5. 1. Ἀμμώνιον [θεὸ]ν Χρ[Πστῷ μευε- 
λημένο[ς] εἶδον" --- ἴλαθι, Χρ[ισ]τὲ π.... 1α.Ψ 

ὈὍΟΠΧΧΧΠΙ. 5 γῖθθ, πθϑοῖο αὰὸ Ἰοοο. ἰθοροῖϊβ 
Ῥορροίιβ, ἔθου. αγοῆ. 1811, ν. 61. --οἶνἘ. 1. 6. Ῥοῦγοὶ 
ἐν λο[γίοις], αποὰ 1 θη ἴοι" γϑοίρουθιη. --- 5. 9, ΕαΙ, 
δίκαιον; α. ΚΑΙ 6] 1ὰ5 (Αἀἀθηα, π. 89 8) βαθαπαϊι 
ἄνδρα, ΡΆ]1166 « ἀπ Τπδί6, » οογροχὶ ΔΙΙΚΑΙΟΝ 
ΔΙΙΚΑΙΟΙΟ. --- ν58. 8. Ῥουνροὺ : παρθενιχὰς τελέσας 
» ᾿ ᾿ . ᾿ 

ἄξια νυμφιδίων, π11}}0, ΟΡΙΠΟΙ, 56ηῆβϑα : νἱ θίαν Κι 6- 
11ὸ διαυ!α ἐὰν θᾶ556; ϑιμθπᾶδνὶ. 

ΘΟΙΧΧΧΙΨ. Βοημηΐδος. Τιθθὰ5 οἱ ϑνδααϊησίοη, 
Ῥοψαφο θη. αν δ06 οἕ θη) Αβὲο Μίηοιι»",Υ. Ῥανί. Τῃβουῖρί. 
ΘΧρΡ Ϊᾳ. Ρ. 229, η. 7182 ". (Οἵ. 6». ἴηβ8ον. σὺ. πὰ. 8851 
4.), 5 η. 182 ἃ ἀθαθυιηῦ ΔΙ θυ αση δρῖρυ. θοάθιῃ οἷρρὸ 
Θσϑοῦιρίαχη μοΟ : 

Γράπτη Ἰανοναρίου γυνὴ κουριδία πρωτόμορος. 

([ὰρῖ5. : ΗἩΡΩΤΟΗΡΟ)) -- ν8. 3. Ἰανονάριν ρτὸ 

Ἰανουάριον, αὖ 5ϑϑρ ἴῃ 5: π}Π1018. Γἃρῖ5 ΓΝΟΝ, 

απο τη8]6 Ἰοροραίυν ΟΛΟΝ. --- 8. 8. Αρορυ. 

ΧΑΙΧΑΡ, 00». ἵἴπβο. 9". ϑιαϑηἀαίϊο οϑί, ργῸ χὰο 
ΚΚα 108]. ὁχ ΔΝ ΠἸδιι ον ζῖο [χ]αὶ Χ αρ[ίτεσσι], απἀ6 Π6ρ- 
ἰδγηθίου ἢ. 

ΟΙΧΧΧΥ.Γ. ὁ]. Βϑηδη, ΜΠ] ϑϑίοη αἰ Ρἠὀρϊοῖο; ἰοχ- 
ἰὰ5 Ρ. 84. 54. Τοίγαβύοηο Βα βου ρύδ, βιιηὐ ἢξθο, ατι88 
πα 1 χη} 018 6 π8ά θγὴ ἐθίϑ 15 δὲ 6] αβάϑῃ διιὺ 5᾽ τη }}15 γ6- 
ΘἸομἶβ ΠΟΠΠ 1118 τηθίριοὶ οὐ ἰ 15 ρυϑοβίδη αι δὰ σϑοίοβ 
Ραγοβαῖθ ὙΘΡΒ5 ΠΟ ΤΘάΠΟΙ ροββαπὺ : Ταῦθ᾽ ὁ βίος, 
παροδῖτα φίλε"- ἐλπίδες ἐν ζωοῖσιν. Εὔφραινε σεαυτόν. 
Μὴ παρόδου ταχύτης βραχέος λαθέτω σε χρόνου. 

Σεραπίωνος διδασχάλον ἐφήδων τόδε σῆμα. --- Τρ] τὰν 
ϑεσδρίοη ᾿ἰδίθ την ὶίπι5. οραί ΠΙΟηΥ 5186. δὲ ἀπουαγη οοΓ- 
Ροῦδ ΒΘΡΌΪΟΡΟ ᾿ποϊαβἃ δγδηΐ. ΠΠ105 1 θτὴ ἴθ 8 δ. ποβ- 
{ΠΟ ΡΤ 1ἢ ΔΥΠῚΪ5. ΤῊ ΡΊΒΙ ΟΣ. ΤΪ ἸΒίθ] ΠῚ ΠῸΒ 5818 
ἀοσοῦ σὰν ἰδγὴ ὙΘυΒι θι15 ἰϑοῖθη 8 πρᾶν [αθυϊ.. 56 
διδάσχαλος ἐφήδων ποδίθ:", αὖ γ᾽ 15 τ 116 δέ, ἀπΠῸ5 δρδί 
1ΠοΡατὰ ἐφηδάρχων, οὐ 5. οὐ γυϑῦῦο ἐφηδαρχεῖν 5ἰσηϊ- 
Ποδίαν τ πἰβίθυιατη. Οἵ, σσγρι πη. 8085, 8080, οἷ; 
906ὅ, ΟΥ̓ΖΙΟΙ. --- 8. 1. « δ᾽ δοοοπίπθ α᾽ ἀργὸβ 1΄ἃ ἀπδῃ- 
{16 ἔααίινο απ 16 γϑυβι Ποαΐθαν δὐΐριθαθ ἃ ἃ 5.118} 6 
ἤπηδ16 ἀθ Διονυσία. » ἤθη. --- Αββουνδίαν πὶ {{{π|π|8 

᾿1ὴ Μᾳβθ0 ρδυίβίηο [πιρϑνΡ. Ὑι4. ΕὙΟΘΒηΘυ. Μεδόθ αι 
1ομυγ 6, ]Ή80}. φΡθοῳ. Ὁ. 812 84. ἢ. 218. 

ΠΟΙΧΧΧΥΙ. Ἐ. Άθηδη, Μ|ι85. ὧ6 Ῥηῤηϊοῖο, ν. 281 
-- 8. 1. Ε΄. ἘΡΡΘΥΙ γϑϑυζαίο οϑί, ααὶϊ ργυοροβαὶ οἵ 
παῦρον οὐ εὐτυχίῃ. --- Βυ θδογρίαπι οϑὺ Ζήσας ἔτη ζ, 
μῆνας ἕξ. « Μοπβίσχη ποίαίϊο ᾿η50} 108, πὸ αὶ σα ρ6.- 
γδοιδπηι 6586 ξ Υἱἀθαίαν. » ἴθ). 

ΘΟΙΧΧΧΥΗ͂Ι. Εἰ. Βϑηδη. Μ|855. ὁ Ῥῇόργιϊο. ἡ. 84, 
6Χ Υ. ο]. νδααϊηρίομϊ Δροργᾶρπο. ααἱ Θχϊ θα αὰο- 
416 Βοο βρίϑν. ἴῃ 1γηδογῖρίξ. γος. ϑυρῖθ, τι, 1884. 

ΘΟΙΧΧΧΥΗΙ. 85.. Δ. Ουπιδηθ5, 1δπ ΘΧχἰ Οἱ πὶ 
ἴῃ ᾿Αρχαίολ. ἐφημερ. 1802, ἀθόρη. Ρ. 290, ἰῃ Ἄττ. 
ἐπιγρ. ἐπιτύμδ. ρ. 9θὅ, π. 8181; υηὰϑ. 106]. ἡ. 9. 
ῬΘΒΒΙΤΩΪ ΥΘΡΒᾺ5 δὲ απὶ θίϊδηη ἐθη ροσ τη ἴῃ παρα ἀθργὰ- 
δ βαηΐ, Μίηδοο, δάμπαο Ἰρηοίατη Ὁ. ΠΟΠΊΘΉ, [ὈΥΤὴἃ 
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ορίπου, ΠΠ1α. ααὶ, αὐ 58 015 ἀφοϊανδύ 675 ποιηθῃ, Αἰρῖσα 
οὐ απ τι5. οραΐ. -- 8. 3, Πϑίθυυ πὴ οἱ ἀἰοθμάὶ δὲ γϑὺ-: 
5᾽ Ποδηαὶ ἔουηἃ ῬΓῸ ἄδοιν]ο Πα Ρδηἑαν χαὶ τοῖς ἅλ- 
λοτι. --- 85. ὅ-7 αἱ ΡοΓαἑ πηι οἱ ΘΧΘΙΏΡΙΪ “οαὐδα γ68- 
{ἰταϊτηι5. Κ106]. σιγῇ δὲ χρύπτω... ἀνθ᾽ ὧν ἤμελλον 
ἥδε 

ΠΟΙ ΧΧΧΙΧ. Τάραϊα τηδυμονθα, οἰπη ἢλοηος. 
Ῥοβί δ᾽ῖοβ. ΝΥ δἱοίζουιιβ, Μι8. ἤλποη. 1886, ἡ. 410, 
οὐ ΒΩόκη. ὅο»}. ἴγι50)». φἮο τι. 3323 Ὁ 99 Αἀάοπά. --- 
106}. η. 31 : «1 ἴογϑ Ρ. ΟἿ. ἢ. 5866 }} ΘΡΊ ΘΥΔΙΊΤη δ, 
χη 6115 ϑχοοριίαίπτη αδηὴ βορερύθχη. » 

ΏΟΧΟ. Εἰογοη ἔς. άϊαῖι Ῥοβύ 8ἃ]105 ὅδοο"β. Ραγα- 
ἰΐρ. 11, ». 11ὅ, π. 21, ἀοίπάθ ἴῃ Δρροηά. τι. 201, οἱ 
Ῥοβίγθιηο ΕΊΔηΖ. Οον». 1Π, ν. 915. η.. 6218. Ἔδει τος ᾧ 
Μαυνδΐ. οἱ αουὶαβ : πενοετήξον νη, ἀπά ἴᾳοι]6 ουπίδ, 
γ Γὰ Ἰθοίο πενταετιζομένη, ῬΓῸ αὰἃ οοη]θοογαί 6008. 
πενταέτις μόνον ἦν. Ἰοὶθαν Ἰοχὶοβ ᾿ΏΒΘ ΘΠ τη ϑϑὺ πεν- 
ταετίζομιαι, φιιίγείιι «αἰ αηγιέηι απο, ΟΔΙΠἸτη δ οὶ 

᾿ΘΧΘΙΏΡ]Ο ρα απθήὴ (ΗΠ. "1 Πιαραηι, 119) Ἰορτίαν 
εἰννεαετιζόμεναν (βόες) χερεαλχέες, --- 8. ὅ. Τιλρὶβ - 

ΠΕΝΘΕΙ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ, υϑὶ᾽ παῖ]]ὸ βθηβὰ 16- 

σοθαίαν βένους (Β ΕΝΟΥ ΣῚ Ἀρίτωνος, 5 5ρ᾿6αίτι5 
ἰᾷτηθη ρα δαοοῦβιιβ πένθησ᾽ Ἄρ. Ο΄. 8106]. (α. 65) 
ααἱ Π| βθθου]ο ποὴ δη(αὰ5 ΘΡΙΘῪ. οΡϑαϊί, 510 ΒοΡ  ρβιῦ: 

ο Οἵ ἐμὲ γ[ενα]μέν]η μῆτερ Βένους, ο[ἢ Χ]αρίτωνος. 

-- 8. 6. Μδυγῆου, εὐ νἱἀδίαν, βωομένον, « ἰὈγγηἃ Δ) 
Ἰπιρουϊίο νϑυϑιἤοδίουθ ἰηνθηίδ δ] υϑγϑιιπὶ 1Π10]6}- 
ἄστη. » ας. 

ΏΟΧΟΙ. Ογεὶοὶ. Ἐκ Μανίου! Τὴθδ. Ὁ. ῬΟΘΟΙΧ, θη δη- 
ἀδῖαπι οχμϊθαῖν Πονν}}. αὐ ΟΠανρϊέοτ. ν. 10, ᾿ἴπά8 
ΟΒγαποῖς. 4παΐϊ. 11. Ρν. 800, δδοοῦ5. (υνἱ4. ἀπὶριαάυυ. 
Ὑ6Ι ΗΝ, ΕΒ. ΠῚ... 3θδ), Αρροηά. ῃ. 204, ΒΩΟΚΗΉ. (ὁ»}. 
10,80)". 47. Ὑι. 8694, ΚΚΑ106]. ἢ. 991. « ΑΠΑΡΊΥΡΙΟ ΠΔΥῚΒ 
ΘΧρύθδβδ ΟὟ] ὙἱΓῸ ἴρ80.» --- 5. 1. ΒΩΟΚΗ. ποντίων 
βελῶν. --- 8. 2. Μαρδί. ἡγαίμενος, ἀηᾶθ ον οῦ- 

ΕΎ1. ἐξηγαλμένος, ατὖ ἦν ἠγαλμένος δαί, ααοὰ ΒυιποΙκῖο 
Ῥ᾽ δου, ἐξηγαλμένων. ΒΩΟΚΏ. Καῖθεὶ. ἠγλαϊσμεένος. -ς 
8. ὃ. 1ά4. χαὶ πόθεν γένος. --- 8. 6. 14, ἐνθήσεις, τηΔ}- 

τὸν, ἘΝΘΉΚΙΟ. -- 8. 7. 14. ὑφέξεις, γηδυτη. 

ΥΦΕΞΙΟ. -- 5. 8. 14. δώσεις, τδιτα. ΔΟΚΙΟ. 
« Αα χη] ίδηλ ΟΥ̓ πουττη οἰντίαι ροπάθηάδῃ οἵ, ἢ. 
Οον}». 3692...» Βεκῆ. « ΟἸαββθία Ῥοῃίσδιη ΕΠΔΡΘΌΔ]1 
Ξοῖδῖθ ΟΥΖίοὶ οοἸ]]οοαίδηη [1556 ἰγδαὶῦ Οδββίαβ Π1Ὸὸ 
ἘΧΧΙΧ, 7. ἡ. Α΄ 

ΘΟΧΟΙ͂Ι. Οἷὰ. Το 085. οὐ ΔΝ ᾶάαϊηφίοη. ογψαρο, οἕο. 
]ηδορὶρί. τὰ. 11. --- Οἵ, 16 Ρ88. ἤου. ὁ ῬΑϊίοί. 1, 
Ῥ. 84, υοιυν»παΐ α 1 ]ηι5έγ". ρειδὶ., Βορί. 185, Ρ. ὅτ. -- 
5. 1. ὠχύμοιρος ΡῬΙῸ ὠχκύμορος ἀφοβὺ Ἰοχίοὶβ. Κι θ 6] 
(246) : Ἐπ᾿ ὠχυμο[(ρ[ου τ]ο[ὕτίον Ἂ. --- Κ8.. 8. ἄνω 
φγοάαποίδ, ῬΥΪΟΤ 6 5.118 08, Πἰδὶ ΡυΡΡΙ Ομ ῬΓῸ ΒροΟΠδθο 
ἈΒΌΓραΥ ροθία, απο ΠΟ ΓᾶΓῸ ἢὺ ἴῃ ἀθίθυ!ουἹβ δου] 
ἸΠΒΟΡΙρΡ ΟΠ Ὀ15. Κα10 6]. οχ Βαθοῆθίοσο ἀν[φὶ]. -- 
8. 1. Νοίαπαε οβδί ἰοριηδ ἀουγῖοα ἃ ταλ. 

ΠΟΧΟΠῚ. Ιῃ Μοηίαίμν Οαϊδίϊο νὶοο. Εχ βομϑάϊβ 
Βαβοθασϊδηΐβ δὲ Βϑ᾽βίδηῖβ (Ὁ7Ρ. ἵη8017. 47. τι. 4187, 
ἀθὶπάρ α. 8106]. ἢ. ἀ04, --- 8. 8. Ῥνοπμαυμπίίδηαὶ 
ΘΥΤΟΓΘ Δ ΡῚΒ Πδθθὺ σχοῖνος. --- 8. ὅ. Ἄφη ΠΟΙ, 68 
ἴῃ ον». 148, 411; Ἀφφία 5. Ἀπφία, ἐῤία. ἀ111, 
ὀίς. Οὗ, ΒΌΡΡ. ἢ: ῬΟΧΧΥΠΙ. --- 8. Ἴ. « ΕἸΠ 126 Ραὐνίβ, 
ἔγαῦθυ δαβαιθ ἢ]15 οἱ Βιγδίομηϊουβ χάσιος 1. 6. Ῥτο- 
Ῥίπαυϊ τηογίθιη Ἰαρϑηΐ. » α. Κ. Ἐχίλοιηα 5ἰο ἰγδάαη- 

τὰν ΤΙΚΙΛΛᾺΑ φιλο. 

ΑΝΤΒΟΙΟΟΙΑὶ ς ΘΗ ποκα: ἈΡΡΕΝΠΙΟΙΒ 

ΤΩ Ϊ 16 οτάροδ, ΤΑΡγοΒ  ογᾶν Θοη]αχ, ἀὰὺ αποα Ῥοῖμα5.. ῬΟΧΟΙ͂Ν. ἴῃ 8γἃ ἘΡγΕ τοροιῖα ῬΙῸ 
Αγάθδιίμδμ. ΕάΙαΙν Αὐηδάαίλι5 ἴῃ Μοηιο» δ 
ροάϊοθο Πογιαηθ ϑμμέϊο ὑοῖϊο Αγ», Αηϊοϊιῖ 
{Ὗς Ρ. 1. Ῥυδοίανι Ὁ ΘΙ οἸκοσιιβ ϑρίοϊ. ορὶρ 
ἢ. 81. οἱ ϑυζίοφ. ϑρῖφρ. 4}. Ὁ. πὰ ῃ-. 19; 
ΕΥδηζίαβ, (7. ἵη.580}". ο». ΠΙ, ἢ. 996, ἢ 
ΚΑΙΡ6] ἢ. 691. --- Κ8. ὅ. « Οὐδπ Ῥδίθι" γηδὶ 
πδγυϑυδὺ ἸοΘα αΤὰ πὶ πη ΘΡῸ ἰθη60. » α. 

ΡΟΧΟΥ͂. υὐϑδιγι ἴῃ ραϊαιίο ἀπουτη. Ἐκ Βοὶ 
δοίγρο δάϊάτι 6. Και θ 5, ἢ. 640 ἃ. Βαυὺ 
οϑύ : Μ. δορίϊηπιβ ἜΟΥ ἴϑοῖι 5101 οἱ. 
ἈΠ|1ώ... 

ΘΟΧΟΥ͂Ὶ. Τὰ ἰὐῖθὰ5 Ἰαρίάϊινας Μαϊοδηὶ 
Εγαΐ». Αγυαί. νο]. 1, Ὁ. 308, ἀπᾶθ Ῥεῖ 
ϑυλίον. ορῖρν. 4». Ὁ. 19, ἡ. δά. 6ἃ, δύ. 
Οο»}. 6308 οἱ Κι0 61.047. ἐν 5.1. στέμματα 
Βΐο δϑύ αὖ ἃριὰ πνθη8). (αι, ΨἼΙ, ν. 1). 
1 δὲ βουῖδ, 5θὰ νἱξίδθ, ὃχ ΠοΡ Ὁ δὲ ΠΟΣῚ] 
ααῖθιι5 οἱρουτη δἴθθ Ἰϊηδοο γ6] [ποῦ]! Πποὶ δὰ 
Π68, ἰδ 81 ΚΆΙΩΪ 6Χ βύϊθρα ἀἰβοανγοθαπί, 68 
4116 γϑ]δί!οηθ5, δάθοαιθ [Δ 1λ}}188. ΘΒ ΘΟΘ5510 
Βθηϑδ]ορίδηη ἰπαϊοαθαπί, ααδβαιθ ψΟοδ ΙΒ, 
φόηπόαίορίηιιο5. --- 8. ἃ ἴῃ Ἰδοιηᾶ Ιρπδίϊαβ. 
δηΐου ΜΔΡΪηΪ, Ἰθσθδί πετρ᾽; ΒοΙββομδαῖι 
ογι. Ἐρίξέι Ὁ. 441 ῬΆΪΟΡ ἀθ τὶ λίθος. ΑὉ [αἵ 
΄16 ἸηΒΟΡΙ ΡΟ ηΪ5 15 Βουιρί πὶ δῦ ΠΟυήθης 
Ἰαύπο Ῥίομὶ, αποά 6556 ροθϑίδβα ν᾽ ἀϑίαν. -- 
αἰβηρσαῖ Καὶ θ6 1185, ἀηὰχτῃ ἃ ν8. ἃ 
ΔΙ Θραπὶ ἃ ν8. 11 ἀβαὰθ δὰ αἰίπππμι. Ρυὶ ; 

ΕΓΙΝ.. αἰζουῖαβ ἔζ 5αηὶ. 

ΘΟΧΟΥΊΙ. Ποριώ. ἘΙάθυΘ ταὶ, 4υο5. 
οδίοβ δρυὰ ΕὙδηζίιμη (΄. η80. αν. ΠΠ. 
η. 0264. --- 5. 1. θεομνήστωρ ποη ἴῃ ΤἼοϑαιιν 
Αἰΐαν. --- 8. 2. « ἴῃ ποιηΐηθ Ναρχισσίωνος 
ἰοία δοοθηία ρυοάποῖθιν, » ΕἼ ΤᾺΡ1Β ΘΧ ΔΡΟΒῪ 

(Μήβοοι!, ῥ. 8368) : ΗΙΝΥΠΠΟΥ ΕΥ̓ΧΗ 
Τϑοίΐο δεξ α. Δ᾽ Αὐμδυά ἴῃ Ὀιββουὶ. 46 Ῥι18 
δ. τ 2. : 

ΘΟΧΟΥΙΠ. πούμε ὁ ἴῃ ΒΔΡΟΟΡΠαΡῸ. πραν 
πῃ. 6807, 8106]. η, 7112. --- Κ8. 1.« Νοία ῥεῖ 
τολμήσει σοΡΓΘΡίαμ.» ΕἾ». --- 5. ὃ. Πόρτῳ « 
Ῥογίαβ Οβίϊθη515 ᾿π θ Πρ ΘΠ 4115 6586, ὨἾΒῚ ΟΡ 
δ φογίαση ᾿ΠΠὰτὰ οοηάἸζαχῃ τηθβϑιθαβ ἢ 
τορι 15. οἱ ἰρϑαμη ΠοΙηΐηθ Ῥορίπιθ 66 
Οὐοά 51 οδβί, Βα οορ  οι5 {Π1ηῸ ἰπϑ δ] ίτι5 
θ6πι.» 7. --- 5. ἐς. βλαψίταφος, γᾶλἃ ΥΟΧ, 
ἴῃ ἀἰν. ΘΥΘρΌΓ. Θρ᾿ βῬτητηδῦ.: δδί 80. γί βοομί, ] 
Τγίορ. Ρ. Ἴ3 : τίσει ἀτασθαλίης βλαψίταφον χόλασι 

ΠΟΙ ΧΟΙΧ. Ποηι ἴῃ τηοηίθ απ] ηο. Β 
ἔιι)8 6 δθροίογ1 860} 671 διε} Ἐϑιιἴηιο. ἙλΟτΩδ 
Ρ. 48, . 1᾿-. -- Βαρρ!]οηηθηίδ βαηΐ ΒΟΗΜΕΝ ἱ 
Ὁ6111. ᾿ 

ὩδΟ: Ποριῶ,, ἴῃ ΒΔΡΟΟΡΠᾶρΟ, ἴῃ τ 
βου]!ρίαϑ ϑϑύ αν ϑηὶβ ογηαΐιδ οἱγταὲ ἐοηιρογα, 
δἰίθυ τα ηὰ ΘΟΙΡΌΠΔΤΏ, Δ]ίονα Δ ΠΟΘΙ (θη 
ΒΙ ΙΒ ΒΌΡΘΥ οα]οϊίδ πἰχαβ. Βαϊ, ΑἸηδαὰ 
{ϊ{{. τ. 1, ν. 169, πη. 230, ὙΥ6ΙοΚ ον, Ε}. 
Ρ. 17, τ. 38, υνορ. θρῖφ!»". 9}. Ῥ. 91, π. θ6, 
ΕἼΔΗΖ. 07}. 1Ή507}. 4». ὑ. ΠΙ, ». 9238, π. 
Ὀ61. η. 71θὅ, αὰϊ ΒΟΒΒΙ11 (ἄνελς. Δ. ἵ, ὅ 
ἰομοπὶ σοί. 

- αι τα ΕΣ ἀ61 βδοῦὸ ἃ 'Ῥᾶγο 
πὶ 6586 τηοηθί Δ ΘΙ οΚϑυιιβ. σοπηθἃ 
ΘΡΙβν. χν : ἁ μάτηρ ζωὸν τὸν Μίκυθον χ- 

. ὍΟΟΙ. Τὴ Ἄγριοῦφο. Τά 1α1ι Ἡδησθη. 47] 



ΡΣ ἈΥΣ Κρ ΤΥ ΤΝ 
ὸ 

ἢν 108, ἀπά α. ΚαΙθ6]. Εριρν. ΡΣ 661. 

910. --- 1 μογὸ9 Ε ΓΊΛΙ.. Βλοδιυίταῖυ ϑάϊιον, 

ῬΟΟΙΙ. « Ηοο τρδυρτῦον ῬΘυ ΒΒ δ᾽ 5 ῬΆΡΙΒ105. τηΪ- 
ιδὶ παπο οβὶ ἴῃ ἰπθοᾶ πυιητηδυῖα, ἃπηοϊδηί Μὰ]}- 

, ὕὉπάο ἀδρογίαὐαμι 51} ποῖ οοηβίαί. Πϑαϊὺ συ} 5 
, α'Αηὲ. τ. ΤΠ, Ῥ Π|, ἴὰὉ. 15, οαπη δχρ]ϊοδίϊοῃθ 
οἷϊ, ν᾿ 3060 54α4ᾳ. Ηϊης Βαροὶ Δ ΘΙ οκθραβ. ϑρίο. 

Ὁ ΠῚ ἡ. ὃά, ρ. 36, οὐ ϑυγέοφ. τ. ἀθ, Ρ. ὅθ 5αα- 
ποίί8.» Βωςοκῆ. ααὶ σϑοθρὶν ἴρ56 ἴῃ Οο»}. ἵη.50)". 
ἢ. 808ὃ. Ροδβίτηο μαϊο ὀρ ρ διηγηδίὶ Βα] οἴ πη - 

᾿ς ΠΟΠΏ 86. ἸἸμθὲθ, αἰιὰβ. ΥἹΧ ὙΘΥΒῈΒ 50. ΠΟΙΉΪΠ6 
, ᾶβοθ, δὶ Ἰϑρτταν του θαὶ ποιή ΠΙΟηΥβΙὶ, οἱ 

μα δέ μο! τοῦτο ἐπόησε φιλίης χάριν ἐνθάδε Οὐνίων" 
οὔνομα δ᾽ ἦν μοι τὸ πρὶν Διονύσιος, 

 Ἀπρηνῶν δ᾽ ἀνεθρέψατο γαῖα. 
ΦἜχτον νιχήσας ὧδ᾽ ἔλιπον τὸ φάος. 
ν δέ τις χωρὶς ἐμοῦ τοῦ Οὐνίωνος βάλη τινά, δώσει 

ὶ ; ἱτῷ ταμείῳ δηνάρια, ὄφ. 

8. 3. Ὀιοὶν Πιοη νυ βϑἰι8 8586 οὐαὶ ἀδιηΠῸ Ρ6} 1586, 
οἱθ αἱ « ἴῃ ΟἸΡΟΘηβιθι.5 ᾿χα18, Ἀ01 βοχθϑ υἱοθγδΐ, 

ἅτ ποη ἀο]θοίαῦ βροϑοίδηίθβ. Ῥϑββϑίηπτῃ οϑὺ ἀαρ]1οὰ- 
ἄτα δὲ, 56 ἰδηθη 8 'ρ50, αὖ νἱἀοίαρ, ἀιοίον ρρο- 

8. μαθεῖν τὸ τίς ἐστί μ’... --- 8. ὃ. μυρῶν (516) μίτον. 

ΟΟἸΠ. δρανέω τϑρϑυίαμῃ, ἃ ϑδίδιηδίδοθ στ Ἰ5ΒΈ1Ὼ. 
αἰν 5... Α. Οὐμπιδπιδθβ ἴῃ Ἀθηναίῳ, 870, ρ. ἀδά 
Ῥυῖον ἀβάογαϊ ἃ 858 'ρ80 δχαϑορὶ ρίυχῃ Υ. οἱ. Μαἱχιὸ- 
. Αγ). εἷο5. ηιϊδδίοη5 ὀἐ αΉ4., ὃ. ΠΙ, Ρ». 401. 1] 1868 
οἱ. Ρ, Εοποαγί, δοοδρὶῦ ἴῃ [6 088. ἤοψαφθ, θίο. 
ογὶρέξ. οἷς. Παςσοηῖθ, ἢ. 109, η. 211 ἃ. --- 8. 1. 
δΙηον ἰΖ, δπηπθηίθ Καὶ 6 ]1ο, οθηβοθαὺ ἄτροπόν 

(6 πὶ 6588 4. ἀτραπόν. ΕἸ Ἰ(ΟΥ ΒοΡΙρβοσδὺ χθόναΝ ἀν- 
ν οἱ γ8. 23. πλεῦσαιΝ, ὈᾶΥθᾶΡΘ τῷ ν ἐφελκυστιχῷ 
πἰθ ρορία (οογγοχιὺ α. Καὶ 6}. ἢ. 418). ---- Ο.θ1η), 
ΤΥ 15 ΤΡ. ΠῚ ἴῃ πιοάπτη σολοιχίζει, Υἱχ ΟΥΘαΙ ΘΙ τὴ 

ἰρ51556 γβ8. ὃ. φίλτατος Σπάρτη, αἱ Ἰδρὶ οαπὶ οοίί. 
οἱ, Ουὐχηδησίίθε : ἰοίαν ΘΟΥΘΘ μη ἀαγη Υἱβαμη δϑὺ 

ΟΟἸΥ. Ουπιδηθ. ἌἈττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. Ρ. 199, 
1018. ΒαΡΌαν 6 βουιρίαμι, αἰ ρδι οδύ ΒΙΓΉ  Π115, αὰο- 

ὍΠΠΠῚ [1556 ὙΘΡΊΒΊΤ116 δϑῦ ΘΠ Οα} 15 ΠΔΌΘΠ,Π8Β 
6 Θ᾿ ρα, πδιηαιθ αὐ οὐδηὺ ἀπὸ Αβίδοὶϊ πο- 
65, αηδι. αα!άθγὴ Ασδνηδηϊεθ, αἰίθτὰ ΒΓ ΠΥ Ἶδθ, 
δηϊτηδ ἀνθ θυ  πτ15 αδγη (8 6111 ΒΟ] Όθ 60 αἰδίαν ροοίδ, 
τ δρῦς ΠΟ 5 ἴῃ ἀαθῖο ἤμπο ἀδίαποίαμη ἔκ1556 
βηϊάδτῃ ΒΊΓΠ νηἶτ τηϑυοδίου θη, (αὶ ἰῃ οαγϑα Ζῦρθθο 

δὺς, Τιὰρῖ8 ΠᾶῦθΡα νἱάθίαν ΓΈΗΣ, αἱ οἱ 

ΙΜΕ. -- Υ. 3. Βαρραγᾶτη νοοῖ δάϊαϊς Οὐταᾶ- 
65 ἤφεραν. --- 85. 8 οἱ ὃ : λιμέναν οἱ πατρίδαν. 
Καὶ 61. ἢ. 108 Οππιδηι 15. ἰθχύαστη σθρϑυλζ, 8181] 
ἴδῃ5 πἰδὶ πο ν8. ἀ. ῬΓῸ 60 αὐοα ἰγδαϊαν ΕΝ ΕἸ - 

ω, βουίρβὶς ἐν [σ]ΐγνῳ, οὰπ πᾶο ποίδ : « ΟἿ. ΘΡΊρ». 
. ἤσνηι. 1, 10 : 

ΒοΙ πηδί1π|5 βῖσμο, ὈΥΪΞ6Ὸ 46 πουηΐη6 [μεοία8. 

ἸΘΠΠ ὨΟΙΉΘη οϑὺ οχ ΔΡΌΙΙΟ βῖν βἰδίϊη πδίαχῃ, 
Βῖν6 μοβίθα δα πᾶ πιο ᾿πἀἸζατα ; Ρ]Θγατη τι ἤξθο ΒΙ ΡΠ 8, 
τπιθ ἃ ΠῚ ῃ. ΟἿ. ἢ. βέθοιϊο ἴῃ ἐπ5 ἀθβίηθ "8 Οὔ56}- 
γᾶν: ΜΟυητηβθὴ 6)". 1. 5. 5. 188 Δ΄ η. δῖος Απίοηϊαβ 
ΘΠἾΡΊΟΙΟ 5ῖσηο αἰθδίαν, 6χ 400 [εἰ ΟἹ ἀἸββι ηττὴ Πα Βα χα 

ἰανις ροθία!α. » --- ΥΙἀθδηΐ ἄοοιὶ. 

ἜΘΟΥ. Αἰδιογιῖς. Ἐκ Ῥοσοοῖκ. [150»». απ, Ῥ. 1, 
6. ὕὅ, 5. ἀ, ». ὃ], ἡ. 14 δ βοῃϑα 5 ΕὈανομ τὶ δά τα 
ΒΏοΚΙ. 6ο»»}. π. 942, Νανϊοίδίθιν Ἰθοιϊοπὶβ ἃᾷ Ῥοοο- 

έΠρ4ᾳΔΦΔΦῖΕ.ο5  Ἔ  ΘΑΡΌΡ Π ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ἢ. » Βοκῆ. ἸΚ8106). (α. 339). --- Κ 8. 2. εἵμαρτο. --- 
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ΟΚΙΙ οχθυηρ τη. δηποίδί Ομδη δ] οσιιβ, 121567}.. 4,1]. 
Ῥ. χχχ. Εχ Ῥοσοοϊκῖο 98Δ6005. Ραγαϊϊρ. ΑπἩέλοὶ. 11, 
Ρ, 71θὅ, οὐ Αηέλμοϊ. ραϊαί. Αρροηά, τ. 114. Ἀδρϑιὶ 
50. Οὐσηδημά685,. Ἄττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. Ρ. 995, π. 2820, 
-- 8. 2. Βοκῃ. : “Ελλαδιν Εἰχονίον" “Ἐλλαδις “5 
Ρῦὸ ἝἙλλάδιος. 

ΠΟΟΥ͂Ι. Καυθηγ. Τνδηβορίρβιί οἱ δαϊάϊε Μαϑιαβ, 
Οὐδορυυ. {ϊ{ξ. τ. ΤΥ, οὐ Μιι5. Ῥογοη. Ρ. ΘΟ Ὁ, 
Μαυγαίον. Τλθβαι". 11, ». 969, ὅ. ἈΘρϑί ΖΔ οο05. 
(ρΡοβϑὲ Βγραποκ. Αηαΐ. ἐοοίέ. ». 804, γοσχσι Ὁ) ἴῃ 4»- 
»ροπά. ᾿. 339, οἱ Ερδηζ, 60}. ΠΠ1|, ρ». 1019. υ. 678. 

-τῦϑ. 8. Τρ. ΜΝΗΜΗΝΑΤΙΝΣΏΩΝ, ὅ8005}5. 
ΘΟ] οἰ Θθαὺ ἁγιάσων, ἰδ ηάθηι Θχ ἰδεῖ ἁγιάζων. α΄. (αἱ- 
06]. ἢ. ὅ96. μνημήιτα τίνων. --- ΕἼΔΏΖ. 6Χ ΤΠ]ΔΡΙΠΟΤΟ 
Ἀνδρόνιχος. ΠῚ ν6] ΠῚ βεθοῦ!ὶ, 5ὶ Και 6110 ογθάδβ, ιἰ- 
(ὰ} 5 δϑί. 

ΘΟΟΥΊ. « Αφιιίοϊαρ, οχ να άθυῖθαβ δυαρ ἰςπϑαίτὶ 
δραὐαθ Ἰδρ18, πη ΙΠΔΟΌΟμδΘ ἴῃ πλ560 δαί ααϊία- 
ὑπ ΤΩῸΡΟ ἰηβουΐαβ Παθθίαν. ΑΠΔΡΊΥΡηΟ οχργοϑβᾶ 
᾿γηδρῸ ἰδηηΐηεθ, οα} 5 ἀοχίσα ἃρρᾶγοί οχ ρϑρίο, ἰῃ 
Θὰ Θθβϑίυ πη οΥὐδίου απ σΟΙρΟΒιΐδ, ααθτη ἀθβουῦῖρ- 
810 Εα]ροηίϊα8. ῬΙΔ ΠΟΙ 488. .... Οοπέϊη. γῆν. φαϊί, 
Υ. δίανθιθη, Ὁ. 412, οοηιροβὶξιβ τη αϊοογαὶ ηιοαίμγι 
ὀγθοἴϊδ ἴηι Ἰοέαηι αἰιοδιι5 εἰἱγὶίδ, ἐθγ τι Ῥο  ἰἰςοηι δΟΉΊ- 
Ῥ»ΊΉιθη.5. » ἔγαπδ. Ἐαϊαϊς Οονᾶθβ. δὰ ΡΙαίδγομὶ ΜΙ. 
{. ΤΥ, ἡ. 851: ἰγδοίανιὶ Βοϊββοηδάϊυβ αὐ Ποίβίοηϊὶ 
δρίϑίοί. ἡ. 182 8644αᾳ. Βαροίϊουαμί οἵ ΦΔ00085. Αηΐλ. 
φαϊαΐέ. ἰ. ΠΙ, ν. 910 οἱ Βδηζίαβ, 60}. 7,80)". ο». Π], 
Ρ. 1028, ἢ. 6110. --- « Μοππχηθπίαμη Β851}186. τη] της6 
8 ρ80 ἰπϑαίγο, πὖῦ νι ἀϑίαν, τηονρίϊεθ οὐ βϑρα!θθ 80 
Ἠθγδο 146 τηΐτηο.» ΕἼ". --- Βιολόγος 68. ἴδ Ἰάθι απο 
Ὠθολόγος. « δαηΐ δαίοτη χωμῳδίαι βιολογιχαὶ ΙάΘ6 1. 
αποα τηΐτηϊ. ΜΊΙΩΙ δαΐειη ὈΓΟΡΙῚΘ βιολόγοι ἀϊοπηίαν, 
αποα νἱΐδηη ΠΟΙ Ϊππατη αἰχοὐϊ ἀἸδμ ἃ ΟΣ ΡΥ 606 βο] θηΐ, 
πὖ ἀοοοῦ ΜΔΓΟΘΙ Πλπ5 ποβύθυ ἢ 110. 38 : θυ Απέϊο- 
οἤῖῳ 5οογιῖοῖς ἰμαῖδ Ἡυϊτγῖι5 Οτέγγὶ ΣΟΥ Ἰηι)γιῖ5 515, 6 τη 610 
βΒυτηρίδ αὐϑοάδτῃ ἱηιϊέα» δέν", οἶς. --- ΟἸοββεθ νθίθνΡϑϑ : 
Αἰοίαηιὶ σκηνικοὶ, ἀρχαιολόγοι, βιολόγοι. --- Ελτη ἀθτὴ ΟΡ 
οδαβᾶτη ἠθολόγοι οἰϊδηὴ ἀἸοθ θη } ΓΪΤΩΪ, αοα ΤΡ 65 
Βομαϊηατη οἰ ηρονθηΐ, οίο..» ΝΗ. γαίος. δὰ ΑἸητηΐδη. 
ΜᾶρΡο6|1]. ΧΧΧ, δημοίδί. Ρ. ἀθὅ. 14. ἂν. Μαρμίη. 
Ογῖφ. ἄἀτ ἐμόάένο ηιοα. Ταἰτοά. Ρ. 152 5ᾳ. οὖ πη ρΡ 15 
ποί. 1. --- ϑαβον!ρίαχῃ ἸΘοΊίαν : Ταῦτα οἱ σύσχηνοί σοι 
λέγουσιν: Εὐψύχει Βάσσιλλα" οὐδεὶς ἀθάνατος. --- ΤΟΡΕΙ 
ἔδυ βεθοῖ!ὶ, Πα] 66. Καὶ θ6]1ο. 

ῬΟΟΨΊΙΠ. Κοηιώ. « Ερι στη ΡΥ Π.Ὲ5. ΘαΙαϊ οἱ 
1Ππβίσανιῦ ΗδΔοθηθθοῃ. ἴῃ Εἰριδέ. ορῖρν'. ἢ. 2571. ν 
Βγιιοῖς. Αἀαἴ ἸΙάθηι 586 μοὺ δριονυδιημηδ 46 1556 6 ἰὰ- 
Ρῥἰά6 'ρβο, αιθηι Βοηηδ αἰθα!1 4. Ὁ. Βομοορῆϊη., « ἴῃ 
οαα5 Μαβ6ο υἱβίϊαν. » --- « 6 δὶ νὰ βοιγνθηΐ ἀδη8 16 
οδοϊηοὺ ἀθ ἔδα Μ. βομοθρῆϊιη τιπ6 ΡΊΘΡΓ 6 δηίίααθ ααΪ 
ανϑῖῦ ὁἰό ἀῤίογγόθ ἃ ἤοπιθ, ρόμάδηΐ αα᾽}} γ᾽ ὀϊοὶν οἱ 
ἀοπὶ οἡ 1αἱ ὐ ργόβϑηΐ. Οἡ ν᾽ 1 ἀπ6 ὀρὶ νι διτηθ σι γ60- 
416 ἅ5862 10116 ἀοη.1} ἃ ἀοπηότη6 οορ᾽68 ἤριγόθ ἀδη5 
805. Αἐδαΐξία ἐἰϊιιδίναΐα, ἰ.1,. ». 600. Ῥϑὰ ἀθ ρ6π5 ἢἸγοηΐ 
ΘΒΘΡΌΠ ον Ἰὰ, 56 1ὼ σϑργοάπίγαὶ ἀπ οι" ἀλὴβ. 66 γ8- 
σα 611-οἱ, δίς. » Ερίϑβίοι. ἰηϑάϊι Βεαπ ὮΙ, ααἱ, αὐ 
ΡΟ οἰΐα5. οραύ, ποὺ δρίϑν. ὑγδηβία!ῦ ἰὴ Απαί. 11, 
Ρ-. 310, ». 7133; ΦΖ46005. (ν. Δ πϊηιακ(ά. 1Π, Ῥ. Ἡ, 
Ρ- 320) Θχμῖθυϊ ἴῃ 4ρροπά. π. 829, Εσδηζ. ἴῃ 60»}. 
ἢ. 6249. --- Π6 αἰΐϑθνγο ἀἰβίϊομο Ηδρθηθιο. οὐ θδοοθβ. 
οογηρανδηὺ θρῖον. ΡΙαίοη. ΧΧΙ, 46 αὰο δάϊὶ Μοηδρ. 
δα Πίος. 1δονί, ΠῚ, 39. --- ΠῚ ἴδ βέθοῦ!!. 6, ΚΔ 06. 
ῃ. ὅθδ. 

ΠΟΟΙΧ. Ποριῶ ἴῃ τῆῖιβθὸ οο! οὶ Βοιηδηὶ. Μαῖς- 
[δῖα τὰ Μπ͵5. Κογοη. Ὁ. οσοχν, 4. Ῥθββίτηὶ γΘΡΒΒ, 
ααϊθὰβ πο ρᾶιιοαβ ἸΔΓαα 1 τη ῦ]δβ ΠοάοΥἹ ρα(115 δὺς 
᾿μοαγῖα δαΐ ἃυ 18 ᾿σμογδητῖίδ,. --- 58. 1. ΠΘοΊταΡ ἴῃ πλαν- 
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ον [ἱΚΕΙΜῈΕ ,αὐοά 5258Ρ6 οσσαχεῖ ἴῃ {{{115 ἀθίο- 
γον οουϊ. --- 8. ἅ. ΒΌΡΡ]. οορυΐϊδγη δέ (1Π5ὰ} 67) 
απΐαβ αἰοὶ ποτὰβ Βᾶραΐ. --- 85. 7. Τδρὶβ Βαθϑῦ 

ΚΟΡΝΟΥΤΙΩΝ. 86 ποθὴ οο, ααεθοῦηατθ 
δἰἐ τηϑσδ ἴδ, ρἷδηθ ἱρποίατη οϑί, δἤπιπθ ὑδυηθῃ 
Οογπαίο; δαοίουν 5 ̓ Ιοϑη δ βθοαπηάδγῃ Βυ]] δ Όδτα μαροὶ 
οογθρίδχα. ΕἾΘΡΙ ἀαοαᾳθ ροϊθϑί αὐ ποίου ἢ Κορνουτίων͵ 
[65 Ἰἰοπρδϑ πυιηθγαυθυ. ΕἸ πβάθηη 6 Π6}15 ροθίᾷ 
(ΒΩοκΙ. 1988 ἢ οἱ 1988 6) α]ώτηο Ὠοχδιηθίν! ’Ιοθ0 Ρο- 
Βαϊ Σεχουνδίων (ΒᾺΡΓ. πη. θ46 οὐ 647, Κύματα πορθ- 
μεύσας. -- Εὐδαίμων ὁ Σεχουνδίων. ΤΊζα]0 Βα ΒΟΥ ΙΡύαμα 
οϑῦ ; Διόδωρος τῷ ἰδίῳ [υἱῷ]. Κι 4156]. π. 102. 

ὍΟΟΧ. Μορφανῖδ. Ἐὸξκ Βομῃθαῖβ ΕΟΌΤΤΩΟΠΙ, 6χ αὰ0 
ἀοάϊ Οβδηη. δ. 11, 48, Βοοκῃ, δαΐθηη ὁχ δρορνιΡᾶ- 
Ρμο Βοκκουὶ, ὅο»». ὑ. 1, π4, 1060. --- 5. 8. Πι8Ρ185 : 

ΑὙΥΙΟΥΜΕΝΟΝ, υμάδ αὐξούμενον, απο 586 
ὈΔΕ ΔγΆτη δϑί, 56 δηἰξαθδαγῃ βουνδί Τουτάδγη, αὐξέω, 
αὐξέομαι, ἀπά6 αὐξήσω, οἰο. 

ΘΟΟΧΙ. Ἐκ ϑοάριῃ Ἰαρὶᾷθ 1ἰάθυη ϑάϊάθρο. 

ῬΟΟΧΙΠ. Μοψανῖβ. Ἐκ ΒΟ 6 415 ΕΟαστη οἱ! οἱ Ῥοσοοκιὶ 
Ιηϑορὶρίξ. απί. Ῥ. 1, ο. ὃ, 5. 7, ». θ8, ἢ. 8. Εἰχ 1118 
Οβδηη. ϑ'ν 1. 11, 48, ΒΩοΚΗ. ΟΡ}. πι. 1067. 1,6088 οἱ 
Ἐσποδνὶ. ὕοόγαφο, θές. “πϑογὶρέξ., οἰς. Μόφαγιαο, τι. ΘἽ 
- Ἐρ᾿ ΔΡΒίατη δ᾽ βάθη ΝΙσοογαί 5, ἰουίδββθ 6Χ 8110 
δ᾽ αδάθιη Ἰδρ 15 Ἰδίθυθ. --- 5.1. Ηδθϑί Ἰὰρὶ5 χέχρυπτε, 
ε ῬΙῸ αν, αὖ 588Ρ6 ἴῃ ἰηδογὶρίί. --- 8. ὅ. Ιῃ ἰδαρὶὰθ 

ΜΕΝΕΙΑΙ.1}: φΑος ΑΛΛΟ. ---νΚ. 6. ΒΩΟΚΙ. 
Ἡρὶν στ. υ. γ. ἐνίγ᾽, ἀθ. ἐνάσθη ; Βαυύίγηδηηὶ Βαπί Βὰρ- 
ῬΙομηθηΐδ, ατ188 ΤΟ πα γητ5. Ν᾽ ΘΒΟΙΡΘ 56 [αὐθέαν Κ8106- 
11π8 δὴ πῸΠ ΤΠ, ΘὈΔΒιΪ ᾿δοίϊομὶ Βάθηάυτχῃ 5ἰῖ. (η. 402 6.) 

ΘΟΟΧΠΠ: Κοηιώ τϑρουίΐαση δάϊαϊ Μαυνδίουϊαβ, Τὴο- 
-φαι»". ἰ. 1Π, Ρ. 1891, 1, συμ ᾿π θΡργθίδιοπο Ἰα πᾶ 
ααδτῃ ἀθάϊταιβ. Ἀθροίϊθγαηΐ Βοπδάδ, Απηέλποϊ. ἰ. 11, 
Ῥ. 18ὅ, Βγραποῖ. 4παί. 1Π, 808. η. 124, 9800}5. (Υ͂. 
Απὶριααα. νοὶ. Π|, Ῥ. 11, ν. 8309), 4ρρεηῃά. πῃ. 818, οἱ 
Ἐτδηζ. ἴῃ 60}}. ἴη50}. ΟἹ. τι. 0288. « Βα πα οορηο- 
τηΐϊηθ Αβίθυϊαβ, Βοιηδ ἴῃ πσυρίυχη ργοίθοίαβ ᾿θῖατθ 
ταονίπαβ 6δϑί. ΕἸ} 5 ΓΘ Ια α1ὰ8 ἀχον Ποηηοβίραίθδ Ἐου δ τα 
ἀορονίανιι. Ῥαϊαίαν 6556. 6Χχ ἔδυ], ΟΟΡΙ Βπῆ ααὶ 
οοαϊοοη ΡΟ Μοάϊοθυτα θιηθηάδνιί. θ6 Βυῆπα 
αὐυδάδτη Αβίθυι ΒΠ18 βαποίΐϊβ ΜΑυΡθα5. δαβουρία 
αἰχὶν ΤῊ]θιηοηίβ, Ηϊδέ. αἷδ5 θηῖρ. ἰ. ΠΙ|, ν. 1712. » 
Ψψας. --- 8, 8. πολλοῖς, Μιρ"»., οογγοχιὺ ΗἨδρθηρθο. 
ἀποίαχη Πουηϊϑυϊοίατη 6 Τπϑοοῦιῖί, ΧΙΥ͂, 68. Πολλοῖς 
πολλὰ διδούς. --- 8. 7. εὐσεδείης ἔσχεν. Με». --- 8. 8. 
« εἶδε τὸ φῶς, Οβδῖθιι5. 6 Ιοοο, ὉΪ βϑροβὶίδ θυδῃί, ἀ6- 
ππῸ ῬΓΟΪαί15. » Ψαο. --- 8, 1Δ αἰῶσιν, οἵ. Βαγτηδηη. 
Αηίλοὶ. Ἰαΐ., τ. 1, ». 101, ποῖ. ἈὈῚ Ρ]ατίτηδ τοίου αη- 
ὑὰ} ΘΧΘΏθ]ἃ ὁχ ααϊθι5 οοηβίαὺ ἀρίαποίοβ βῖο οοίθυπὶ- 
ἰδύϊ οοτηγιθηαδυὶ 50]1008. --- 8106]. η. 642. 

ὈΟΟΧΙΥ. Μουβαβ ἀθίθυνιτηε ποίϑο ϑαϊάϊ 5, Μαΐ- 
ἴοῖαβ, Μὴ5. Κο»)ο7ι. Ῥ. σσοχνυι, 8. -- 5. 1. ᾿Ιουλίου 
πη ροΥια5 ροθίδ ΡῬγῸ δηδρεθβίο μαρϑὺ; πουηὶηὶβ θδὉ- 
"8 Ὑ1 Οδνδοιθ αἰ 1 ηλὰ5 ἀπιὰ8. ΒΥ} 085 ἴῃ ἀηϑδη 60η- 
ἰγαχὶί. --- 8, 2. Κάσια ἀπδθιι 5.118 15. --- 8. 8. 
δεισιδαίμων, οοΥΓΘΡίδ, ᾿ΓΙγηδ, ΒΥ 11ΔὈᾶ. --- 8. ὁ, Καρα- 
χούττις ῬΓῸ Καραχούττιος, απο 5:6ρ6 δὲ ἴῃ {0115 
ἰβίιπι8. δοείαυβ. Οδγδοαίβ 1116 « αὐἱ ἀοΙ]οοίαθδὺ 5βθηδ- 
ἰαχὴ, τη δί ΟΠ 5 οἱ γ6 065,» [α10, τιῦ ΡΟ Δ 116 δὶ, ρϑη- 
ἰογληλβ αὐϊάδτῃ αὐ ΟδΥδιη 8115, φαθι Ἰδπαδπὲ ΑΥ]5- 
ἰροηθίιβ, 1. Ερ. χχνι, Ρ. 117 (6. Βοῖ585.), Βιἀοηλα5 
ἌΡΟΙ]η. ΧΧΊΠ, 261 5ᾳ. οὐ Τιϑομίϊαβ ἰῃ ΕἸρίρυ. Απέλι. 
»Ῥαϊαΐ. ΧΥῚ, 288. ἘδΔο116 οὐΐατη ογθάδπὶ ἤηοο6 Π05- 
ὑχατὰ χειρονόμον ΟΔΡΔΙΊΔ111 ὁοααδίθγη [α556, ααἱ ἴτχα- 
Ῥδυδηΐθ Ζθηομθ βογαϊὶ. Εονίαββα οὐ ἔαϊὶ ΚΚαυδρυ 5 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙ ΘᾺ ΖΕΟΔΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ. 
ὉΠῸΒ 6Χ 1115. Ῥγϑοϑ θ᾽ αίουθα5, 405 γοοαθδηι 
ροσπάσταις (Αἰμοη. 1, Ῥ. 19, Ε), οὐ} 5 5ὰὉ 
νἱχ τηπίδίο δάμπο οο]θογαίαν" Καραφήοιιδ, ῬΥ τη 
Ῥανρίϊατη δοίου ἴῃ δ᾽ βάθη ρθη 8 θεατριδίῳ, 
ΤΩΔΡΊΉΟΡΘΡ6, πὖ οἸΐτὰ, ἀδ]θοίδηΐαν ΟΟηβίδ ΠΤ 
ἰδῃϊ. ἧς τὰ 

ΌΟΟΧΥ. Κοριώ. ἘδΙαΪς ροβί 1105 ΕὙδηζίαβ ΟΣ 
ἰ. ΠΙ], Ρ. 984 5βαᾳ. π. 6299. --- 8. ἀ. 1. 6. ταῦοὶ ο 
ξαποίπβ ἐδ ΌΌ]Δ}}} οἰΠοϊο. --- 8. 6. « Νοία ἀϊρμῖ 
θάμ αὐ ἴῃ ἐπίχειμαι οογγορίδχη. » Ε». ΒΌ ΒΟΡΙΡ ὑαϑ 
λύα! 8 Ἰαιἰπὰ8 Ὠΐοοθ : Ὁ, Μ. Μ. ὕἹρῖο Απρρ. 
ΟΒδυϊίοαὶ Ὁ]ρία Ομδυλ 6 ἔραν ἀα]οἰββίτηο, αἱ 
δὴ ΧΧΧΥ, ἀἰθθαβ χυπι, οἱ Ρ. ΖΦ] ὰ5 Αἀρρ. ἢ 
Αἰ σδητ5. οορηδίο θ6η6 τη ϑΡ θα ἔθοθραηΐ οὐ 
Β15. ΠΙΌΘΡΪ8, ον ίδὈιι5. ροβίθυ δα 8 Θου τα. 
τη [ΟὨ ΧΩ. Θηζ0] ἀ[0]115] τα [8118] [6500]. ΗΝ: 

ΘΟΟΧΥΙ. [ογῖϊ. Αὐηδίϊαβ ἴῃ αἱογηπαῖο Α70 
ΧΧΙΥ,, δηηὶ 834, ρ. 92, υὑπᾶθ γϑρϑίϊι ΚΙ 
Οο᾽»- ἴη80». φ. ὕ. ΤΥ, Ρ. ὅ71. Ψουβιθα5 ἀποθαδ 
τηϑίν!β Βα δ] δοία δϑὺ δοίδιῖβ. ηοίδιϊο βοϊαίδ οὐδεὶς 
Τη08 Θϑὺ, Θοῃοθρίδ μεθο : ἐτῶν χᾶ, ἡμερῶν ξ, ὥὡρῶ 

864. [πά6 σϑρϑίι ΚΙΡΟΒΒΟΗ͂, γος ἵη50». 4}. 
Ρ. ὅ94ά 5αᾳ. π. θῦ9ὃ ἃ. Νοιηθῃ ἀδίαηοίδθ ἴῃ ἱρβὶβ 
τα ηθὰ5 ἀοβί ἀθυδίπτη οοπάϊατη ᾿αἰδὺ ἴῃ ΕΠ 6 15. γ68 
Βαστα ἰη1{18}}0 5 ὈΥΙονβ {8} : Φλάδίεια)], ΕἸαν 
δ᾽ θη ἰδ μου τη βθοίθθ οαπὶ τηδυϊίο δαάϊοίδ, 
-- α. 8. 8-6. « Αἰώνων ἰπ 6} 106 φαϊηαἀθοὶπι συζὶ 
αυδϑ 6 ὈΥΪΠΟΙρΙΪ Βαρυ θη ΔΌγ550 Ῥγοίαβαβ αἀἰνίῃ 
ἴαγοθ πλήρωμα οἰἴθοοριο βιαίας αὶ θη 8. --- Υι 
Οἷ, Ι5α16 ΓΧ, θ : ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς ἃ 
ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη, ἐπὶ τοῦ ὥμου αὐτοῦ 
χαλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ Μεγάλης βουλῆς ἄγγελε 
ἀδθ αὰο Ἰοθὺ τη 6 Θά  ο 685 ΡΡΙΟΡ 5.» Κιροκζῆ.. 

β. 8. ἀ. « δοηίθηϊα ΡΔΆ]]0 ἱπύρ σα 0 ἤδθο 68 
νἱάθίαν : μα ἔπι ηιῖνα»6, Μαΐογία, φοηῦδ ΘΟ 
(ΕἼ δν]86), ποῖ 1Ππ4 τηδίθυϊα]6 οἵ ὑὰϊ βίγη!]6, βοᾶν 
ΑἰνΊ ΠῚ, οὖ ΘΟΘ] 65.158. ΟΥ̓ ΘΊΠἾ8, του ίθ ΟὈϊίδ, πο ἃ 
τηδὺὶ {101, νϑυαμ δυῖρὶ οἱ δὰ Βα] τ] ΟΥἿΒ πδύμμδθ Ὁ 
ἀθ5. οθδυυὶ ἢ Αηὶ ηιθίιϊδ Ἰᾶγη ΒΘ πίθὴ5 πα] τὰ ἴαὶ 
6556 ᾿πρΘΥ Π ἴῃ 605 αἱ νΙΠΟΙ 15 {π|8 γοΡἃ γνώ 
ΒοΙαὐ δα δἸυϊονὰ οὐ Υἷνὶ θνδβϑυιηΐ, εἰ του θα 5. 
δγαβανὶ ἢ.» 1«. --- Αἀ ἰθιηρογὰ βοϑοι! ροβὺ ΟΡ δα 
θυ υ} οχίγθυηδ σίου παδ δύ ἤδθο ἸΠΒΟΡΙ ρ 10. 

ΘΟΟΧΥΊΙΠ. Δεριδίοαμηϊ (Αὐἴαη) ΘΑ] ἃ. 18, 
βϑρουίαση, δαϊάϊὶ ουαηϊαπι ΡΟ Ιταβ ῬΙίρα, Δηηαῖθ8 
»λῖϊοβ. οἰνόξ., ΧΤΙΧ, 1839, Ρ». 196 5α4., ἀοἰπα 
γαίϊαβ 8η. 1802, ϑριοϊουῖὶ Βοιίοβηιθγιϑδῖβ, ἰ. 1. 
586ᾳ. Ῥοβὲ ἀπε 8111 τοῦ, αο05 νἱᾶθ ἂρ. 
ποίβιατη, 60)}. 1.50}. 0». ἵ. ΤΥ, π. 9890. « ἘΡ' 
μπᾶ 85 Ῥϑοίουι ουὐαβάδχτῃ Ομ Ιβδηϊ ααἱ ἴρ56 
Ἰηἀποῖναν. ἘΠ νϑυβιθαβ αὐἱάθτῃη 1-Ἴ, Ιᾶπᾶθ5 
Ομ δι δαϊναίονβ μβουίαϊαβ ΟΠ βία πμοβ (ἰχθύος ̓  
νίου ἅγιον γένος) πὖ τηογαμῃ οαϑβίϊδι! βία θδαπΐ, 
απο5 αὐ ΟὨτῖβὰ Ὀδριβιηδίθ ἰηϊδΐοβ (λαό 
ἄμόροτον θεσπεσίων ὑδάτων) ἀδορδαὺ αἰνίηδθ 5 
ῬΓοΘοΘρ δ ΟὈβθοσίοβ ΔΗΪΤΏΟΒ ρΡΌ σΑΡΘ Δ Ὁ ΟἿὴ 
ἀδηθθ οομίδρίομῖβ πϑαυϊ δ. ΑὉ ρ850. ϑ'δίνδίοι 
Ῥοίθπάδ 6556 νἱΐοθ δ ]τηθηΐδ ; αοΡτη ααἱ 46 
ἰθηθδηία 580} 15. ΘΠ ΥΙβϊθθ ΟΘΙ ΘΌΡΠΑΙΒ 
οὐπαθοηάστῃ. Οαΐθιβ Ρουδοίῖβ, δὰ ῬΡΘΟΘΒ. 
γ85. 8-9, ΟΠ υἸβίατη, βαονατη (Γαλιλαίων) 501] 
ἀϊοθίὴ βδηίουῖβαιθ υἱνθηαὶ γϑίϊοπὶβ δαοίου 
ορ᾿ἑα]αἰοτδυα, τορδῦ, αἱ τηουίθο 5101 υϑὶδ 6556 
ἐϊαβ, ααἱ την 5 νἱποα]δ, οὖ θναβουῖῦ 1ρ86 οἷ 8 
δυδάθηαὶ νίδτη τηοηβίρδυθυῖί, [δου] αίοτηααθ 1: 
[ον (φῶς τὸ θανόντων). ῬΘΠΙ4 16 Θχίγθιηο 



ἰσϑτὰ ΔΡΡΟΙ]αὺ οαπε ταδίνϑ δὲ ρϑίν "115 οὐ θβίαίτβ μ6 
ἰ ΟὈ νἸβοδηΐαν, γϑυτὴ ἰὴ "5800 15. ΘΟΘ 88. ἀπ ἰοδο 
ἸΘον δ ]β ἀθίαποῦ Ρ 6 ῬΡΘΟΘΒ τηϑηλονίδγα Ρϑοοϊδηΐ 

6 ΤΟΥ͂Θ 1115 506. 15 τιβὶἑαΐο, αὰ0 ἴῃ 5ΔΟΡῚΒ. 5018 ρΊδ τι 
| πουτπὶ ἤθυϊ τηθηίοπθυ γοϊαθυπιηΐ, ΟἝΥΤΩΘΩ 6Χ 

8 ΔΟΡΟΒ ΙΟΠΟῺ ; θυ Βα) ΘηΪπὶ ααϊπατιθ ὈΥΪΟΡ ΤΩ 
 ου δ. ̓ηἰ.18165 νοσθῖὰ οοηβοϊπηὶ ἰχθύς..... Οονίαση 

τα] αα! ἀθτὰ υἱἀθίαν «.. τα! απ γϑίθυθππτὰ 6556. δὰ 
τοι! ονατη ροβὺ ΟἿ. ἀπδυίϊ γ61 οἰΐϊδηη αὐϊην! ἰθχὰ- 
νονὰ. » Κίροι. --᾿ Μοάο σαρβὰ οαϊαϊν ἀθουραβ 
ζαῖθ61. Ερίφν. φγράδο. οοηίθοί. Ῥ. 398 5α. --- 8. 2. 

ἰβ ΧΡΗΚΕ, αἱ ἱπῦν. ν. 8. ΛΙΊΤΑΖΟΜΕ. --- 
Ἴ. 6 Εἰ ον απ σϑϑίϊοβ Γαλιλαίῳ δναὶ ροίαϊέ, 
ΘΠ ΠΟΙ τηδρὶβ ρἰδοθθαὶ Γαλιλαίων, 

τ΄ ῬΟΟΧΙΧ.Αἰἐλοηὶβ. αἰαῖ ροϑὺ ΡῬΙτίδοοτα ( φημ ἀρχ. 
18ῦι, Ρ». 1182, π. 2180, Κιγομῃοῦι, ον}. ἵηι50)". 4}. 
ι. ΤΥ, ἡ. 678, π. 9319, οἱ ἀθῃῖηο 5ι. Α. Οὐτηδηθά88, 
Ἄττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. Ρ. 417, πα. 8609. ἘρΙ᾿ἐΔρΡὨΐατα 
 νδιϊδηϊ Βουηΐη15 ἱπάϊοαγθ υἱάθηθιν ᾿Π ΘΡαυτι 

- ᾿ »ὅς (Ὁ γοϑίϊρίδ. --- 8. 1 ᾿πίϑν ὑϑ]ϊαϊαβ, τ] παροὺ 

᾿ πον ΦΙ! .ο.«ΤΙΟΓΤΟΥ Ιδρογ νο]αϊὺ ΚΙΡΟΒΒΟΗ͂, 

Φι ἱππιχοῦ. Ηοο χτηοηατηθηίαμῃ απδνυὶ 6556. ααϊηἰὶνθ 
ροβὲ Ομ υἰβύασμι βόθοι!  τἀθ πὶ ρΡαίδί, 

τ΄ ΘΟΌΧΧ. ὅτο ἴῃ ἰπβαϊα, παπὸ Αἰμϑηΐβ. Ῥδιοδβ 11ὑ- 
᾿ [ογὰβ ΘοΥΡαρ ϊδβίταθ δαϊαϊῦ Ριςᾶ665 Ερλθηι. π᾿. 8082. 
᾿ ΡῬΙδηΐαβ α. ΙΚαῖ06]. Βιριίοέ. αγο]όοϊ. 1811, ». 111, 
᾿ ἀοϊπάθ Ερίρ». 0). δέο. 122. Θυοὰ αυδτηνβ τη] 18 

ταϑν] ὙἱὉ115 Δα παοί, ἐδπιθη πὶ δρ ἀρ ϊονρατη ΟἿ γ5- 
ΤΆ ΠΟΥ ΠΣ ΘΧΘΙΡ] ΠΏ, ΘΙ Θππιτη 6586 ρα Ἰ ἀϊγηιβ, 

- Υ5. 1. Ιαρὶ5Β ΠΟΘΓῪΜ΄ αᾳυοὰ Ὀθπ6 τοϑίλιαϊββθ 
υἱάθίαν ΚΚαἰθοϊ 5 ΠΟΘΕΥΜΙΣΝΟΣ. 

ςς ῬΟΟΧΧΙ. Ριορ “Ἐσίπαηι ΥΌθπι. « Μίηαβοι]β 
ΟΠ ίουῖβ ΟοῦΡ. ἴη80)». 4». 9802, τηδ)ιβ6.}15 απδηίατη 

χαἰάθτ Ἰ6ΡῚ ροίθΡαύ ΘρῸ Βιιἰοί. αγο]ιόοί. 1818, 0. 219.» 
Ὁ. Καϊδοϊ., ααἱ γορϑίν ἴῃ Ερὶρν. ων». οἷο. τι. 421. 

δα βου ρίατη 6ϑύ ἐτελειώθη ἣ δούλη τοῦ θεοῦ Μαρία ἡ 
Πατριχία μ(ηνὸς) ἀπρηλ. κι΄. ἰνὸ. β΄ οὖσα ἐτῶν στ΄. 

τς ΒΟΟΧΧΙΗΙ͂Ι. Ταηπαβξνγὶδ τορϑυύιτη, οχ Δρόορτᾶρθο Ηο- 
ΟΠ Θυοῆθβηθ, Βμὶϊ. ὧδ Οὐγγο8ρ. Ποίϊόη. 1879, 

Ῥ. 1 544. Εἰχ 1{ἰογᾶατη [Ὀυτηδ ΘΟὨ]]οοθαὺ 65560 
δὶ ΥἹ Ρ. ἢ. ΟἿν. 560}}1}. --- ΟΧχ ταῦτα γηδ] ΟΡ 5 
 Πεουῖβ δὰ ἀρᾷ 5ουὶρία ρϑυζπουθ υἱἀθίαν δὰ βθῃΐθη- 

᾿ ϊαπι α8}15 6χ. οδυδα ἴσο ΓΈΝΟΙΤΟ ΤΑΥΤΑ., 
ΟΟΕΪῸΒ ὈΥΙ͂ΟΡ ῬΔΓ5 ἰπηβου]ρία ϑϑϑϑὺ ΔΙ ον Ἰαρὶαὶ ᾿αΐο 
ἀρροβίίο. Ὑϑυβιιβ ἱποοιωρίοβ ἔθ γθ Οἵ πθ8 6886 ποίδὺ 
ΘαΙον, οὐ ποὺ ΘΔΡΙΏΘ ἢ Θ᾽ 546) ΟΘΠΘΥΡΙΒ. 6556. δίαιθ 

ΠΘΌΡΟ5 ἀρὰς αἴιὁ6 ἰδ τηὰ]ίο ΕΥ̓ οὐ Ὑ 560} }8 οχ- 
βίδηϊ, αὐδυατα 16 ἰᾶτὴ (λ] δ, Ἰ ον αἰνὶ ΟΥΘΡΌΣΙΙ Νὰ- 

ΖΙ ΔΉ ΖΘΗΪ ΘΡΙΡΤ. ΘΧΘΙΊΡ] 8, ΓΘΡΘΙΪΔΒ ; τηγ(Πο]οροᾶ νου θᾶ 
ΤΌ. ΟὨΡ 5.18. 158 σοτητηϊχία, οἷο. ἃ τηουίαο ἰυτααϊα5 
5 οἵ ἀραὶ οοπητηθηἀδηίαν ἀἶνο οὐἹ δ ηι ΤΡ ΥῚ, 
Ὦ5 ΠΟΠΙΘῚ ΠΟῚ βἰρηδίθγη οβί. Οοθίογα ἀθ Βοο υἱὰθ 

110 6}1ο. --- 5. ὃ. ΕΠΙΙΚΑΡΑΤΟΟ ἔδοῖ!ο Ἰορονῖβ, 
ὰ γϑὶϊς πο πο ἔδοϊ]6 ἀϊχϑυὶβ. --- 585. 9-:10. οοι- 

ὁ οαϊίον δττα. Θ᾽ΌΥ 1. ΤΥ, 18 : 

᾿ Τάρταρά τ᾽ εὐρώεντα μυχοί, στυγίη τε Γέεννα. 

ΟΘΡΟΟΧΧΠΙ. Ποριῶ ἴῃ οοὐιηθίθυϊο Οδ 151. Μαγὰ- 
᾿. 6Χ Βοϊἀοίίο, 7Τλδδαι". Ρ. ΜΌΟμυπι, 8, τηϑ7ι85- 
15, οὕτη γ θυ βοὴ ἰαίϊηδ. Ογασθίη μαθϑὲ 1815 ᾿πίρν 

0 Ρΐἴ5ο068. --- 8. 1. Μυγαΐ. οὖχατε αετψας. --- 5. 3. 
Βεγα. --- 5. 8. ευσεύεια. --- Μδυϊηᾶ ΡΡ. ΠΟΙ. 
αἰϊαπᾶθ ἱρποίμχη, Θχθιῦρ]0 ἐδοίατη ποῖ. ρτοθοὶ, θα- 

σιος, Οἠγοη. Ραδο. Ὁ. 291, Ο; Ῥμοί. Βιὲδί, τ. 184, 
Θαλασσὶς, ΟἸγΟΘΙδ6 τπδίθυ, ἃρ. Ηγρογίάριῃ, οἰϊ. 
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Αἴμθη. ΧΠ], ῥ. ὅ80, Β. Ῥοβίυ!απίο τηθίρο, ρροάποϊίαν 
ΡΥΪμηδ, 5.808. 

ΘΟΟΧΧΙΝ. [ὰ νῖοο Ατυώαρ- Κοιῖ, ὑὐῖ 5 τ 1015 ἃ} 
Ῥοτῖν-Κοιρλι. Ο. Ῥονροί, βωρίον. αγοϊιόοὶ. α6 ἴὰ 
ααϊαΐ. οἐ ἀοία Βιἐγῳγιῖο, ὑ. 1, ». 111, πα. 104. Ῥτᾶν 85- 
51 ὙΘΥΒΙΒ, γ6] ρούϊι5. ᾿ἰηθο8. ΔΙ᾿ απ Υἱχ Ὑϑυϑ τη 
Βρϑοΐθῃη ρει ιϑπίθβ, ααϊθιι5 5 ὈΒουῚ ρύδθ ἢδ9 ΤΡ Ια ταῖδο 
Ἰθρπηύαν" : ἡμᾶς... ἐν φθιμένοισιν... παῖς εὐσεθίης ἕνεχε 
στηλίδας ἄρασεν Κυριαχός... μνήμῃ ἱερασσάμενος. πᾶ6 
α. Κα106]., ἢ. ἀϑδ, ἐγοβ. Πο5 ὙΘΥΒΒ Τϑἤσοουθ ἰθηίαυ 1 

ἥμασιν ἐν ταὐτοῖς ἐν φθιμέν[οι]σιν ἔθαν, 
[τοῖς] παῖς εὐσεδίης ἕνεχεν στηλίδας ἄρα[ξ]εν 

Κυριαχὸς [γονέσι] μνῆμ[α] [γ]ερασσάμενος. 

Ιά611, ν8. 8 βου ρβ1 θ[άνατ]ον αἰνάρετον, σώφρον᾽ ἔχον... 
ΟΒυΙβύϊδηδυη 6586. ᾿πβουῚ ρ ]ομθ ΡΟ Γαῖαν. ὈΥΙΤΉτΙ8 
δαϊίον. --- 8. ὁ. στὰ ἐνδηβία! ον οαϊίον « οἴταηί ἃ 
Ῥῖθα 16 ραν Βοιηχηδρθ 46 βδουϊῆοθβ βἰποὸρεβ οίο. », 
νἱ ἀϑίαν 16ρ 1589 ἐτέᾳ, αἸδγην 8 ΒΟΥ ΡΒου 1 ἑτέρᾳ. [Κ4106]. 
θεὸν ἐπ᾽ ἀοζίηι, 14 οδὺ γυίγιδίογῖο, ααοὰ γοοδθυϊαπὶ 
ΤἼδϑαι}0 δι θϑί. --- 8. ὅ. 14. στοργὴν δὲ βίῳ. 

ΘΟΟΧΧΥ. ΤΙη Ἰοοο μοάϊθ ἀϊοίο Βι|5;-ο1-Παγὶγῖ. Ἐκ 
ΔΡοΟΡΤΆΡΒΟ 500 ΝΥ δααϊπρίοη. Τ]ηϑογῖρί. γ66. οἷς. ϑυυῖὶθ. 
ἢ, 2479. Οὗ, φαϊίον π. 2140 (ἰπ ἢδο 50]1066 ἢ. 121, 
Βάσσος ἕῆς, οὐ ργεΘΒορ στη θυ τη ορὶρυδτητμδ.) οὐ ἢ. 
2419 (Πυ}115 501105. πη. 660, Καιλεστεῖνος) οἱ Α4ηΐ]οῖ. 
»αϊαΐ. ΝΠ, 228. 

ΘΟΟΧΧΎΥΙ. Ἐκ Ονϑιηθὺὶ 4ποοά. αν8. Ὁ. 808, Ῥίοοο- 
15, δυρρίόηι. ἃ ᾿᾿ΑπέΠοΐ. ἡ. 151. --- 8. 1. Οἵικ, 4ηιῆ. 
ἰαΐ. ΤΥ, χχιχ : Επποίαβ Βοπουαίο βθηϊο ρέθηιδηιο 
αἰϊογημηλι. -- 85. 8. Οἷς δανοη. ϑαΐέ. χ. 168 : {]π|5 Ῥ6]]860 
7ανθηὶ ποῖ βυίβοϊὶ ΟΥ̓ ὈΪΒ : --- δοϑύπιαι ᾿ηἴθΠχ δηριιβίο 
Ἰιχῦθ τη πα]... --- ΘΔΤΟΟΡΠΔΡῸ οοηἰθηίαβ. δυϊί,... δὲ 
ποὐϊββίπημση ἀφέποί. ἰαΐ. ΘρΊρΥ. 11. χν. Τὰ ΑἸοχαηάνατ : 

ϑαίῇοι! μαϊὸ ἐὰπλα!] 5, οαἱ ποὴ βθοουδὲ ΟΥ̓ Ό]8, 
Τ65 ὈΓΘΥΪ5 πὰ]10 δι ρα ϑϑί, οἱ [αϊΐ Διά ρ]α ὈγΘν 5. 

ΘΟΟΧΧΥΤΙΙ. Ἑαοοωῶ. Ἐπ ΔΡΟΡΥ. 800 ν. ο]. δ'αα- 
ἀϊηρίομ. 1πϑογῖρέ. »". οἑ ἰαΐ. γοσιιοὶ 65 6η. αγὸρο, δέο, 
Ῥανῖ. ΥἹ, ὄγιθ, βθού. τγνὶ Βαίδῃθᾶδ. --- τ 1,η. 2145. 16. 
͵ϑτα δρίρυ. ἀθάθγδηῦ ὁχ Βανκμαγαί. {Πἴι. 58... ἡ. Θ1, 
ὝΟΙΚοΡ. ϑυν 1. ορίρυ". πὰ. 94, Ρ. 122 84. οαϊί. 8}, οἱ 
ΕΡδΏΖ. (Οὐ. ἴη.807". ο». ἰ. Π]Ι, ν. 259, ἡ. ἀ598, --- 8. 4. 
δου. βουιρϑιὶ ἀγαθόν: 56α ἴῃ ΙΔρΙ415 βοριρίαγθϑ, 
ΠᾺ]}]ὰ85 οϑὺ δυο] ἰοοιβ. Ῥοβί γϑυρᾶ εὐτύχει, Βάσσε, 
Ἰοριταν οὐ ἴῃ ἐϊΐα]ο ἐτελέσθη ἔτους τῆς πόλεως ΟΑ. --- 
Ηδθο ᾿ηβοριρίϊο οατὰ ἀποθιι5 ρΡόβίθυΊ ου 15 ̓Ἰηβουία οχίας 
ὉΌΙ ῬΥΪτηΟ ἔαϊΐ, ἴῃ ΤΡ ΙΔΙΟΠΔΙ1 Ἰαύθρθ [ᾺΠΘΡΘὸΘ {ΡῚῚ5 
απδαγνοίοθ. Ῥυϊχηδῖὰ ἰδπίαχη δαϊαϊΐ ΕἾδΔηΖ. οατὴ {γ1- 

“5. ΔΙ οΡ8. ὙΘΥΒΙ ΙΒ ΟΥΙΠΊΪΒ ; ὑγ68. δαίθιη ΚΔῚ 6118 
πῃ. ἀ582. 

ΘΟΟΧΧΠΙ. Εασοώς. Ῥοβὶ Βυγοκμδραί. οἱ ὕεἱοκ., 
γ88. 1-8 ἐνραρτηθηίαση ποο δαϊαϊὶ ΕΔ Ζίαβ (Ὁ). 1.30." 
97. τ. 4899. -- Βοα ἰοΐατῃ ορὶρ διητηδ 6Χ 5118. 8)Ρ0- 
ΘΡΑΡΙΐβ. ἀδαϊέ ν, ο]. δ δδαϊηρίοη αὶ οὐ βιι85 ποίδβ 
δα]θοῖί, --- 855. ὅ-θ. Οοθῖβθθ ἱΡΡῸ8Β. αἴθ ἰοίϊ65, ἴῃ 
Αὐγδηϊίδ, ὑπ }}8 βαρουβίραοίθο βαηΐ, θρδηΐ αἀποαπθ 
ἴῃ Ιοθο σο] απ ὈΔΡίοσαχα, αὐ ραϊοί δὲ ὃχ 8115. 1πβοΡῖρ- 
ἰϊομῖθβ 6] βάθη τϑρίοπῖβ. Υἱὰ, ΜΝ αδαϊηρί. ἰδ. 
πη. 2118 α, 2381, 241λ, οὐ ἴῃ ἢοο 1ρ80 γο]. ἢ. 669 
Μνήμά με, π. 610 τύμόος ὑπουδαίων, οἷο. 

ΘΟΟΧΧΙΧ. Ὑ  υβιθυ5 Β15 Βα βου! ρίθχη οϑί Χμ --τρθ; 
- Εχ 1εἰουὶβ Χμ οοπβίαρθ νυἱάθίαν ΟὨνβδηδ, 4.186 - 
ἄδτα ἔονγηι]α, αὐ ὁχ Εἰ 6115 ἰχθυς 58} ααθ5 Ἰοὺ Ἰη- 
σοὺς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ. Υ. οἱ. ΝΥ δααϊηρίοη 

ΧΜΓΓ ἱπιορρυθίαίαν Χριστὸς ὁ ἐχ Μαρίας γεννηθείς, 
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πο Ἰοοϊίαν, ἴῃ ἰμβοριρίίομθ Ἐθίδαὶ ἵδαρ. ἰρβαάχῃ. 
ἡ. 3097). οἱ ἴῃ Θ΄ γΆ 010 ΑΡοϑβίο!ουιμι. --- 8. ἀ. πότνια 
νύυφη δά 5. Ψ ΙΓ ΟΊ θη γε μοοϑβί, Οθίθυ τη 58006 ἴῃ. 
ΘΡ᾿ συδιηγη δ! θι15 τηθί]οῖ5 ΟΠ ΥἸβί1Δ 18. ὁσουγιαηῦ Ἰοοὰ- 
τἰοη 65 Δ0 δηίίααδ, τ]! οἱοηθ τα πδῖΐδο. ααὰὺ γα] Ὁ] 88 
εορναίω. Οοηΐονί ΚΙ 61 1πι5. ἢ. ἀδ2 ο. Ηοπιον, Θά. ὃ, 
ὅθέ: , 

Ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ ποίρατα γαίης 
ἀθάνατοι πέμψουσιν, ὅθι ξανθὸς “Ῥαδάμανθυς. 

-- Προὔπεμπε, 5ἷς ἴῃ Ἰᾶρ]46. 

ὍΟΟΧΧΧ. Αἐδοηῖς, ἴῃ Ασοθ. Οὐτηδηϊάθβ, Ἄττ. ἐπιγ. 
ἐπιτύμό. Ρ. 08. ἢ. 3849. ὕπαο α΄. ΚΚαὶ06]. π. 114, 
ΒΆ11Ὸ δα]θοίο Θοηητη θη δ Υ10. 

ΌΟΟΧΧΧΙ. Αἐλοηῖς ἴῃ, βίδάϊο, Οστηδηϊάθβ ορ. οἷὐ. 
Ρ. 401, ἡ. 8514. 

᾿ΘΟΟΧΧΧΙΙ. Ἐχ Ζοηδνδ, ἰ. 11, Ρ. 19ὅ οἱ (δάγϑῃ. 
Ηϊδί. Οογεροηπα. Ρ. θά, οδαϊ, Ῥαγρὶβ. Βυάποῖ. Αηαΐ. 
Ἰϑοίί, {.ὄ ΠῚ, ». 804,:. ϑουχχχιν Ὁ. (6610. ΦΔο005. 0.1, 
Ρ. 208) ΦΔοοῦβ. 4ρρεηπά. Θρῖφν». τι. 102. « Βογρύαστη 1 
ΜδαΡΙ(Ι οοηαρθια, ΤΊΘΕΙ ἢ] γα, αἴθ σα ΘΟηἾ ασ 6 
δὲ ααΐπααθ ἢ}115 ἃ ῬΏοοδθ ὑυγδηηὶ τα {085 ὑσαοϊά δία 
ἐδ, δῆπο ροβὺ ἢν. παί. βοῖι. Οοῃβίδηϊς, Δρρ6}18- 
Ῥαΐαν, » Χ2αο. --- Κ8. 2. Ορβάγρη. λοχείην. --- 8. 7. 1ἃ.Ψ 
τῆς τ᾽ Ἴοχ. -- Κ8. 9. γενέταν. --- 5. 12. ἐχχλάσθῃ. 

ΘΟΟΧΧΊΠ. ἘἰΒΚΙ-ἸΚ νᾶ - Ιββαν ΡΉγΥρΊδο, οἰΐμη, Ποοῖ- 
γηοὶ. Ἡδγαὶ] θη ἢ οδθανοθοα ἴῃ Αδῖα Μίπον. 11, ἃρρ. 
Ρ. 484. η. 102, Τοχίον, Πορορὶρέϊοη αἰ 1 Α5ῖ6 ηιῖῃ. 1. 
Ρ. 181, Π.6 0885 οἱ ϑναααϊηρίοη. Κοῃ. ανοΐι. ἵη80». 1ΠΠ, 
». ἀ24, τ. 1714, ΚΙΡΟΒΠΟΗ͂, 60». ἵἴπδο. ον». ὅ. ΤΥ, 
Ρ. ἐθ4-ὃ, ἡ. 9267, δχ Βοηθαϊβ ΑἸοχ. Ὠϑδθογάθ, απδ8 
ὑρδηβιηβουδΐ Π,ϑἰσοηη 6. « Ηπηο {{{ππ]Ὸτὰ διὰ βοθοα! ατὰ 
Ῥέμου 6 ροϑὺ ΟΠ γ᾿ δ. βθρύϊμηττη [8 0116 ϑϑύ πη 61] 6οία.» 

Κιρολῆ. --- 5. ἃ. ΗΝ δι ίοη οὐ Τ χορ, ἣν Κίνοι- 

μοῦ, ΑῊΝ ἀθ 1 θονάθ, ἀπά Καῖ 6] οοῃ] θοὶί λην(όν). 
- 8. 8. ΑσὐὈΠνΡαίαν ν. 9]. Δ δααϊηρίοη Μαχίγηϊ οηθτα 
ΘΡίβοορὶ 6856. ποιήθῃ, απὶ ἐπουαῦ Ἰηΐθυ Ἐπιπμουαὶὶ δἰδ- 
ΟΒ: Υἱχ Θηΐτ ΡΓΟΌΔΌΙ6 6556, 1115 ποιῆθη ἃὉ Επηο- 
ΤῊΪΟ Ταρηηογ ύπιμη [1586 51 ΒΘΡΌΪΟυ χηοᾶο ἐθαϊβοδίουν 
[αϊδδθῖ. Και} 68]. τοῦτοί[ν] οἷς πόνοις. 

ο ΘΟΟΧΧΧΙ͂Ν. Βαυοηηφ. ἘάΙά ον τηα]ἱ, οὐ ροβίγο- 
γαστη ΚΙΡΟΠ οἴ 5,0». ἴηιδο. φν'. ἰ. ΤΥ, Ρ. δ71ὅ. η. 9869. 
'« ἘρΡΓΠΔρΡὨΙαγη οϑύ ᾿βᾶδοὶϊ θχαδύομὶ ααἱ ἤογαϊί βεθοι!ο 
Ροβὺ Ομ νυ ἰδέ. βθρίϊπτηο ᾿πϑιηΐθ, οὐ τηορίι5 ἃ Ρ] ΘΓ Β4 6 
ΔΠΠῸ Θ41 ἬρΡδΟΙΙο ἱπηρογδηίθ ον ϊίαν. » Κίρολ. 
Τράοναΐ ροβί αναίθυ, ῃ. σσοσχχ, 7. ατοίϊαβ, [ον]. 
4}. ηιαη ἔϊ85 ἐογέ. Ὁ. ἀ00 544. οὐχτη ᾿πἰθυργθίδιοπθ 1ὰ- 
11ηἃ. 

ΏΟΟΧΧΧΥ. Οοριαοῖίδ. Ῥοβὺ τηυίοβ Κρομπούπι5 
ΟΟ»}»}Ὀ. ἴηι. σγῶο. ἰ. ΤΥ, ν. ὃ71ὅ 54. ἢ. 9810. ΕἾ α58- 
ἄθιῃ βαηῦ βαρ ρ]θιηθηία, θχοθρίο ῬΡΙΠΟ γ8. 6 ᾿πΘ (15 

“γοΟΔΌ.1]10, αἴι8 ΘοΟὨ] οί, δύ ποβίγᾶ. ΑἸϊααΐβ βαβρὶ- 
οαἰαβ δορὰ ἀστεῖος ααοὰ ΚΙΡΟΒΠΟΙΗ͂ΙΟ. ργοθδίαν. -- 
Ιβδϑοῖτιβ Θχ ΡΟ Πα5 ἰάθη 6586 νἱἀθίαν ααἱ οοσανγὶῦ ἴῃ 
{010 Ῥγθθοθαθηί!, Ἐνταῦθα χεῖται ὁ στρατηγήσας... 

ΘΟΟΧΧΧΥΙ. Ονδιμθν, 4ηποοά. ραγὶδ. ἡ». 399, ααἱ 
γ5. 1, Βου] 10 φῦσις, ν5. 3, ἰΐδὰι ᾿π ο ραπρῚὶ : ε. δικ. εὖ- 
ρον; ἄγγελον βίος" --- 8. 8, ἡ δ᾽ αὖ ῥύσις... ὃ 

ΘΟΟΧΧΧΎΥΠΙ. ϑυηιγηώ, ἴῃ θα 51 σο] ατηηδθ. Εἰχ 508 6- 
ἀ15 Οοββοῃίδηϊβ ὅδο. ατομονυΐαβ, Μορι. (5807:. Ρ. 146, 
20. [η46 ἰγδῃβία!! ΒΟθοΚη. 60». ἴρδο. 4». τι. 3810. 
-- 8. 23. ΒΩΟΚΗ. ποίαὐ χάρταρις 6556 ΡΓῸ χαρτάριος, 
αποά, οὕτα᾿ δ᾽ βάθη ΘΌΠΘΡΪΒ τα] έα, ῬΡΟίΘυ ΔῊ 
ΘΧΘΙΊΡ]δ,, [Δ 0116. Δα 56 015 ἤθρὶ ὃχ Ἰαϊϊηο ομαρίαγίιδ. 

δ ον ΨΩ ΜΚ ἘΠΥΣΨ ἢ ν- 
ΛΑ: ἀπ τος  Π 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑΣ ΘΠ ΒΟ ἈΡΡΕΝΌΙΟΒ. 

᾿ 7αβου] δ Εἰ ονῖδ Ἰοριιαν ΜΕΤΙΚΡΑΙΝΆ, ἃ 

δραὰ Βοββιθῖ, 0», γι. ἄτ Ῥ. Βοιιῦφ. ὃ « Ἐ 

ρα ΘὰΡ τηὰίαῦὶ νου (ν5. 8) πολύτευχτον. 
λύευχτον ΠΟῚ 5815 νἱάθο. Πολύτευχτος γηιμί; 
ἠαῤνἱοαίιι Ἰοχὶοὶβ οἱ ΤἼθβαιο οἰϊδτη ἃϑϑβί, 
ἄτευχτος. '« Ὑ146 πθ πολύ τ᾽ εὐχτόν 5ον 6 πὰ 
α. Καὶϊδ. π. 809. ' ν 

ΘΟΟΧΧΧΥΠΙΙ.ΙΗ Απιοῦσοὶπβαϊα, ἴῃ τὰ θυ θιι8. 
ἰο8. « ἘΞΡΙρὙ Δτητηδ οὐ ᾿πνθπαβίθμτη οὐ ᾿Π5 Ὁ] ΒΌΤΩ 
Υ]5 εοίδίβ, » δῖ. Ἀοββίαβ ααἱ ϑαϊαϊ ἴῃ 77,86. ΟἿ᾽ 
ἴαβο. Π, Ρ. 81, η. 128. -- 8. 2 ἴῃ ΔροϑῪ 

Ἰαΐθιϑ νίβιιτι οδὲ ΜΕΉΡΙΝᾺΝ, ἀπά δοοθρὶϊ 
ὑαΐη τα  Π1501}15 μ᾽ ἥρων. ΙΚ4106]. π. 3718, Μείχζχωἶνα 
« ἰὼ φίλε.» Ὑ8. 8. 170] Ιαρὶ5 βαθ ΕΡΧΟΜΕ. 
Ἰορὸ ἐρχόμενος, ΡΓῸ ἐρχόμενον απο χηδ]αϊξ ΕΒ 

1 ρὶ5. οἱ βαδοὶ ΤΟΙ. ΦΙΔΟΝ : οοΡοχῖί, 
τὸ[ν] φίλον. ᾿Σ ερνάνῇ 

π 
ΘΟΟΧΧΧΊΧ. Ογᾶταθν. Αποοά. σύ. Ῥαγίβ.. 

Ῥ. 321. --- 8. ὃ. Εουνῦ, Ἰορϑηᾶ. μὴ κατισχύσῃ, Χό 
ταφεῖσα δ᾽ αὕτη... --Ἶ 8. ὁ. Οοά. οὐ ΟΥΔΙΆΘΡΙΙ5 
πῖο δαίθη ἴῃ ποίδ : « σταθεῖσα νἱάᾶ, ἰ66;, γ6] τὰ 

ῬΟΟΧΙ,. ΒΒ Βαυϊρσαγοοίοπὶ δορί αρ ἴα 
ἀἰϊῦ σαπρίαβ, ποίϊβ δὰ Ζοηδν, Ρ. 109 ; Θῃηθηᾶδνι 
ΒΟηΔά 8. --- 5. 1, ἄλλῃ ργῸ ἄλλοι. --- 8, 2, πρ 
πισαν ῬΓῸ προηυτρέπησαν, ἵστημι ΡΓῸ πστηνν 
αὐ] 61} 5οο ̓ βδίπηθ ἴῃ ἸΔρΡ14 615 δαΐ ἐθη 618 {{{π|15 
τεῦ, --νϑ. ὁ. Ἠοδαοριηι οϑταραπ οϑί ἱπίσα 
δῸ γθ06 Οομπβίδηψ 0 .Ὸ}} χη }]18 6. --- 885.. 
Ροηϊί Βοἰββοπδαϊιβ, ααοα γὰρ ροϑί ἀφ᾽ οὗ 5.1} 
ἸοΟΠΡΊΟΥΘα νϑρϑτὶ ἰδοϊθθαί, ααϊ 5 Ἰθρθθδι 
οὗ γὰρ.... Β᾽ουΐ οὖ 4106, οὐ γάρ τις... Επδτη ἐγ 
γοϊαϊύ νβ. 9, Πέρσαι χαὶ Σκύθαι οἱ ν5. 10, Ἅ 
Ἰσμαήλ, ααϊὰ « ν6]. ἴῃ ΡΟ] 1615. ἰδηη Ὁ1Ο]5 ΒΡΟΠαῖδΕ 
Βϑάϊαπι ραυίατη να πα 15.» -- Αθδβρὶ, ροΟρΡαΪαΒ ἡ 
τηϑιύϊοθ Αβδιδίϊοθθ ᾽ Εἰ οΡ6 οὐἱθηία}} Ῥοη. 

Εἴ 

ΘΟΟΧΠΙΊ. Εχ Ονδπιθν. Ἅ4γι66α]. Ῥαγ18. ἰ. ΤΥ͂, Ρ,, 8! 
Ῥίοοοϊαβ, ϑωρρί. ἃ “᾿ΑηίλοΙ. ον. Ὁ. 184. --- 
ζῶντας, ΠοΟ5, ΟΡΙΠΟΥ, 1π|61}1010 ΒΡ ΘΙ ΒΕ 168 ; γὙ6]. 
Ὑἱνϑη θτι5 ᾿ρπουδηία δύ ἰάθη ααοά χτηου 8 5 
1 ρῖ8. ; : 

.« 

ΘΟΟΧΠΙΙ. Μορϑιιοδίϊαθ, ὁχ ΔΡορυ. Υ. οἷ. [,ἃ 
Πηιεογὶρέξ. τι. 26, ἹΊΡΟΒΠοΙ, ον». τι. 9100,1 
Υ δααϊηρίοπ. Κοόγαφο, ἱηδογίρέξ. γ66. τι. 1508. -- 
Σισινεῖφον ΡΓΌΡΙ΄. πογη. Δα πα 6 Ἰρπούπτῃ, απο [ον 
(ας Δ]1ο}π8. ΑΙ οὶ ρΡὶποἰρβ, οὨΡΙβ δ πδτῃ ἢι 
ΔΩ ΡΠ] 6χὶ. Οἵ. Σισίνης ἂρ. Αγνίδη. Βα. ντι. 8,1, 
ἂρ. δία. χιι, Ρ. 91, Α; Σισίννης, ϑογίμοθ ΠΟ 
Γλιοίδη. Τοα. ὃ 56. ἱ 

ΠΟΟΧΙΙΠ. Ραπορηιῖ. καὶ 560}; ϑαϊαὶώ 
γι Ταδὸὺ. αηΐ. Βιοϊ, Ρ. 90, π. 78; τϑρϑίϊ 
ΒοΗ͂, ον. ἴπιϑο. φ». Ὁ. 14 Ὁ, 818 54. π. 9 
ἄἀθίαιν αθουρΊ5 ποβίθι" ΠῸΠ αἰνθυβαβ θϑ8ὸ ἃ 
1110 φαθηι τηθηηογδύ {ἰ{ι}5 Τὴν εὐτυχῶς... Οἱ 
ον. 9580, Βῖο 1ηἴρ, ᾿. 748. : ἐν 

ΘΟΟΧΙΙΥ. Μορϑδαηῳ. Ῥοβ αυδιμοσαα ( 
απΐ. 5ῖς. ». 19, η. 10), δἀτϊάϊε ΚΊΡΟΒΒΟΙΗΙ 
ἕηδο. ον. ὑ. ΤΥ, Ρ.. ὅ19, πη. 939, --- Ῥογηδι, 
δὰ δηπατῃ ἃ τηαηἋο0 ογοδίο 0657, ααἱ δα πο 
Οἤδηλ δχϑοίιβ ΗΠ 5ἰϑυϊῦ ροϑύ Οὔγ. 112 
μα} ὰ5. ΔΡοΒτηδη ἀν ἰδ - ΝΜ ββδηθηβὶβ τηθηδ 
{π}15 60». πῆ. 8720 οἱ 8127. --- 8. ὃ, ν' 
1. 6. ομγβδηο 56ηϑι, ἀουμαὶῦ συ ποτα απο. 
ϑῃϊηβ δὰ Πϑαπὶ δίαᾳμιθ δου απι, νοῦ ΠΟΙ 
ἰγϊατη, ϑυοϊαυ δὶ, ρϑ] τος ἠ ἃ πιολ εἰ 6 505. Οἱ 



᾿ 

οι αι 81 βαϊπὺ Θχθιαρ] ον 76 φιο» ἐδ Ἠλο5 
5. ἤτον" θὲ 5 1» οὐ γα βιιβ Ογ". διε. Δαν". 1 ιδ)"ὸς. 

Τη οἰ θη πη’ 65έ 7αηλαῖς υἱυατιέ 80" ἰα ἐ67,0,, ῬΆΛΟΘ 
4] δϑέ (οι  οαν5 τονε ὁ, οἱ αὰθ Ἰ’ὰ του εἰ οατίοι δβὺ 
ἃ Θδδαϊ, 1 ἈΡΡΡΘΩ ΒΒ Ρ6, μη) σΟ λ ιΘΟΘ θη: εἶθ ἴα 
οὐ ἐ. » --- 58. 11. « Νοίὰ ἑόδόμῃ μόνῃ (50. ἡμέρα) 
ῬΘΡΡΙ6χΘ ἀϊοίατη ῬΡῸ δὸ αποὰ ἀἰοὶ 46 θαΐ οχ υ}ὰ85 
ὌΝ ΤΉΟ} 6, ἁπλῇ ἑόδομάδι. » Κίγολ]ι. 

ΟΡΟΟΧΙ͂. 60». ἵπϑον. φυ. ἰ. ΤΥ,» ὅ32, η. 9844. 
Ἰρ᾿τα ρα ΤΠ δοβίθυϊ οἱ, ΤΉ ΘΟ ΟΣ] ΕΠ αὶ αἰ Εἰτα στα 
αἰοῖυ βιιρῚ5 ῬΘΡρου που ἢ. Μου 5 15. οϑῦ ὉΠ ηῸ 
εἶδ αυδάνασοβίτηο απἰηίο, αἱ ἑαϊύ ροβὺ ΟΠ βύσση 
πὰ 1180, τηθηβὶβ Αὐὺραβιὶ ἀἷθ νπ, ἔθυϊα αὐϊπίδ, 
Θροβί(τιβ ἴῃ τη οηδβίθυϊο, οὐ 8. οἰνῖθ8 δβουιρίαβ 

νἱάδιαν, Ὑορβὶ 8. Βα θβορρίασα ᾿θρὶαν Μηνὶ 
οὕστῳ ζ, ἡμέρᾳ εξ, (νεμήσεως) ὃ ἔτους, ςχςὃ. »--- 8.1. 
φραστιχῶς ΡΓῸ ΔΠΟ, 5611 ΔΠΏΉΙΙΟ 5015 Θαγδι αϑἰΐδ- 

55 τηδ {ὐ8 5] 1 πη 69 αἰ ἰὴ ΘρΊρν.. Το μτ Απέλ. ραί. ντι, 
"τὺ : "Οφελλε δὲ μυρία κύχλα ζώειν. 

 ΡΟΟΧΗΥ͂Ι. Μοοβαηθ. Ἐχ απ μον (Ταὐῤὗ. αγιέξ. δῖος. 
Ὁ. 80, 81, π, 13), οαἸαϊὶ ΚιΡΟΒΠοί ἢ π8 Οο»}. ἴη80. 97". 
τ ΤΥ. Ὁ. δ19 566. --- « Ῥοβιὶίαβ. {{ὰ]Ὰ8 6Χχ ἱπα 1010 
γ88. δὲ 566. ἃπηο τατιηϊ 0700 αὐἱ μοί ΟΡ. οδὺ 1199, 
5] αὐ ἀθτὴ χηθ 56 δηιανῖο ἀθοθββογαῦ 16 Θ8010 (15, 
ΟἿ π|5 1ῃ τη Οὐ δι ΒΟΥ 115 δϑί. » Κίρολλ. --- 8. 8. 
γυροχόσμου 17)ιοϑαι)0 ἃ 65. 

Ο ΒΟΟΧΙΊΙ. Οογοηγ6. Ἐρ᾿ϊαρμίαμα ατγθρουῖ δὺ- 
ΘρΊβοορὶ. Αμηάγθὰβ Μδυηονὰ ἰβέογία αἱ Οονὰ 
98 5α. ΒΘρδι ροβύ ἃ}105 ΚἸΡΟΒμοίῆπβ, 6Ὁ»}. ἵηιβε. 
τ. ΤΥἰς Ρ. 491, Βα. πα. 9438. « ΒοΥῖρβιῦ Ποὺ ϑορίαμη 

086 ΟΘΟΡΟῚΙΒ. ἈΡΟΠΙΘΡΊΒοοριβ ἁἰϊαποὶ δηΐθ ΟὈϊ τὴ 
ἃΠηΪ5, ααἰπίο ροβίαθδηη δὶ ΘρΊβοορδ} 8 αἰρηἰίαιβ 

ΒΕ ἸρΊ τη ϑϑὺ οἰδίαβ, ἰθϑίαπίθ γ5. 81. Οαοα απὸ ΔηΠῸ 
Ἰούπιπι δὶ δἰβὶ ὑσδαϊ σὰ πο Δοοθρίμητιβ, ΘθουρΊ Τα 

Θἢ. ΠΟΒΙΓΙΠῚ ΥἰΧΊ556 Βόθοι]ο ροβί ΟΡ. ἀποάθοϊχηο 
αηΐθ, Ἰπϑππίθ ἰθυίϊο ἀθοίτηο, δἰ] απ 6. 58.185 οοπβίαϊ. 
6 ἀ6 60 δᾶ. ἢ. 8151.» Κίρολλι. -- 8. 1. ΜδυτΏΟυ 8 

ἐναθοθαίαν δοξομείνων, ΘχΧ απὸ ΓΔΟΙΠπι8. {10 6] 16. 6 
ξομανῶν, απ ατοὰ ΚΙΡΟΠΠοΙῆο ρῥδοαϊί δόξῃ 

Ἰνητῶν. --- 55. 23 οἱ 8, λιθοσύνθετος ἀθοδύ ΟἸΩΏ1 15 
χίοὶβ οὲ Τλοϑαιο ἀαοαῖθ ἐφ. 47. ---Ξ 85. 3-ἀ, 

δροΟ5 ΜΑΙ ΠΘΡΌΙ ὙΘΥΒΊ15, ἴῃ ὙΘΡΒΙΟΠΘ. 58). ΟΧΙΥ͂ 
ἔδυ Πα ϑηΐ : 

115 τϑπᾶϊ 1 ΘΒ ὃ 66. ἢ δϑὺ θ᾽ 15 α16. Ροιιββί δ 8 
οθίίθ τηϑ]θϑίό 8ὶ ροιζρθιβθ οἱ 81 βὸγθ, 
Ῥ᾽όοϊαῦ οΡρΊ ΘΙ ΠΠθὰχ θβίοπηοὶί 1 ΠΠΙΥΘΙΒ ; 

αἰαγι5 665 φγ'απαβ ἐοηιδοαιία οἣ ἰθιι5 ἀηι68 Ἰιατεἐαϊγ65 
Τοηὐ ΘΏΘΟΥΘ 165 νδίη68, 
τϊ5 δοπιξ ἠιαπιός εἴ65 υ67). 

85. 36:9 χήρυχες τ. τ. εχχλ. « 55. βιηύ Φάβοι οἱ 
᾿Οϑἰραίθι, ΑἸ ΟΟΡΟΥΤΘΘ ἰΠ 8118 [1556 ογθ απ ονδη- 
᾿ιβίθθ, απουαχηατι6 ποτὶ ηἶθιι5 ἀϊοδία {π|ὺ Θοο! οβδὶδ 

ῬΡ15 σαί αν }15, αὈΪ Βορα]ίὰ5. [ὰ1 αΥθρονῖαβ ἃτο ὶ- 
ΒΟΟΡΊΙΒ. » 

ΟΟΧΤΨΠΙ. Ραπογηιῖ. Ῥοβὺ ποιπα]]ο5 δα τα Κὶν- 
π΄ δδηρ, 80. οΥἹ τι. 9585, τ, ΤΥ, ν». 517 βα. 
« Ῥουιηθὺ {ἰπὰ]5 δὰ τηυπμαϊ δπηὰπὶ 6648, ροβί 
δὲ. 1141...» --- 8. 7. Ῥέο μόνην ἀαποᾶ ἰγδάϊίαν, 
᾿θϑηά στη μονήν. --- 8. 12. Βαρρ!. ἔτους, φιιααγα- 
Ὥϊο αππο. 

ΠΟΟΧΤΙ͂Χ. Νίοα ΒΒ. γε δὰ ἰδταρ] απ Αὐτηθ- 
ΤΌΤΩ. (7. ἵἴηϑο. 9». ἴ. ΤΥ, ». ἀ4θ2-9, π. 9262. 
δ ητι 6] ἢΐο ΟΟ ΘΠ 118 6 βέϊθρ γϑροὶδ οὐ απ ἀπ5 ΤΩ Υ- 

Θϑύ ΔΠη0Ὸ ροϑβί τητιπάπτη οὐθαίαμι 6119 ᾿παϊοίϊοη 8 

ἢ ΟΠ 16 17 Τηθη515 7111. 15. ἀαστη αἀἰοδίμ 80 

ΘΟΑΡΌΤ Π ΑΝΝΟΤΑΤΊΟ. 

τη, ααδνίδ, ααΐ δϑὲ ΔΠηὰ15 ροβύ Ομ νῖβί. 1212, βιαυϊ-. 

οϑὸ 

ἰθη ρου 6 ν᾽ οοϑι πὶ ααἰπί απ δοὐ δ  β ἀμ πα πὶ Θοἶ556, 
Ὠδύι 6586 ἃρρεγοὺ οἷνοα ἀπηστα ροβύ ΟὨνῖβι, 1177. 
ΝΊΒΙΙ ἀ6 δὸ ἐνδαάϊιαχῃ ἀρ βου ρίου 5 Γϑρθυΐ, αὖ ΠΌΤΩ 
γϑοίθ. ἃ ΠΟΌῚΒ δὺ νβ. ὅ γβϑιϊζαϊαβ, ἴῃ απὸ αἰ η {15 
ΘΊ ΘᾺ]. ΟὈβοιγῶ τηθηίῖο 1π|}1οἰδαν, ᾽πὶ τα θα ϊο Ρϑ Πα 16 }- 
ἄστη 810.» Κίγρο]ῆι. --- 8, 4. Τ5ι α βδίτηδ ἀραᾷ δηιὶ- 
αἰο8 ροθίαβ σοιηρανδίϊο, πηθ ἴῃ ΒΔΟΙῸΒ- ΔΟΙΟΥ 68 
ἰγδηβι αὖ ἀρὰ αἰν. ανοξονίαμη Ναζιδηχθηαμι (0)»", 
ζιώι. σωβα».) οδὶ, ὄναρ ἐσμὲν οὐχ ἱστάμενον, ἀρ. ἀϊν. 
ὅδ. Ομγυβοβίοσηαιῃ (ἐγ) έρορ. ποηιῖὶ.) Νὺξ ἣν πάντα 
ἐχεῖνα καὶ ὄναρ... οἰο. --- 8. ἀ, Κομνηνόδλαστον, ν8. ὃ. 
Σιχελοχράτης, γ8. 11. ἀγαθοθρυσία, ν8. 13; δισεπτά- 
ριθμον γϑῦθὰ ομηΐθι8 Ἰοχὶοὶβ, οὐϊαίαθ 7 λοσαιι"ὺ 
θεαί. 

ΏΟΟΙ,. Εχ Ογδμηθν. Αρθοα. ον. Ῥαγὶβ. {. ΤΥ, 
Ῥ. 322, Ῥίοοοϊαβ, ϑιρρρί. ἃ ᾿᾿ΑηπέμοΙ. νυ. 141. Τὰ Ἰριη- 
τηδίθ γϑΡὈ15 τὸν τῆς τραπέζης 5β᾽ σηἸ ΠΟΥ νἱ ἀθία 58 ΟΓδθ 
ΤΘη 880 ΤηδρΊβ 6}, βῖνθ, αὐ οδὺ ἀρὰ Αὐητη. Μίδροϑ] - 
παπὰ, 110. χν, Ρ. ϑῦ οαἰϊϊ. Η. ΥΑ]οβϑιὶ, ἀο,, ἐν] 1 111 γα ]- 
πἰδίθι", δὲ ΒΡ. 110. χν, ἢ. 38, γῇ θῆϑὲθ τη Ἰβίροβ. ΕῸΡ- 
ἰα586. ἴο Οοπηβίδηψιτιβ ὑρὶο 1} 5. τη Ή 586. τ 5.015 
Ῥγοοίθοίιβ ορδί, απ θι5, αὖ αἰ ΟΟΥΙΡΡῸ 5, ΠΙ, 

«ον Βαχητηδ 465 δὲ ρ] θη ἸΙοθη δ 58 5 
ἄθβθυυγα Ἰοοΐβ, αἰααθ ἁιρθῶ Γα] ΟΡ ρΔΓΆΓΡΘ, 
ΤΘΡ8165 ΤΘ 888 ΘΡῸΪΒ ΟΠΘΡΡΘ ΒΡ ΘΡΏΪΒ. 

ῬΟΟΙΠΙ. Εχ Ογδιηθν. Αποοα. ων. Ῥανῖβ. ἰ. ἸΥ͂, 
Ῥ. 322, νδρϑί Ῥίοοοὶ., ϑιρρί. ἃ ̓ Απέδοῖ. ν. 141. 
Ἐπαβάθχι Οοηβίδη ηϊ Θρὶ ρ ϊατη, δὰ ἀαθιὴ ρϑρ ϊηθῖ 
ῬΥΪᾺΒ. αἰδυομοη Εἰς τὸν τῆς τραπέζης, οἰὰ5. οἰἤοϊο 
ΔΙΠὰἀθΡο ν᾽ ἀθίαν ρορίδ, ν8. 1, 1 νὶν αἸοιἂν πτωχῶν 
τράπεζα. 

ΘΟΟΙΠΙ-ΟΟΙΧ ΧΙ χ Ονρασιθν. πϑοί ον. Ραγβ,. 1, 
Ρ. 812 βααᾳ. ΡΙοσοΙα5, ϑρρὶ. ἃ ᾿Αηέλοί. ον. Ρ. 140 
564. -- γ΄. 8. 1, οἵ, ΟΠ 0}. Η. τη Πίαρ. 1589, γυῖα 
θεωθείς. --- ε΄. 5. 1. Οοά. οὐ ΟΡδιηθ ιν. ἐχτός, 160’. εὐκτός, 
αὐοα 6χ ῬΊοΟΟΙΙ σοη͵]θοίανδ ΒΟΥ ρ5ἰτηιβ πἰροίθ αὶ 46 
ῬοΙγϑαοί πουηῖη8 ᾿α1ὺ ρορίδ. --- ς᾽, 85. 1-2, Οοα. εἵ 
ΟὙὐϑυηθν. δυσὶ, σογγοχὶὺ ῬΙΘΟΘΟΪ.Β. --- ιξ΄.5. 1. ΟΥδΙΊΘΥ. 
νόος, οτηθηᾶδὺ ῬΙιοοοΪαβ. --- ϑϑαιιηίαν γ υβ5. ἀπῸ 
5 ἐλία]ο Το ραβδί, ὁχ απὸ Ἰοχημηδίθ 58.015 ἃρραγοὶ 
Ηὶο 51] οἱ ἀπχὰ [1556 ἰο ρα βίϊομοη ρυϊτηατῃ οἱ ἀθιμἀθ 
8118. ῬΙανα, αου απ Π1}1] Βα ροΡθβί, ΠΙΒῚ Ὡ 

Γηρῶν χατ᾽ ἄμφω χαὶ φρένας χαὶ τὰς τρίχας, 
ὡς χαινὸν εἶχες χαὶ πνεῦμα χαὶ χαρδίαν. 
Οὐ 56 η6Χ-65568 ΔΙΊ ΟΡΙ5 οἱ ρυπάθηία οὐ οαρ1Π18, 
ἀαδτῃ πουαπιὶ ὨΔθΘὈδ5 οὐ δηϊγαιπι οὐ 900} 

ΘΟΟΙΧΧΊΙ. Βδμάϊηῖ Οαἰαϊ. ἰ. ΤΠ, χα, 1. --- 8. 9 
ϑδάϊη. ἡλικιῶσαν, πα}}Ὸ ἔδυθ 56η88 : ἡλιῶσα χόμ᾽η 58 {15 
ποίδ, ἀϊοίϊο, αὰὰ βιρηιβοδίαν, αὐ ἂρ. ΑἼδοΡ. ΧΧΊΧ, ὃ, 
τὰ δ᾽ ἐς ἄκρον ἡλιώσας (Βαθύλλου) κόμας, Βοϊατὶ ἀποάδηι 
ΒρΙηάουο τϑηϊάθηβ οοιηδ. Κόμαι ἡλιῶσαι, Βιηὐ 5018 
ἴῃ τηοάπχῃ οδπαϊοδηΐθβ, ΠΘα 116 δι. 6 88, ΠΟΘ ΠΙΘΤΘ, οἵ 
605 ΘΟ]οῦ ΒΒ αάθιῃ 18 ἀθβουὶ] ΟΥὐἹάϊαβ (47107»» 1,14,9} 
Νρο ἰδιῆθῃ δίϑυ ϑυδί, 680 δγδὶ ἰδιηθη δ Ρθιιβ 1ΠΠ|5(σ8}1}- 
115), 564 φαδυαν!β πθαΐθι", τη ἰδία. πΐθυα 6, ΘΟ]Ὸ}. --- 
Αρυὰ Ἠϑρὶοά. “ΖΕ ξλῖορ. τι, ἀ, ΟΠ δύ ΟΠ 186 οοταδ ἀἰοῖεαν 
ῥοδοειδής τε χαὶ ἡλιῶσα. Οἵ. Ἐπείαϊη. αὐ. Πιαά. ΤΥ 
Ῥ. 131, 64. Βοχι. --- 5. 10. Ιάθτη 46 ΟμδρΊο] 189 οουηδ 
Ἠδ]1οά. 1014. : πολλὴ χαὶ ὑπαυχένιος ὦὥμοις τε χαὶ νώτοι: 
ὑπεχύμαινε. --- 55. 14-15. ΟΥ, ΑἼδοΥ, ΧΥῚΙ, 1.:: ἀπ᾽ 
ὀμμάτων βαλών με. Ὀφθαλμὸς αϊοϊξαν βάλλειν ψυχὴν 
δριὰ ΟΠρυβοβί. ὧδ ϑασογαοί. νι, 8,58, οὰ, ΒΘΏΡ6Ι. 
-- γ8. 36, 51ῖο ΟνἹά. ᾿δανθη1 6 ἀθοῖιβ τα] ὶ ρήη 616 τηδ- 
145 οορὶί. οὐ Μανία). τχ, 11 : ἀδυδοθαίαιμο β185 }ή7:- 
96)» ὈΡ θα 5688. --- 8. 80. ῬΆΌΙ]Ο βϑηβια; ΠΡ Θμΐπι, 
Ἰθρορθμι : γῆς πραέων οἵ χ. ε- : 6Χ ὈΟὨΪ5 (τ Εἰ 15 40-- 
τα 15) 111 ααἱ ἰθῦρθθ ΒοΡ θα ἐδύθιη 5 ΒΟ  Ρ6 19 



τὲ ἌΧΟΣ ὅπ ΔΑ ΑΛ τ ἢ τ δ ἡλοὴ 

ἘΠ μα τ ἀπὸ πτο ΤΣνν οὲν στ ἷ 
ἣ Ἢ Ἢ Ἶ ᾿ τὸς ν᾿ Ὄ ἐν 

πω 80 ον τς ἱ ΑΝΤΗΟΙ, Ο6Ι ΒΕ 

τ κατ εἴων ΦΟΘΙΟΧΙΗ, Βκηδια, Θαίαὶ «. .Ρ. 193. --- γ5.9. 1 ἀλλ ηριαετα χα: 
'Βαμπάϊη. λοιπὼν; γ5. 10. πεπτώχαμεν, πὐχατηαιιθ χγη8]6. [ οοηΐαπάθηαπδ οϑί γ8 "αἱ 

 Κόνδυ, Ροσυϊαπι, Ῥϑγβίοαγη ἀἄθοθηη ΟΟὐΥ]ΔΥΊΙΙΏ. --- 8. 1. Ἔθ608}1 ἀθονρῖο Μοίοομίία, νἱ 
τόπον χλόης, ἱ. 6. ρᾶγδάϊδαχη, Βοδίοναχαι βθάθπι. ἢ ΒΘΘΟΠΠ : βαΐδβθ γοῦῸ. ἀὐδάϊίαν. ΘΧΟΘΙ]θὴ 

τὰ τς || ρϑπάᾶὰ τηϑιουῖδ, ἔδοιηαῖα, απδάλτα παι 
ἐνῶ; ῬΟΟΘΙΧΧΙΨΥ. Βαπάϊηϊὶ σαί]. Ὁ. ΤΠ. 198. 84. Χιπ, 8 1ὴ0 ἀδηΐαιθ ΘοῦΡΟΥ δὲ γαϊία. » Π6. ὶ 

- 8. ὅ. Ηδβυομ. : Ἔδεμ, τρυφή, δαὶ Ἰᾶδ5 δάάϊὶ ὁ ἐν, ΒίθΙ. 9}. τχὰ ; 1,60. ΑἸ]αΐ. Ρ.. ἀβ Χῆοορμ 
τῇ γῇ παράδεισος. - - Π6 Ἰοσιίῖοηθ χλόης τόπος, οἷ. Θρθ». | οίο. οἱ ὅ. Βίοοῖ. ααἱϊ οτηηΐδ, ἐθϑ τη οἶδ, 
Ῥγεθοοᾶ, ἢ. 178, ν8. 164. δἰ ἴῃ ϑροοϊηυπα ορογηι ΤἼθοαουὶ Με 

Ἐπ να ἱπβον διέ" Ὑπομνηματισμοὶ χαὶ σηι 
ΞΡ ΠΟΟΙΧΧΥ. ν]άὰ. 1. Βοϊνίη. αὐ σρϑνεώπις Ῥ. 118, ] μικαί, Ἠδυπίο, ΜΌΟΟΧΟ, 80. 3 

οὐ Βδῃααν Απέφιϊίέ. Οσοπϑίαπέϊποροί. 1, 22, ἀπά ἱ 
γϑρ θυ {. ΒΙΟΟΙ, ἴῃ ϑρθοϊηνῖη. ορον}. Τῆθοά. ̓ Μοἰοο)ιϊίω ῬΟΟΙΠΧΧΥ͂Ι. Βοἰβεοηδά. ἀινωδαὶ Ἂ: 
οίο. Ῥ. 34. ---Ἴῦ 5. 2. Βουρβι} ΒΙΟΟΙΝ. εηνγε (510). --- 5. 3, 1 --- 8. 19, « ΜοΡῚ νοϊαθρδὶ Ομδίηθδβ.. 
βαιὸς ὡδὶ λάας, βαιὸς ὑγ155}11. οοηὐγᾶ ΘΟΙΒΕΘ ΔἸ 61, ἹπΟΠΔΟΒΟΙΈΤΗ. Μονόηίσται. θηΐτα, βαπὲ 
ἴϑολε ρορϑίδ ὰΐ οὐ Ῥγδθίθι 50] χὰ ῬΈΟΣΘΡα 5. Παῦδι  Βοῖβ8. , ΕΙΣ ἘΝ 

κοὐ κα 



" ὑψδ 

ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤᾺ 
τς ἘΠΙΔΕΙΚΤΙΚᾺ 

τ. ἈΡΧΙΛΟΧΟΥ. 

δ μέν μοι μάζα μεμαγμένη, ἐν δορὶ δ᾽ οἶνος 
αριχός" πίνω δ᾽ ἐν δορὶ χεχλιμένος. 

2. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ. 

ς τε μέσον πεδίον Στενυχλήριον ἔς τ᾽ ὄρος ἄχρον 

εἴπετ᾽ ἀριστομένης τοῖς Λαχεδαιμονίοις. 

Ε΄ 8. ἀλλο. 

ἄντως ὁ χρόνος εὗρε δίκην ἀδίκῳ βασιλῆι" 
εὗρε δὲ Νεσσήνης σὺν Διὶ τὸν προδότην 
ιδίως- χαλεπὸν δὲ λαθεῖν θεὸν ἄνδρ᾽ ἐπίορχον. 

Χαῖρε, Ζεῦ βασιλεῦ, χαὶ σάω ἀρχαδίαν. 

Δ. ΑΛΛΟ. 

Τὰ ἐπὶ τῇ τοῦ Κυψέλου λάρναχι ἐπιγράμματα. 

δι. Ὁ. 
διν 

δ 
δι ; 

ς Μάρπησσαν χαλλίσφυρον, ἅν οἱ ἀπόλλων 
ὑπασε, τὰν ἐχ ναοῦ ἄγει πάλιν οὐχ ἀέχουσαν. 

Μήδειαν ἰάσων γαμέει, κέλεται δ᾽ ἀφροδίτα, 

λατοίδας οὗτος τάχ᾽ ἄναξ ἑχάεργος ἀπόλλων, 

ι δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτόν, χαρίεις χορός, αἷσι χατάρχει. 

; ἄτας οὐρανὸν οὗτος ἔχει, τὰ δὲ μᾶλα μεθήσει. 

ΘΟΑΡΌΤ Π1. 

ἘΡΙΘΟΒΑΜΜΑΤΑ 
ΒΕΜΟΝΒΤΒΑΤΙΝΑ. 

1. ΑΒΟΗΠΠΟΟΘΗ͂Ι. 

Ιῃ Παβία 586 τοὶ οϑί ρδηΐβ θθπθ- βυθδοίι ἑ. 6. 
[Ρ]δοθηΐα, ἴῃ Πβίδαιθ νἱπιτη 

᾿Ἰβιηδιίουτη, ὈΪθοτι6 Πδδίς- θοπδῆοῖο γθοιθδη8. 

2. ΑΝΟΝΥΧΠΙ. 
[{61| Βυ ΤΩ. η 

ΙΏ6π16 τηθα Ἰππὴ ΟΔΠρυτη ἐγ γο]ϑυίπι, ἱπαιι6 τη ἢ- 
Βθοΐδίιιβ. οδί ΑΥἸ βίου θη 65 1,Δοθαφοηοηΐοβ. 

3. ΑΙΌΡ. 

ΟἸΩΏΪΠΟ ἔθιηρι5 ᾿ηνθηϊ ΡΟ Πδηη- αϑίδτη Ἰη]ιϑίο το ρὶ: 
Ἰηγθηϊΐ οἱ ΜΙ θββθηξ, δἀ]αυνδηΐθ ὅονθ, ργοά![ουοιη 

ἴδ 0116 : παυα-ἸΠ-Ῥτοτηρία 686 Ποιηϊηΐ ρου] αΓῸ [8116 6 
ΘΑΪνΘ, ΦῸΡΙΔΟΡ ΤΟΧ, οὐ βϑῦγα Αγοδάϊϑιη. [ἀθυτῃ, 

ἄς, ΑἸΑΌΡ. 

Θὐδθ ἴῃ ἃγοδι ΟΥΡ5611 ᾿ποῖβϑθ βαηὺ ᾿πβου ρ 68. 

α. 1485 Μαῦρθββᾶπι ρυ]ογοβ- αϊοβ- μὰ θθηΐθμι, {αᾶτη 
: [5101 Αρο}10 

δρυΐ, Θᾶ πη ΘΧ ἰθΠΊρΡ]0 τά ποὶζ πο ἰην ΐϑηη. 

ὃ. Μοράθαιῃ [δβοη ἀποὶξ μαογθηι, Ἰαθ6ὲ δυΐθπι Ὑ 6Π115. 

[ΔΡο!]ο, 
6. Ἰιαϊοϊ 65 1116 ἴ8.0110 65} ᾿γΪποΘρ5. ῥσγοοι!- θυ 65 
Μυβθααθ οἰγουπῃ Θατη, Ἰθρ᾽ 5 ΠΟΤ 5, φαϊθυ5 ρτῶ- 

[οἴη 1116. 

ἄ. Αἰὰ5. οϑϊατῃ ἰδέθ ἰθπϑί, οἱ τηᾶ]α σγοχηϊ οί. 

ἅ, ἈΒΟΗΊΠΟΟΘΗΙ. 

ὶ ταὶ μαϑίδίο ρυϑθϑίυν ; Βδοομτβ ἴῃ Πδδὶδ 
 ᾿δβιηδιῖοαβ:; ἀστη Τὴ6 διιβίϊποί παβίδ, Ὀ100. 

ο΄ ΘΈστ. 46 ϑόη6ο. ϑεηῃέοηί. Νοέ. ροδέμηι. Ὁ. 881. 

ἷ 2. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Βιθηγοϊονῖα ΡΙδπδ βϑοιίαβ ἴῃ ἃράπδ το 5 

ἴον Αὐἰβίοσαθηθβ δϑὺ Πιδοθαςθιηοηΐοβ. 

ΒΟΜ. ΑΜΑΒ. 

ζ 3. Αἴαῦῦ. 

Ϊ᾿ οοἴωριπα Ψουὶς Γυοοῖ, ὧς Αγϊδίοογαΐθ. 

5. 58α ΡΟΘΠδΔ5 ρΡΘ πα ὐ Γὸχ ῬΡΟαϊου ἐραπδ8; 
6556η6 ΤΘΡΟΡΪύ οατὴ δον συᾶπᾶδ πϑίδϑβ. 

ΥΙΧΣ οϑί αὐ Βα ρϑυιτα ῬΘΥ] 5 πατηΐηδ, []1δὲ : 

ἰὰ 58}|γο οὖ βοῦν, Τρ 1067, Αγοδαϊδυη. ΗΕ. ἀΒΟτιῦβ. 

ἄς Αταῦῦ. 

ϑογιορέϊα ἱπϑορὶρέα ογ'απέ ορογίδις ἐαρσέϊδ 
ἦγ) Οψρϑεοῖδ αγοα. 

1, Ιάδ5. Μδυρϑββδῃλ Τουτηοβϑγα 80 ΔΡΟ]]Ϊη6 γαρίδτη 

6Χ ἐξῖρὶο γοροϑιϊί, οοσὰθ μαυσᾶ ποϊθηΐθ βθαπθηίθση. 

2. ΠΏΡΟΥΪΟ δ μου Μοάθδηαῃ ἀσοῖέ ΙΔ50}. 

8. Ηἰο Τδἰοηϊρθπδ δϑὺ 180 1}15. Ἰηβιρηΐβ ΑΡΟΙ]Ο : 

ῬΙαπάδα ἀποϑίὴ οἰγοῦτη οογϊἑαηέαν" ἑαγθα Οδηλοθιϑδ. 

ἱ 4. ΟὩ]υπα σοβίαῦ Αἴ185, ᾽δτηατιθ δίχ θα τη ]α τοι ϊηαἱί. 



οὐ ΠῚ ᾿ΠΑΝΊΠΟΙΘαΙ αὶ ΘΗ λῖολΣ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ, 
ἴθραν δ᾽ ἀθάναϑεν ̓  ες Τυνδαρίδα " ἤλεννν φέρετον, 

πρνπῆ ἱ 

Ὑπὲ; τοῦ Ἰφιδάμαντος νεχροῦ. 

-- ἷφιδά ὁάμας, οὗτός τε Κόων περιμάρναται αὐτοῦ. 

᾿Ἐπὶ τῇ ἀσπίδι τοῦ ᾿Αγαμέμνονος. 

ι0 ζ. Οὗτος μὲν φόδος ἐστὶ βροτῶν, ὁ δ᾽ ἔχων ἀγα- 
: [μέμνων. 

“ Ἑρμείας. δὸ ἀλεξάνδρῳ ἐπνυΣ διαιτὴν 

τοῦ εἴδους ἥραν χαὶ ἀθάναν χαὶ ἀφροδίταν. 

0, Αἴας Κασσάνδραν ἀπ᾽ ἀθαναίας Λοχρὸς ἕλχει. 

ὃ. ΣΟΛΩΝΟΣ. 

Παῖς μὲν ἄνηδος ἐὼν ἔτι γήπιος ἕρχος ὀδόντων 

φύσας, ἐχθάλλει πρῶτον ἐν ἕπτ᾽ ἔτεσι. 

ὅ Τοὺς δ᾽ ἑτέρους ὅτε δὴ τελέσει θεὸς ἕπτ᾽ ἐνιαυτούς, 

ἥδης ἐχφαίνει σήματα γιγνομένης. 
Τῇ τριτάτῃ δὲ γένειον ἀεξομένων ἐπὶ γυίων 

λαχνοῦται, χροιῆς ἄνθος ἀμειθομένης. 

Τῇ δὲ τετάρτῃ πᾶς τις ἐν ἑδδομάδ᾽ ἐστὶν ἄριστος 

ἰσχύν, οἵ τ᾽ ἄνδρες σήματ᾽ ἔχουσ᾽ ἀρετῆς. 

, Πέμπτῃ δ᾽ ὥριον ἄνδρα γάμου μεμνημένον εἶναι, 
10 χαὶ παίδων ζητεῖν εἰσοπίσω γενεήν. 

Τῇ δ᾽ ἕχτῃ περὶ πάντα χαταρτύεται νόος ἀνδρός, 

οὐδ᾽ ἔρδειν ἔθ᾽ ὁβῶς ἔργ᾽ ̓ ἀπάλαμνα θέλει. 

ἑπτὰ δὲ νοῦν χαὶ γλῶσσαν ἐν ἑόδομάσι μέγ᾽ ἄριστος, 
ὀχτώ τ᾽ ἀμφοτέρων τέσσαρα χαὶ δέχ’ ἔτη. 

5 Τῇ δ᾽ ἐνάτῃ δύγαται μὲν ἔτι, μαλαχώτερα δ᾽ αὐτοῦ, 

πρὸς μεγάλην ἀρετὴν σώματι χαὶ σοφίῃ. 

Τῇ δεχάτῃ δ᾽ ὅτε δὴ τελέσει θεὸς ἕπτ᾽ ἐνιαυτούς, 

οὖχ ἂν ἄωρος ἐὼν μοῖραν ἔχοι θανάτου. 

8. Τγηδαπά Ηεἰθπᾶπι. ἤοται,: : 
ἰτὰμαηΐ. 1 

ἰ. Αἰαχ Ποογθηβὶβ ἃ ΜΙπουγα (αβθαπὰ 

8. ΒΟΙΟΝΙΒ. 
Ῥαθν ἱπιριι οἷ Δάμυο ἰηἴδη5, με ζει : 

πϑίαπη δια {11 ρα πηιιπὶ ἦπ βθρίθπι ἂΠ 
Ῥοβίᾳψυδπι Ὑ6ΡῸ 4105 8θρίθῃ δἱ ρϑι 

ῬαΡῚ5 ἱπαϊοῖα ργοΐθνι, πᾶβοθη 8. 
Τονιΐα δαΐοπι ίαίο ἠπημο μι... 0 

οὐ ΠΟΛ ΠῚ αὐ ΟΤΘΓΘ βλνόέτ το, ἣ 
Θοχίο ἴῃ οἵμηϊα δδοοιημηο δίμι ΠοΙηϊηἶ5. 

ΠΘ6.6 ἄρ6Γ6 ἴδῃ Ορθ ἃ ἱπαιδί τα - ΘΓ ι- 
Ιὴ Βορίϊπηο βθρίβῃδιϊο ππθηΐϑ ΠΒΌΗΝΟΝ Ὴ, 

9 οοἰᾶγοασὰθ Ποί; υἱτιυδααο φυδίαον οἱ. 

ΝΌΠΟ δαΐοπι ναϊοὺ Δάμπὸ αυϊάθμι, πιο] 
δὰ τηδρηδπι Υἱρ αΐοπι ΘΟΓΡΟΡΘ οἱ 8 : 

Ὀθοἰπια 564 «ίαΐθ, οαπὶ Ἶὰτι ρϑνΠοϊθι, ἀθὰϑ 
ΠΟΠ ἱπηπη Δί Γ115 ΤΠΟΕἾ5 ἰαίαπη βι θἱουῖ!.. χα 

ὃς ῬδΙ]δάϊβ αὐ ΖΕ Ὥγδτη ταρὶαηΐ, ἩΘΙ ΘΔ (6 ΓΘ ΡΟΥ- 

ΤΥΠαΔΡΙά6. [ἰδὲ 

Ὁ. Ιρμιάδιηδ8, [ον ϊβαιιθ Οοοη 1ῃ ΡΥ 611ὰ βυγραῃί, 

Ἵ. ΤΟΡΓΟΥ Εἷο οϑὺ ποιαΐπατη, απθηῖ αὶ ἰόποί, οϑὺ Αθᾶ- 
[πΠΘΙΏ ΠΟΙ. 

8. Μοπδίτδὶ ΑἸοχσαπάγο 7 ἀποηθτῖ, Ρα]]δάδ, ΟΥ̓ΡΡΙα 

ΜΘΡΟΌΣ]α5, ἔουτηδβαιθ ᾿αοὺ ἀΙΒΟΘΡΉΘΡ6 ᾿ἴθ. 

9. Οδββδηάρδσζη θα ρ]ο ΤΠοορ5. δαΐονὶ Ῥαιδαῖ5 Α]δχ. 

Η. ἀΒΟΤΙῦΒ. 

δ. ΒΟΙΟΝΙΒ. 

Ιραθ 65 Ῥαθσὶ βδρίθμι γοϊνθη 15 ΔΠΠ15 

αἰαπάπηΐ δηδίϊβ ἀδπίιθα5 δ] οαπίατῃ. 

Ῥοϑὶ δ]ῖοβ ἰοὐϊάθυη, ἀϊνογασα παχαΐπθ ἀθχέγο, 

οσσαϊίατα Ρ1}}}}5 παβοῖ αν ᾿παἸ οἴ πη. 

ΑὨηΪ8 (6. 5βδρίθῃι ὈΥΙτηᾶ Δ ΠΡ Ἴη6 γηδ] 5. 
᾿γϑβιίθί, δοία 5 ΤΟΣ ϑμς τὸς 

ορίϊπηα νἱρίαι5. ρχυοίοσδι σις Ἢ ἦτο ὌΡΝΙΝ 

Αἀάδ δ᾽ῖοβ ἰοιϊάθυη, ἔββεϊμδηβ οοῖαβ δοίδβ 
οοηἠαρίο τηοπαϊὶ 4 δΘΡΘΡΘ. ῬΡΟΡ ΘΙ. 

Θοχία εοίδϑ δηϊγηο 81 αὐἱα ἀοθβὺ δα οί, 

ἀἴβοθβ φυϊᾷ ἀφόθαὶ, φυϊὰ αυοαπδ ἀθὰς 
Αἱ φιδ βυσοοάπηὐ Ρ6Ρ ρροχίχηδ, ἰδ ἄπο. 

οὐπᾶραμΐ ᾿πρδτα ἀα]οΙθιι5 ΘΙ 118... 

Νοπᾶ δϑίδβ ἰδῃριιθί, ὑππὶ ἔρΊ βἰἀδ, τηθιη θα α 
γἰγυαίθιη ΠΟ. ππαϑτα ἰηἰουϊτανατα, ἢ 

Αἱ αὐϊδααϊβ ἀθοίτηδπι ροίοεῖ! ΘΟ η σι 
Ἶᾶτι ἰθιαροϑίνο ἴχπθρθ οοποιάθυῖν, 



ὑΠ ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂, 

ΓΝ Γλαύχοιο ᾿πλῳ νὰ, ἄστυ γέμοντες, 
κ᾿ χαλλίστων μάρτυν ἔθεντο πόνων 
οὔ τιμιήεντος ἐν αἰθέρι - χαί σφιν ἀέξει 

εἶτ 

: ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂: 

ὑπὲρ ᾿ϑλλάνων τε χαὶ ἀγχεμάχων πολιητᾶν 
σαν εὐχόμεναι Κύπριδι δαιμονίᾳ, 

ὰρ τοξοφόροισι ἐδούλετο ὃτ᾽ ἀφροδίτα 

δοις παλο, ἀκρόπολιν δόμεναι. 

8. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἔριτος τρίτος ἦρξε μάχης, ὅτε πὰρ Σαλαυῖνα 

Ἔ) ληνες Μήδοις σύμδαλον ἐν πελά: γει" 
ἐγτε δὲ γῆας ἕλεν δηίων, ἕχτην δ᾽ ὑπὸ χεῖρα 

σατο βαρθαριχὴν Δωρίδ᾽ ἁλισχομένην. 

.0, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

τέμιδος τόδ᾽ ἄγαλμα, διηχόσιαι δ᾽ ἄρ᾽ ὁ μισθὸς 

χμαὶ ταὶ Πάριαι, τῶν ἐπίσημα τράγος. 

τὸς δ᾽ ἐποίησεν ἀθηναίης παλάμῃσιν 
ιος ἀρχεσίλας υἱὸς ἀριστοδίχου. 

10. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

γἶ ἀθηναίοισι φόως γένεθ᾽ ἡνίχ᾽ ἀριστο- 
τῶν ἵππαρχον χτεῖνε, χαὶ ἁρμόδιος. 

11. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ν ἀδείμαντος μὲν ἀθηναίοις, ὅτ᾽ ἐνίκα 
ἰοχὶς φυλὴ δαιδάλεον τρίποδα" 

ἰνοφίλου δέ τις υἱὸς ἀριστείδης ἐ ἐχορήγει 
πεντήκοντ᾽ ἀνδρῶν χαλὰ μαθόντι χορῷ. 
ιοὶ διδασχαλία δὲ Σιμωνίδῃ ἕσπετο κῦδος 
ὀγδωκονταέτει παιδὶ Λεωπρεπέος. 

ἣ 

ΠΑΡῸ πι. ἘΡΙΘΝΛΝΝΑΤᾺ ῬΕΝΟΝΘΤΒΑΤΙΥΑ.. σ80 
θ. ΒΙΜΟΝΙΌΙΒ,. 

ΜϑαΙὶ φαὶ ΕρΠγγᾶπη ΓΟ πα θ5- ἃ πἀδηΐοπι Παθιίαηι, 
ΟΠΊΠΪ Θη85 γἱρ αἰ 15 βοϊθηΐοβ ᾿η θ6}10,. [65 

οἱ αυΐ οἰν! αΐθτη ΟἸαποὶ, (ον ἰᾶται ἀρ 6 πη, ἱηοοΐδη- 
5101 Ῥ]ΟΠΘΥΤἸ ΠΠΟΓΙΙΤῚ ἐθϑίθπι ῬΟΒΊΘΙ 6 ΙΔ ΠΟΡΙΙΗῚ 

ΔΌΓΟ ῬΓΘίΪΟ50 ἴῃ φίπογο, οἱ 1115 δυροῖ 
ἸρΡΒΟΓαΠΊ4Ὲ6 ἱηρθηΐθπὶ [Ἀπιᾶπι οἱ ρδίτιιπι. 

Ἵ. ΒΡΌΕΜ. 

ΠΙῸ Ῥγὸ Ογοίβααδ οἱ, θουη Πα 5- ΡΠ ΔΓ ι15 οἰ ν θιι5 
βίδηΐ ργθοδηΐθβ αἰγρυὶη. ἀἰνιηδπι. 

Νοη Θηΐπὶ ἃΡΟἰ θυ]. νου] ἀἶνα ὙΘηι5 
Μραὶβ Ονοογιπι ἃγοθὰ ἀθάθγο. 

8. ΕΥΒΡΕΜ. : 
[5] διϊπὰ 

Ποηοον  {π15 (ΘΓ 115 Ἰηἰταπη- ἔθος ρα ρπδθ, οαπὶ ἀρὰ 
τοὶ οατη Μ6α 15 σΟΠρΡΤ 581 Βα ηΐ ἴῃ ΤΥ : 

αυϊπαὰθ Πᾶν65 οθρὶΐ Ποβίϊατη, βθχίδιη 16. 6 ΤηΔΠιὶ 
ΘΡΙΡαὶϊ, ΒᾶΡραγῖοα Πουοᾶπη, ουτὴ οἀρογθίαν. 

9. ΕυῦΞΡΕΜ. 

Πιδη ἢθοο ἱπηᾶρῸ ; ἀποθηΐθ αϊά θη ΤΠΘΓΟΘ5 
ἀνδοῆτης Ῥδγὶθ Ζυδγιτη ποία δϑί, ὨΙΓΟΙ5. 

Ῥονίαβ δαίθιῃ ἴδον ΜΙ ουν τηδηῖθ85 (ἑ. 6. ΡΠ ἢ 5) 
ἀἰρηιβ ΑΡΟΘΒΙ] 8115 Π]15 Αὐιβίοαϊοὶ. 

10. ἘσΌΞΡΕΜΝ. 

Μᾶρῃὰἃ χυϊάοπι Αἰ ΘΠ ΘηΒῖθα5 ἴα" ἀ165, οατη Αὐὶβίο- 
δἰίοη ΗΙρΡρᾶγοματῃ οοοἰαϊ, οἱ Ἠδιιηοα! 5. 

11. ΕσύξϑθΕΜ. 

Ῥυϊποϊραίαπι μα θοθαΐ Ααϊμηδηΐαβ ἀρὰ Αἰμϑηΐθη- 
[565, οπη νἱηοθθαΐ 

Αἰ ΘΟ 5 ἐπὶ θ5 Τα τ οἰδοίαμη ἰγροάθιῃ : [θγὰϊ 
Χοπορ ὮΝ δαΐθπι Π]15 αυϊάδηη ΑὙἸΒί [465 ΘΠΟΓ ἃ ρῚΙ5 

οὐτὰ ΄υϊπαυδρίηΐα νἱΡοΡατα ῬΌ]ΟΓΘ Θἀοοίο ΘΠΟΓῸ. 
Ἠο ἀϊδοὶρ!πα δαΐθπι Θϊπιοηϊαϊ οὈνυθηϊὶ ἰδιι5 

οοἰορσίπία-δηπο5 πᾶίο, Π]Π1ο ΤΘΟΡΥΡΪ5. 

Ἴ. ἘΣΒΡΕΜ. 

απὶ Πῖο Ῥοβίίθβ, Ουίμουθεθ ἀΐοθθθ ρΡδῖθϑ 

Οτθθοῖβ δὲ ργῸ οἰνθιι5, ΟΥ̓Θ ΡΪΟ, 

βαρ Ὶ οἰ ν15 αποπίδτπη ρα] Ομ θρυῖτηδ Μϑα 5 

μῃ τρβεβορο νι Ῥγοάθρθ Πθὴ γο]αϊί. 

Ἡ. σΒΟΤΙῦΞ. 

8. ΕὔὔΞΡΕΜ. 

ΤΣ απο αναϊάτα τοῦυν ϑϑΙδιηϊηδ 5110 ΔΙΏΡ]Δ ΠῚ 
ῃ Μοαϊβ ραρπδηι οοπία! ἴῃ ῬΘΙΔΡΌ, 

ς Δηΐο ἃ]ῖοβ ἀποίου Ποιροου 5 ἱνϊΐ, 

ΔΥ αν ῖοδβ νἱοίου ααΐπαὰθ γαίθβαμθ {8}: 

ἴὰ ἀοῖίῃ βοχίδτη, ααδηὶ ὈΔΥΡΑΥΙ5 ᾿σηροίθ ταπαὶ 

ἈΝΤΗΟΚΟΟΘΊΑ ΤΠ- 

οοροναΐ, ἰη ββιϊβ ἀθ στδηϊθαβ τᾶραϊδ. ΡΕΌΤ, ΡῚΡ 

θ, Εὔὔ8ΡΕΜ. 

Βὶ5 οϑηίπχῃ ῬΆΥ1 15 Β᾽ πα] ΔΟΥαΤ ἸΠ5]ΡῺ 6 ὨΙΆ Π 80 

βοὸς ἀνδοβτηῖβ οοηβίδαί, ααἷβ ποίδ ΘΔΡΡΘΟ]αΒ. 

ΑΡβοῖϊνιὶ ἀοοίμπιβ. ορθ1ο τηδηϊθαβαιθ ΜΊΠΘΡΥΘΘ 

Αὐοθϑϊαβ βοα!ρίον, μδίαβ Αὐιβίοαϊοὶ. 

ΡΙΟσ. ΠΛΕΒῪ. 19. 

10. ΕΟὔΒΡΕΜ. 

1πὶχ Ὀομᾶ Οδογορ δ [α]βὶῖ, ααο οοοίαϊέ Αὐϊβτορεΐοη 

Η]ρΡρδγομαπι ἰθῆρονο, οἱ Ηδντηοά 8. 

Ἡ. σΒΟΤΙῦ8. 

18 
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149. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ: 

Μνήμην δ᾽ οὔ τινά φημι Σιμωνίδῃ ἰσοφαρίζειν 
ὀγδωχονταέτει, παιδὶ Λεωπρεπέος. 

18. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἴσθμια δίς, Νέμεα δίς, ὀλύμπια ἐστεφαγώθην, 
οὐ πλάτεϊ γικῶν σώματος, ἀλλὰ τέχνᾳ, 
ἀριστόδαμος Θράσιδος, ἀλεῖος, πάλα. 

1Δ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Χἀλλάδι χαὶ Μεγαρεῦσιν ἐλεύθεῥον ἅμαρ ἀέξειν 

ἱέμενοι θανάτου μοῖραν ἐδεξάμεθα - 

τοὶ μὲν ὑπ᾽ Εὐδοίᾳ [ναυσικχλύτῳ] ἔνθα χαλεῖται 

. ἁγνᾶς ἀρτέμιδος τοξοφόρου τέμενος, 

ὅ τοὶ δ᾽ ἐν ὄρει Μυχάλας, τοὶ δ᾽ ἔμπροσθεν Σαλαμῖνος, 
[νηῶν Φοινισσῶν ἐξολέσαντες Ἀρην], 

τοὶ δὲ χαὶ ἐν πεδίῳ Βοιωτίῳ, οἵτινες ἔτλαν 

χεῖρας ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἱππομάχους ἱέναι. 

ἀστοὶ δ᾽ ἄμμι. [πόρον] γέρας ὀμφαλῷ: ὌΝ πόληος 
10. γειχέων ἡμετέρων ἀλλοδαπῶν παρ᾽ ὅρων. 

18, ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

ἐν ἐρὰν θ᾽ ὃν τίχτε Διὶ τοῦ ἀπόλλωνι 

Πυθαΐς, ἣ χάλλος πλεῖστον ἔχεν Σαμίων... 

10. ΑΛΛΟ. 

Εἰς Πυθαγόραν Σάμιον τὸν πύχτην. 

Οὗτος πυχτεύσων ἐς Ολύμπια παισὶν ἄνηδος 
ἤλυθε Πυθαγόρας ὁ Κράτεω Σάμιος. 

17. ἹΠΠΟΔΑΜΑΝΤΟΣ. 

ὦ θεῖοι, πόθεν ἐστέ ; πόθεν τοιοίδ᾽ ἐγένεσθε ; 
ἄνθρωποι, πόθεν ἐατέ: πόθεν χαχοὶ ὧδ᾽ ἐγένεσθε: 

18, ΦΡΥΝΙΧΟΥ͂. 

Σχήματα δ᾽ ὄρχησις τόσα μοι πόρεν, ὅσσ᾽ ἐνὶ πόντῳ 

χύματα ποιεῖται χείματι νὺξ ὁλοή. 

᾿ΠΑΝΤΗΟ ΘΑ αἰ λοι ἈΡΡΕΈΝΡΙΟΙΒΟ 

12, πὐθεβεν ἘΔ Μς 

Μοιπουϊὰ αυϊάθηι Πα] πὶ ἀἴοο. ϑἰποήϊαν ἡ ὧν 
οοἰορΘηδΙῖο, Π]ΪΟ ᾿ΘΟΡΓΘΡΙ8.. 

18. ἘσΌΒΡΕΝ. 

Ιβίμηηϊα, ἷ5, Νϑίηθα Ὀἷ5, ΟἸγπιρία βθηιθῖ Γ ΟΙ 
ΠΟῊ ἰδ Πππ]η 6 ν᾿ ΠΟΘ ἢ 5 ΘΟΙΡΟΥ 5, 584 ἃτίθ,. 
Αὐιβίοάδηηιβ, ΤΏΡ 5115 βἐζιι5, Ε]Θα5, πο 

ἀ 

Δ, ἘΣσΌΒΡΕΜ. 

Εἰ τοῖα οἱ Μϑραγθηβιθαβ ΠΡ γᾶπι νἱΐδιη δι 
Θαρ᾿θηΐο5 τη 15 ΒΟΡΙΘ ΠῚ ΒΙΒΟΘΡΙ ΠΣ 

Πἱ φυΐαοπὶ 5 ΕΌΡοΘᾶτη γ6- πᾶν }}-οἰαγᾶτῃ ΕΒ] νῸ 
οὔδβίδ5 ὨΙΔΠ 85 ΔΡΟΙ ΘΓ (ΘΠ ρΡ ΕΠ, 

111 δυΐθπι ἴῃ τιοηΐο Μίγοδ!ς, 8114 86 ἃηΐθ 8 Ξ 
πᾶνίππι ΒΗςΒηϊοίδγιπι ἀο]οίο Μαρίθ,. 
ΠΧ 6 ἴῃ οᾶτηρο Βωοίϊο, σαὶ ΒΒ πιθ 0 

ΤΉΔΠῈ5 ἴῃ ΠΟΠΙΪΠ65 ΘΧ-Θἷ5- ρα ρηδηΐθδ. 
Εἶνθβ ΘΡΡῸ ποθὶβ ἀθᾶθνθ τπππι18 ὉΠ Ιου 

ῬγιΠδρογᾶμπι 4αθ ρΘροεΙΐ ΔΡΟΠΠ πὶ φαΐ, 
Ργίῃαϊβ, φὰ ΒΙΒΕΝΕΟΔΙΕΝΝ ΤΠ ΧΙ ΠῚ ΠῚ 

Πιηΐον 
10. ΑἸΤΌ}. 

Ιη Ῥυδρονϑῖη δια ἑ Ραρί]οτη. ᾽ 

Ηΐο ρυρ!]-οϑρξαίαταβ. ΟἸγιηρίπι ρα 615 πηραθε 
νοηϊΐ ῬΥΓΠαρΟΓΡὰ8 Ογαιοὶ Π]1ὰ5 ϑδπηίι5. 

17. ἘΙΡΡΟΘΑΜΑΝΤΙΒ.. 

Ο Πινῖ, ὑπᾶἀ8 6515 Ὁ ἀπ46 ἴα165 ἴδοί! Θ5{15 ᾿ 
Ηοιηΐπθ5, ἀπ46 65.157 ὑπ46 510 Τ2Δ}} ἴδοι! 

18. ΡΗΒΥΝΙΟΘΗ͂Ι. 

ΕἸρανγαβ χυϊάθπι βαϊίαίϊο ἰοί τὶ ρθε, 
Παοία5 Γἀοὶς ΒΘ πηῚ6 ποχ οχι(οβᾶ. 

12. ἘΣΞΡΕΜ. 

ϑϑάθοιθϑ δΏΠΟΒ ροβύ ααἰπαὰθ Θιτηοηϊάδ, οαποίοβ 
ΘχβϑαρονΡδί τη ΠΟ] τηθηΐα ΤΠ Θορυϑρίά68. 

Η. ΟΒΟΤΙῦΞ. 

18. ΕΥΤΒΡΕΜ. 

1015. Νϑυηθϑθ υἱοὶ 18 ΟἸγπιρίδ, 564 βϑίηθὶ ᾿βίμηιο, 
ΟῚ ΘΕῸ σοΟΥροΥθᾶ τηοΐθ, 564 νίθ νϑ]6}8, 

δυϊδιοάδγηιβ ΕἸ146 δὰ Ἰαοίαγη ὈΟΠι8. 

Η. ΟΒΟΤ. 

1. ΑΝΟΝΥΜΙ- 

Ῥυίμαῖβ οχ ϑ'διη 15 ρϑρϑυϊῦ ρα ]οθυριηδ ῬΠΒΟΘΙ 

Ῥυίμδρογδχα, οανδμηι ἀφ] οἰαβαῖιο Φονΐθ.. 

Ι᾿ᾳ Ῥψέμαφογαηι ϑαηείιι ρει ϊθηι. 

Ηἰο ραθι οὐ ρυρὴ] ἃ ρα θνῖβ δὰ ΟἸγιαρία νϑὴ 
Ῥυίμαρογαὰβ ϑϑιηῖαβ, ρδ[Γ8 βαίτα8 Ογαίθο. 



19. ΦΙΔΙΑΔΟΥ ΜΕΓΆΡΕΩΣ. 
Ἐπὶ τοῖς ἀναιρεθεῖσιν ὑπὸ Περσῷν. 

ὲ ἑηοὶ ποτ᾽ ἔναιον ὑπὸ χροτάφοις ᾿λιχῶνος, 

ματι τῶν αὐχεῖ Θεσπιὰς εὐρύχορος. 

90. ΠΑΡΡΑΣΙΟΥ͂. 

ίαντος ἀνήρ, ἀρετὴν δὲ σέδων τόδ᾽ ἔγραψεν 
ράσιος, χλεινῆς πατρίδος ἐξ Ἐφέσου ̓ 

πατρὸς λαθόμην Ἐὐήνορος, ὅς ς νιν ἔφυσε 

γήσιον, 'λλήνων πρῶτα φέροντα τέχνης. 

21. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς τὸν ἐν Λίνδῳ Ἡραχλέα. ὮΝ 

ΤῊ ἐννύχιον φαντάζετο πολλάχι φοιτῶν 
ἀρρασίῳ δ ὕπνου, τοῖος δδ᾽ ἐστὶν ὁρᾶν. 

22, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἰ χαὶ ἄπιστα χλύουσι, λέγω τάδε" φημὶ γὰρ ἤδη 
τέχνης εὑρῆσθαι τέρματα τῆσδε σαφῆ 

εἰρὸς ὑφ᾽ ἡμετέρης" ἀγυπέρθλητὸς δὲ πέπηγεν. 

᾿ς Εν» ἀμώμητον δ᾽ οὐδὲν ἔγεντο βροτοῖς. 

28. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ.. 

[ ἅματα Παρρασίοιο, τέχνα Νυός- ἐμμὶ δὲ ἔργον 
Ἰλίου αἰπεινᾶς, ἂν ἕλον Αἰαχίδαι. 

ει 44. ἀλλο. 

"δ ἀδ᾽ ἄναξ ἥρως. Φύταλός ποτε δέξατο σεμνὴν 

ἠν ἥτραν, ὅτε πρῶτον ὀπώρας χαρπὸν ἔφηνεν, 

ἣν ἱερὰν συκῆν θνητῶν γένος ἐξονομάζει" 
οὗ δὴ τιμὰς Φυτάλου γένος ἔσχεν ἀγήρως. 

᾿ φᾷ. ΑΛλΛΟ. : 

λ) “ἤνων προμαχοῦντες ἀθηναῖοι Μαραθῶνι 
τειναν Μήδων ἐννέα μυριάδας. 

ΘΑΡΌΤ ΠΙ. ΕΡΙΟΝΑΝΜΑΤΑ ὈΕΜΟΝΒΤΗΑΤΙΥΑ. 
19. ΡΗΠΙΑΠΜ ΜΕΘΑΉΕΝΘΒΙ5. 

ΦΌΡΟΙ 115. α05 ῬΘΥΒ86 Ἰη Θ ΘΙ  δηΐ. 

ΥἹΡῚ 1511 οἱἵτη ΒΔ Ὀϊ ἃ θδηΐ 50 νϑροῖθιι5. ἩΘΙ]ΟΟἢΪ5, 
ἀυογαπὶ [ου ἰξα]η6 βραίϊοβα ΤΠ Θβρ α5 β] ον δίαν. 

20. ΡΑΒΒΗΛΞΒΙΙ. 

Πο]ιοδίιιβ. νυ, νἱγ [ΘΠ γ 6 ΓῸ ΘΟ] 6 η5 ΠοοοΘ ΡΙΗΧὶΝ, 
ῬδΓ 5115, οἷαγα, ρδίνϊα ογηάις ἘΡΉΘΒΟ : 

ΠΘΩῈ6 Ῥᾶ 15 ΟΠ 15. 5ὰπὶ ΕΘΠΟ 5, 4111 ΘΠ ρΘ 
ἸΘρῚ {π|6-παίυπι, Ἰηΐον ΟΥθΘΟ5. ῬΥΡΪ πὰ 5. ΤΟΥ Θη ΘΠ 

[ἀγ|}5. 
1. ΕΟΌΞΡΕΜ. 

η Ηθροῦ! θα ααἱ Γ1η41 οβί. 

Οὐ }15 φαϊάθηη ἴῃ - 50 15. ρρδγα, βῶρο δοοοάθηϑ 
ῬδΡΓΠ 510 ῬΘΙ ΒΟΙΠΠΠΠῚ, ἰδ] θη ἤσπο ν]άθΓθ οϑί. 

23, ἘΌΞΡΕΝ. ἜΡΙΝ 
[6 }]Π} ὰ πὶ 

ΕἸ5Ὶ Ἰπογθα! 11 δυαϊιηΐ, ἀἴοο ἤῷοοθ : ῬγΟΠ θυ 
ΔΡ.15 Ἰηγθηΐο 5 6586 ὑθυπη] Πη05 Πα] 1566 ΟΘΥΟΒ 

τηᾶπι ποϑίγᾶ : ἸΏΘΧΒΙΡΘΓΔΌΙ15 δίῃ χα δὶ 
ἸΙπη65; ᾿ποα]ραίματη 58η6 Π1Π1] πθΡαΐῇ τηογ (8 108. 

23. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Αἀιυμηθγαίϊο ΡΔΡΡΗ 8511, Οριιβ ΜΥ]Β : 5ιπὴ δαΐθΊη Δ ΟΓ 
ΠῚ ἃιάαὶ, φαοὰ οΘρου ἀϑδοϊῷ. 

24, ΑἸΛΌΡ. 
ἼΝν ἈΝ [᾿δηάδιῃ 

Ηΐο ρυϊποθρϑ ποῦο5 ΡΗγίδ! δ οἰ τη Θχοθρογαΐ νθηθ- 
(ϑυθυθπι, πὶ ρυϊτηστη δαΐαμηηὶ ἱριοίαπη δα ϊα!ί, 
ἀυδιη 5ϑουᾶμη ἤοιχη τη Δ] πὶ Θ᾽ΘΏ115. ΠΟΠΙΪΠδὲ, : 
6Χ 4ὸ 58η68 ΠΟΠΟΙ5 ΡΏγἑΔ]1 οθη5 Ὠδθιΐ 5θη]ο-οχ- 

παρ λενο ΓΡρογίθβ. 
9. 4 . 

Ριο νωοὶβ ραρπδηΐοβ ΑἸ μθηΐθηβθ5 ΜΙ ρα  ΠΟΩΘ 

Ἰηἰου δοθγαπί, ΜΘαογιμὴ πουθῖὴ τηγ ΓΔ 8. 

19, ῬΗΠΙΑΡ.ΑΣ ΜΕΘΑΒΈΝΒΙΒ. 

06 ΤΠοβριοηδίδιιβ, χιιος Ῥογ 8 ἱῃιἐογ θην αηΐ. 

ὭΤΩΟ ἀΟΥαι5 ἢἷ5 ΗΘΙ]ΘΟὨἾΒ νϑυίϊοθ : δοιαὶ 

ΤΩΡ 5 ΔηΪγβ ΤΉ ΘΒΡΙἃ5. 6556 ΡΔΡ ΘΠ. 

20. ΡΑΒΒΉΛΒΙΙ. 

Ῥίηχὶῦ τη 0}115, υἱρία 15 οὐ] του οἱ ἰάθιω, 

"ὃ, ῬΔΡΙΠ 515 ὁχ ΕΡΗ680 ρδίυϊδ. 
γι {15 ΟὈἸ 8 ργοοβίδητ 18, ααὶ δαϊῦ ΑΘμϊν 5 

Ἰθπητιτη, ᾿'ρ56. ἃυ 15 ργθθιηΐα ΡΥ πγδ, ἴθ 70. 

31. ΒΡΕΜ. 

δἀοβὶ βρθοῖθ, ααδ] θη ΡΘΡ ΒΟΙΏΏ18 Ὑ]0 10 

Ἡ. ΟΒΟΤΙΌΞἙ, 

ΝΑΤ, ΟΟΜ. 

Ῥδυνμαβίαβ ρῥἱοίουν, οαἱία ἤρινα 46]. ΝΑΤ. ΟΟΜΕΒ. 

22, ἘΞΒΡΕΜ. 

15ῖα βάθιη ααδιανβ οἰὐμᾶ βἰμί, ἤδθο ἰδιώθη ἃῖ0Ὸ : 
μα)]ὰ5 δά θϑὲ ἃν ι15 τηθίδα σθρϑνίδ τ]: 

μεθ. ποβύγοθ γϑ] 6 6 χηδη15: ργϑοβίδηίιδ, Ππρπηί, 

564 ουἱρὰ νδοῦαμι Π1} ζαϊν ἃηίθ νἱνῖ5. 
ΝΑΤ. ΟΟΜ. ἘΜΕΝΠ. 

ϑάς, αἰαὐὖνῦ- 

Ηΐο Οϑύθρθαὶ ἰθοίΐβ ῬΗγία]5 βαβοθρουδύ ΠΘΡΟΒ, 

σαὶ ρυϊχαθα βδονὶ Ἰαυο ία, οβί βϑυλϊηδι ῬΟΠΙΪ, 

ἀαδηὶ τπορία]6 σθηὰβ ἤσαμι τοοδί. ΠΠΪῸΒ ΟΡ θῸ 
ἸΏ 6.5. ἐϑίουμο μἷἰς ῬΗγίδ] σθὴ5 ἤογϑὺ ΠΟΠΟΡΘ. 

ΠΟΜ. ΑΜ Αϑ. 

“, 



20. ΑΛΛΟ. 

᾿ ΙΣδεννύντας ποτὲ τούσδε τυραννίδα χάλχεος ἄρης 

εἷλε Σελινοῦντος δ᾽ ἀμφὶ πύλας ἔθανον. 

ΟἹ, ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂, 

Ὦ τὸν ἀγήραντον πόλον αἰθέρος, ἥλις, τέμνων, 

ἄρ᾽ εἶδες τοιόνδ᾽ ὄμματι πρόσθε πάθος: 

Μητέρα παρθενικήν τε χόρην, δισσούς τε συναίμους, 

ἐν ταὐτῷ φέγγει μοιριδίῳ φθιμένους. 

28. ΑΛΛΟ. 

Εἰς εἰκόνα Φαύλλου πεντάθλου Κροτωνιάτου. 

Πέντ᾽ ἐπὶ πεντήχοντα πόδας πήδησε Φάυλλος" 
δίσχευσεν δ᾽ ἑχατὸν πέντ᾽ ἀπολειπομένων. 

49, ΖΕΥΞΙΔΟΣ. 
ἡράκλεια πατρίς, Ζεῦξις δ᾽ ὄνομ᾽" εἰ δέ τις ἀνδρῶν 

ἡμετέρῃς τέχνης πείρατά φησιν ἔχειν, 

δείξας νιχάτω. . ν΄. ; Ἃ 

ἐπε» τῷ -δοχῷ “δ᾽ ἡμᾶς οὐχὶ ὶ τὰ δὲ δεύτερ᾽ ἔχειν. 

90. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Σισυφίαν δὲ μολεῖν χθόν᾽ ἐχώλυεν ἀνέρα νείχη 
ἀυφὶ Μολιονιδᾶν οὐλομένων θανάτῳ. 

. 

81. ΑΛΛΟ. 

τ τῶν δ᾽, ἱερογλώσσων Κλυτιδᾶν γένος εὔχομαι: εἶναι 

μάντις, ἀπ᾿ ἰσοθέων αἷμα Μελαμποδιδᾶν. 

82. ΑΛΛΟ. 

Ἑὶς τοὺς ἀπὸ Φυλῆς τὸν Ἀθηναίων δῆμον χαταγαγόντας. 

Τούσδ᾽ ἀρετῆς ἕνεχα «στεφάνοις ἐγέραιρε παλαίχθων 

δῆμος ἀθηναίων, οἵ ποτε τοὺς ἀδίχοις 

θεσμοῖς ἄρξαντας πρῶτοι πόλεως χαταπαύειν 

ἦρξαν, χίνδυνον σώμασιν ἀράμενοι. 

ΑΝΤΗΘΙΘαΙ Αι, ἀπσπολι ΡΣ 

οθρὶί : Ἀβθτεα Ἦ δαΐθιη. οἰγουτῃ ρΟ 

97. ἘὔΒΙΡΙΡΙΒ: 
Ο αἱ βοηθοί Ἰ5-χρθγίθτῃ δἰ ΒΘ .15 ἈΧΘΠῚ, 8 

παπὴ ψἹἰβ.1 (8 ] τὴ οο]15 δηΐθᾶ οἰδά τη 
Μαίγοιη υἱΓΡἸΘΔΠΊ 416 ΡῈ ΘᾺ πη, σΘτηϊποβαι 

ἴῃ οδάθπι]αο8 (ἀ 16) ἰα 8}} πηοτίαοδβ. [σαὶ 

28, ΑΙΧΌΡ. ἐν 

Ιη βἰαίπδυη ῬΏΔΥ}Π ρϑηϊδίμ! Οτγοίοπὶ 

Ουΐϊηαιθ 5ῈΡΘΥ φυϊπχυδρίηία Ῥϑαῖρι5 58] 
ἀἰβοιπη-Ἴ6οῖ: δαΐθπι δα οθηίιπι, φαϊπαιθ, 

99. ΖΕΌΧΙΡΙΒ. ̓  

Ηδγδοῖθὰ ραίτϊα, Ζθυχίβαιιθ ΠΟΙΊΘΗ Σ 
ποβίγ ἃΡΕ15. ἤπο5 ἀϊοδί δμιἰρῖ556,. 

586-86 οβίθησαί, νἱποδίαυθ. ᾿, ον ὁ 

80. ΑΝΟΝΎΝΙ.. 

ΒΙΒΥΡὨἰδπὶ 8 ἴγ6 ἐθυγᾶτη γομιοῖα Ττς 
ἀ8 Μοϊ]ϊοπίάϊιπη προδίογατη ππορίθ. 

τ 84. ΑἴΔῦν.Ψ 

Θονα-Πηρα- ρου ἰογαμὰ Οἰγιίάανιμα, ΓΤ: 
γαΐο65, 6 ἀθουγιπη- ῬΑ Ρι15 τὶ ἀν: 

92. ΑΙΔΌΡ. Ἐκ’ 

Ιορίρθυβ τθρηδηΐθβ ρυῖπιὶ 6 οἰ ἰαΐθ το 
ἰδηΐανογαηΐ, ρϑυΐοαϊο ΘοΡρΟΡΙ 5 50 

20. Λιαῦν.᾿ 

Αὐΐα Θδππηεῖ5. Μάγου 5 ΠῸΒ ΤΟΥ ΡΘ5 Βδαϑιῖ 
ΒηΟΘὨἶϑ, ΒΟΥ  ᾿ατα Ῥ6]]6γ6 ἄστη ρυορονδηΐί. 

Η. ἀΒΟΤΙΒ. 

2. ἘΠΒΙΡΙΡΙΒ. 

50], Ἰηἀοίθββὶβ ααἱ ΘΟΥΥΙ 5 τοί μου βΌ 1085, 

σοηϑροχιίμθ οοα] 8 ΡΔῚ ἐπὰ8, ΟΥΌ, τηδίαχω 
Ιηἰδοίϊ ἤονῖβ, οᾶρᾶ οατῃ τηδίγθ, ΡΌΘΙ ΙΔ Τα, 

οὐ βϑιΏϊη05 ἔραίγοβ ΔΌβία ἢ ἀηδ 4165. Η. σΒοτιῦδ. 

90. ΑΝΟΝΎΜΙ. 

ΘΊΒΥ ΡΒ. ἡανθπθιὴ γϑύμὑ βιιοοθάθυϑ [θΥΡῚ5 

ἀϊνὰ "“Μο]ομϊ στα Ρώμῃ ἐοάεα ρροὶ 

81. αιαῦν. ἘΔ 

αδιάθο ἀθ ̓ οιγιαιο πρδ τῆ6. ναϊῆνοι; 

οἱ 46 ἀἰνίπα βίρρϑ, Μαϊομημλ κεν 

Οδοσορὶβ δηϊίαατβ οορθμδ υἱνία 5 
τηπηορᾶϊ ΠΟ5, 16665 “αὶ 51:68 ΤΩΟΓΘ ( 

Ἰαπάδηαδ ΤαΡΘΡΘ τηϑηὰ, υἱ θα Ὁ ΘΡῚ 
ΠΟῺ χηθίαθρθ, ΠΟΥ͂ΟΒ 8 ρῬδίθυθη 
' ΤῈΣ 



5.95. ΠΛΆΤΩΝΟΣ. 

Εἰς ῬΑριστοφάνην. Ὁ 

τε ς τέμενός τι λαθεῖν ὅπερ οὔτι πεσεῖται 
Ἰτοῦσαι, ψυχὴν εὗρον ἀριστοφάνους. 

84. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

ἡ) ἀπόλλων φῆσ᾽ ἀσχληπιὸν ἠδὲ Πλάτωνα, 
μὲν ἵνα ψυχήν, τὸν δ᾽ ἵνα σῶμα σάοι. 

8, ΘΕΑΔΙΤΗΤΟΥ͂. 

Ἑὶς Πυθαγόραν τὸν πύχτην. 

)ϑαγόρην τινά, Πυθαγόρην, ὦ ξεῖνε, κομήτην, 
μενον πύχτην. εἰ χατέχεις Σάμιον, 

ὄρης ἐγώ εἶμι" τὰ δ᾽ ἔργα μου, εἴ τιν᾽ ἔροιο 

ίων, φήσεις αὐτὸν ἄπιστα λέγειν. 

80. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

α. Νίλητος τίχτει Μούσαισι ποθεινὸν 

μόθεον, κιθάρας δεξιὸν ἡνίοχον. 

87. ΑΛΛΟ. 

Εις. βουλαῖς Σπάρτη μὲν ἐκείρατο δόξαν, 

Μεσσήνη δ᾽ ἱερὴ τέχνα χρόνῳ δέχεται, 
ς δ᾽ ὅπλοισιν Μεγάλη πόλις ἐστεφάνωται, 

)τόνομος δ᾽ 'λλὰς πᾶσ᾽ ἐν ἐλευθερίῃ. 

88. ΑΔΛΟ. 

χἀχεῖνοι ταλοχάρδιοι, οἵ ποτε Μήδων 
Ἰσὶν ἐπ᾿ Πιόνι, Στρυμόνος ἀμφὶ ὑοάς, 

τ᾽ αἴθωνα, Ἀρατέράν τ᾽ ἐπάγοντες ἄρηα, 

τοι δυσμενέων εὗρον ἀμτηχανίην. 

: 39. ΑΛΛΟ, 

όνεσσι δὲ μισθὸν ἀθηναῖοι τάδ᾽ ἔδωχαν, 

Ἐν . ΒΡΙΘΠΑΝΝΑΤΑ ῬΕΝΟΧΝ πΑτ ἃ 493 
99, ΡΙΑΤΌΟΝΙΒ, 

Ιῃ Αὐἱβίορβδηθηι. 

αγαιῖα ἰθιηρ!υηι ἈΠ] ψαο οορί556 {υοὰ ποη οδάογοΐ, 
ΟαΡΙΘη 65, ΔΙ ΠΔ ΠῚ ἰηγΘη6 6 ΑΥἸΒίορΠΔΗηΪ5. 

94. ἸΝΟΒΉΤΙ. 

θυ. ΑΡΟΙΪο φθηι ἀὐβουϊαρίατη ίαιιθ Ῥ] αἰ Ιη, 
ἤπηο αυ]άθτη τ ΔΗΪΠΙΔ ΠῚ, ΠΠπτ Ὑ6ΓΡῸ αὖ ΟΡ. 

[βορναγοί.. 
ὦ 8ῦ. ΤΗΒΆΤΕΤΙ. 

Ιῃ ῬυΠΑρΡΌΓΔΙ ΡῈ ΡΊ]ΘΥΩ, 

ῬυΠΔΡΌΓΠῚ αιθμδη), ΡΥ ΠΔΡΌΓΔΠΙ, Ο ΠΟΒΡ68, 600- Δ 
[πηδύτι πὶ τ 

οΟἸΘ γί ῬῸΡΊ ΘΠ 51 (θη 65 ᾿ι θη}  Ἶα, τη απ, 
ῬυΓΠΑΡΟΓἃΒ ΘΡῸ 511ὴ : [Δ οἰα τηθ8, 51 4161 ἸΠ ΟΥ ΤΟ ἃ 5 

ΕἸΘοΓΠ., αἴοθ 5. Θατὰ ἸΠΟΡ ΘΙ 1Π1ἃ ΠΑΡΓΆΡΘ. 

306. ΑΝΟΝΥΧΠΝΙ. ; 

Ῥαίνια ΜΙοΐι5. ρα Μιι515 ἀΠ]δούατη 
ΤΟΙ ϑιη, οἰ Πα γε 5016 6 πὶ ΔΓ ΆΤη. 

ΠΑ ΊΤΝ: 

ΝΟΒΕΡΙ5. ΟΠ 5115 ϑρανια οχαία οβί ρ]ουΐα, 
Μδββθηθαι6 58ο Γᾶ, ῬΘΙῸΒ ἰδηά θη δοοὶρὶί, 

ΤΠΟΡΔΓΙΤΉα 16 ΔΡΤῚΪ5. ΜΘΡΆΪΟΡΟΙΙ5 οοτοηδία οϑί, 
οἱ δι0-Ἴγο ὐέθοῖα ΟΠ]Π15 δϑί ἴῃ ΠΠΡορίαΐο.. 

838. ΑΙΤΌὉ. 

Ετϑηΐ 58η6 οἱ, 1 Τοῦ 1-δηΐπιο, αἱ ΟἸπὶ ΜΙ ΘΟ ΠῚ 
ΠΠΠ15 580 ΕἸΟΠΘ, Θ Γγ ΤΠ Π1Β οἰγοᾶ Παοηΐδ, 

[απηθιηαπ6 ρα θηΐθπι ν]οἸθη τη π6 Δα ἀποθηΐθ5 ΜΔ:- ᾿ 
ῬΥΪμΩὶ Ποβίϊαυμη ᾿ην θηθγηΐ, ΘΟ 51}1|-ἰ ΠΟ ρΊ πη. [[6 ΠῚ, 

99, ΑἸΙΌ. [ἀδειπί, 

ῬυοΙθὰ5 φυϊάθπι ρΓῸ τηθγῦοθάθ ΑἸ ΠΘΠΙθη505 ἤθο ἀ6-ὦ 

38. ῬΙΑΤΟΝΙΒ. 

6 Αγ»ἱβίορμαπο. 

6 5101 ἐϑηαρ! στα οατῃ Οναίϊα ἐυ] Ρ]ῸΧ 

δρϑί, 6006 ΔηΐΪμη0 5641: ΑΥἸβιορηδηΪ5. 

Η. 6ΒΟΥ. 

᾿ ϑέ, ΙΝΟΕΒΤΙ. 

0 Ρδίν Ρ]αίο, δίαπαθ ἤθγῦῸβ Ερ᾿ ἀδαγιι5 οΥ; 

ΘΙΉΡ6 αὖ ΘΟΥΡῸΒ βϑρνοῦ, δἱ 1168 ΔῃΪτηδηη. 
σλΟ. ΨΊΝΡΕΤ. 

- ϑῦ. ΤΗΒΑΣΤΕΤΙ. 

θὲ Ρυεδιαφονα ἐο, γι ρ»ληιιι5. δὰ; αὐ'ΐθ 
ριισιϊαξιιγγι δα:θγ"ομϊέ, 

5. πΟίτιβ. γα ἶι5 (Πδτὴ [ἄγηδ 6616 Ὁ} 15 
1η68) ῬΥΓΠΑΘΌΡΑΒ, οΡΙ 61 1116 ΡῈ], 
ΤᾺ ΘΡῸ 511; αἸδ6 51ηὑ τηθᾶ ἰδοία, γοραίθ τὸ 
Οθηΐ ΘΧΒΌΡΘΓΆΛ ἤθη. Ἡ. σποτιῦβ. ᾿ 

87. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Τηδογτρέιηι 5ἐαΐιε Ἐραριϊποραίς. 

(Ομ βἐ ἢ 15 ποδί ἰδτι5 δὲ δἰίοηβα Γδοοπ τη, 

Μοββθηθ ΒΟΌΟΪθμι (θη ρο 8 ἰοἱὰ ἀδὈϊ, ᾿ 

ὕτὴβ βορὰ ΤὨΘΡαυαμλ 5Ρ01115 Θχβαϊίαῦ ΟΡ ΠΏ Σ ' 

ἀϊοθπάδ οϑὲ 1015 αγοθοῖδ ἰοίϑ, 58]. Ἡ. ΘσΒΟΤΙ 5. 

98. ΑἸΤΌ}. 

Ἰηδορὶρέϊο ρ»»ηιὶ Πορηιδ. 

Νομῖθη οὐ ΠΠουιμὶ νἱΡία 5. ΔΗ Ο58, τη θΡθί )", ᾿ ΜΙ 
ΒΛ γγΟἢ8 πη οβὶ αἰ ΒᾺρΡ6Ρ ἈΘΡΌΟΙ , 

ΘΒΌΓ16 Μοάο8 οὐ βνο Μαγίθ ρυθιηθηίθβ 

χηοηβίγαγιηΐ ΡΠ ΡῚ ὈΔΥΡᾶΡἃ οοΡ ἃ γη8}15. 

Ἡ, σΕΟΤΙῦϑ. ᾿ 
39. Αἴτῦνῦ. 

Τιδογρέϊο βοοιαὶ ΗΦΥ λ. 

Ηδθο Ῥθὴ6 Ρ1Ὸ τ 6 }1{15 οὐ ῬγῸ σἱρίαίϊθ ἀθάουι 



δλ τ ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΖΕ ΘΒΕΟΜΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ. 
ἀντ᾽ εὐεργεσίης χαὶ μεγάλης ἀρετῆς, 

μᾶλλόν τις τάδ᾽ ἰδὼν χαὶ ἐπεσσομένων ἐθελήσει 

ἀμφὶ πάτρας ξυνοῖς πράγμασι μόχθον ἔχειν. 

40. ΑΛΛοΟ. 

ἔχ ποτε τῆσδε πόληος ἅμ᾽ ἀτρείδῃσι Μενεσθεὺς 
ἡγεῖτο, ζάθεον Τρωικὸν ἐς πεδίον, 

ὅν ποθ᾽ ὅμηρος ἐ ἔφη Δαναῶν πύχα Ἀμρηληάων 

χοσμητῆρα μάχης ἔξοχον ὄντα μολεῖ ιν’ 

δ οὕτως οὐδὲν ἀειχὲς ἀθηναίοισι χαλεῖσθαι 
χοσμηταῖς πολέμου τ᾽ ἀμφὶ χαὶ ἠνορέης. 

41. ἄλλο. 

ΞΞενοχράτης, 
Θεόπομπὸς, 
Μνασίλαος. 

ἁνίχα τὸ Σπάρτας ἐχράτει δόρυ, τηνάχις εἶλεν 

Ξεινοχράτης χλάρῳ Ζηνὶ τρόπαια φέρειν, 

οὗ τὸν ἀπ᾿ Εὐρώτα δείσας στόλον οὐδὲ Λάχαιναν 

ἀσπίδα - Θηύδαῖοι χρείσσονες ἐν πολέμῳ" 

ὃ χαρύσσει Λεύχτροις νιχαφόρα δουρὶ τρόπαια 

οὐδ᾽ ἐπαμεινώνδα δεύτεροι ἐδράμομεν. 

42. ΑΛΛΟ. 

Καὶ μετὰ λαοφ[ό Ἶνον ξίφος υἱέος] ἤρχεσα πάτρῃ;, 

χτεῖνα δ᾽ ἀχιλῆα γήραος εὐφραδίῃ. 
ἣς δέχατον δ᾽ ἐχράτησα ΠΙαν]ελλήνω[ν 1 ἐνιαυτόν, 

πρὸς δὲ μί[τ]ον Νοιρ[ὥν] οὔτις ἔχει δύνασιν. 

48. ΑΣΤΥΔΑΜΆΝΤΟΣ. 

Εἴθ᾽ ἐγὼ ἐν χείνοις γενόμην, ἢ κεῖνοι ἅμ᾽ ἡμῖν, 
-- 

οἵ γλώσσης τερπνῆς πρῶτα δοχοῦσι φέρειν, 
ὡς ἐπ᾿ ἀλχηθείης ἐχρίθην ἀφεθεὶς παράμιλλος-" 

γῦν δὲ χρόνῳ παρέχουσ᾽, οἷς φθόνος οὐχ ἕπεται. 

ἀρ. ΑΙὔ}. 

ΟἸΙπὶ οχ πᾶς υ0068 οἰπὶ Αἰτ] 5. Μοηθβίῃε 
ἀπορθδί υὖ 058 νὰ] 4 6- αἸ ν᾽ πατη ἴῃ ΤῸ 

ἀπ 6 πὴ ΟἸἸτη ἨοΙΊΘΓ5 αἸἰχὶί, ΠΔΠΔΟΙΡΙη γὸ 
τηο θυ ᾶίο ΘΠ ῬΌΡΊ 5 ΘΧΊ ΠΏ] γΘηἶ556 : 

510 Ὡ1Π1] ᾿Ἰπάθοθηβ Αἰ ΘΠ ΘηΒΙ θ5 γοοᾶῦς 

τηοἀθγαίουϊθι5 46 θ6}10 οἱ νἱν!- νἱρία 

ἀ1. ΑἸτῦν. 

"Χοποορδίθϑ, 

ΤΠΘΟΡΟΙΏριβ, 

Μμδβ1]δα5.. 

υμ ϑϑραγίς ἀομηϊπδιθίαν ἰαποθᾶ, ἴαπὶ 
Χοποογαΐθβ βουίθ Ἰυθθηΐθ δονϊ ἱγορᾶ. 

ΠΟΗ, γιῖ υθηϊέ ἃ Επτγοΐδ, συ ἰ5 ΘΧθροὶ 

βουίαπι : --- ΤΒΘΡΔΠὶ πη Θ ΠΟ Γ65 8ιμηξ ἴῃ 
ἑὰ Ῥτοοϊδιηδηΐ Τιθ οί 5, φατΠΝ ΟΝΝ 

᾿[6θ8, 
Ὠ64π6 Ἐραμηϊποηάδ ρΡΟβίθυΪο "65 ΘΟ 

ἀδ. ΑἸΌ!. 

Εἰίδηι ροβί πουγηϊοϊάδηη οἸδαάϊαμ ΗΠ], ορὶν 
ΟΟΟΙαΙ4α6 ΑΘΒΙΠ]Πότη βθπθοία 5 ηιθᾷ Ὀοπὶ 

τΠ8ηιιο δᾷ ἀθοίπηιἣι Βαρθγανὶ ῬΑΠΠΘΙΙΘΠΘ5 
δἀνογβα5 δυιΐθμι Π]ὰπὶ ῬΔΓΟδ. ΠΘΠΊΟ 

48. ΑΞΒΤΥΒΑΜΑΝΤΙΒ. 

{|πᾶπ| ΘΡῸ οὐπη 1115 πδίαι5 Θ586πη; ἃ, 1. 

ααυὶ Ἰπριδ ᾿πουπάφ ΡΥ Πὰ5 ἀμε, 

4υ]ρΡ6 « 6Χ νου αίθ Ἰοδιόνος βαπιὶ αΙ 
[{π8-66 0 :- 

πὰπὸ δυιΐϑπι ἰά ἃ ἰΘηρογο Παθδπί, {05 

᾿ [υἱ 

Οδορορίθο ἀποῖθιιβ τ πμουδ οἰδνδ 5815, 

αἴ θ6μ6 ροβίθυϊίαβ ἀἰβοδί ΒρθυδΓΡ 6, ἰδ ΌΟΥ 685 

ΡῬΓῸ ρδίχδ βυσηρίοβ πθὸ ραΐθί 6556 ΟΥΔΥΘΒ. 

ἀ0. Αἴαὐϑ. 

]ηβορρέϊο ἐογεϊὶ ΗΠοΥηϊῶ. 

Ἡ. ΘΒΟΤΙῦΞ. 

Μοῖρα ΠΙδοῖβ ἢδο νοΐ ΔΌῸ αὔθ Μοη βίῃ θα 

1ία! τ ΑὐνΙάδ5 δυτὴδ βϑοαίδ ἀὰο8 : 

ααθτη, αποίϊθ5. οϑ] αἰΐ ἔΘΥΡῚ οουίδηηθη, ἩΟΙΊΘΙΙΒ 
1) ἀποῖραβ δηδὶ8 ουαϊητῖ556 γοΐονί. 

ΝΟ Ἰριθαν πονὰ γθ8. απο ποίθῃ Πᾶθοίϊβ Αἰ μθη88, 
Βῖνθ δηΐμη ΜΆνΟΥΒ, 568 5: }]} Δ Ρ.15 δρϑί. 

ἩΗ. ΟΒΟΤΙσΞ. 

ἀ1. λιαῦν. ' 

Ιδποθᾶ οὐτὰ ϑρδγίοο τορπδυθί, ΠΌΤΩΪΠ6 80) 
ΧοποοΡδῖθβ }.55085 6 ΥΓ6 ἰσορεθᾶ ΦοΥ!, Ἷ 

Βργϑυὶ Δ Επροίδ, τηΐ55085 δὲ βοαίδ [δθομ β 
μοβίϊοδ : ΤΒΘΡδηΐβ θ6]1Π1οα. ρδ]πια γϑηϊί 

Ῥυοοϊδπδύ 1 θοίνι5 ραρύατη νἱνίαύθ ἰγῸ}: 

π05 ΕΠΡΔΙ ΔΙ ΠΟ 4886. ΠΟῚ ῬΡΟΘΙγΘΓΘ Ρθᾶ65 

18, ΑΒΤΥΡΑΜΑΝΤΙΒ. 

Ῥὸ 90 ἴρ8ο. 

Ο 6ρο 5 ᾿Ποραχη υἱχίββϑιῃ δοίδίθ, γ8ὶ 1] 

τηθοιῃι, 6105 ΘΟ ΘΌΡ68 ᾿ϊπρυδ΄ ἀϊβονία δοὶ 



44. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

μα χοδῶν, δοχοὺ τ βολή, καὶ ἄχοντος ἐρωή, 
δρόμος, ἠδὲ πάλη" μία δ᾽ ἔπλετο πᾶσι τελευτή. 

ἡρὸς ἐὼν ἑάλων, ὅτ᾽ ἐς ἵλιον ἦν ἀγαπήνωρ. 

᾿ 40. Αλλο. 
Π πόλις] ἔστησ[έν με β]ροτί οἷς] μνημεῖον ἀληθές, 
πᾶσιν] σημαίνειν μέτρον ὁδοιπορίας " 

γὰρ τ]ὸ μεταξὺ θεῶν πρὸς δώδεχα βωμιὸν 
οςςς τεσσαράχοντ᾽ ἐχ λιμένος στάδιοι, 

41. ἈΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (" 

Εἰς Πλάτωνα. 
ἤη 

Βωμὸν ἀριστοτέλης ἐνιδρύσατο τόνδε Πλάτωνος, 
ἢ ἀνδρός, ὃν οὐδ’ αἰνεῖν τοῖσι χαχοῖσι θέμις" 

᾿ς μόνος ἢ πρῶτος θνητῶν χατέδειξεν ἐναργῶς, 
οἰχείῳ τε βίῳ χαὶ μεθόδοισι λόγων, 
ὡς ἀγαθός τε χαὶ εὐδαίμων ἅμα γίγνεται ἀνήρ " 

Γ΄ οὐ νῦν δ᾽ ἔστι λαύεῖν οὐδενὶ ταῦτά ποτε. 

48. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τόνδε ποτ᾽ οὐχ ὁσίως παραδὰς μαχάρων θέμιν ἁγνὴν 

ἔχτεινεν Περσῶν τοξοφόρων βασιλεύς, 

φανερῶς λόγχῃ φονίοις ἐν ἀγῶσι χρατήσας, 

ἀλλ᾽ ἀνδρὸς πίστει χρησάμενος δολίου. 

ἜΣ 49. ΑΔΕΣΠΟΤΌΝ. 
Εἰς τὸν Ἀριστοτέλην. 

' Υ ιστίδος "ἦν μητρὸς χαὶ Νικομάχου γενετῆρος 

᾿ τῶν ὧν ἀσχληπιαδῶν, δῖος ἀριστοτέλης. 

80. ἈΡΧΕΛΑΟΥ͂. 
ς ὑμᾶς χροχόδειλον ἀποφθίμενον διαλύει, 
σχορπίοι, ἡ πάντα ζωοθετοῦσα φύσις. 

51. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

κ νέχυος ταύτην ἵππου γράψασθε γενέθλην, 
σφῆκας" ἴδ᾽ ἐξ οἵων οἷα τίθησι φύσις. 

ΠΔΑΡΌΤ ΕῚ ΒΡΙΟΠΑΝΝΑΤᾺ ΡΕΜΟΝΒΘΤΒΑΤΙΝΑ., 295 

ἀά, ἈΝΟΝΥ͂ΜΙ. 

ΘΠ 5 ροαοβίγβ, ἀϊβοίααθ δοίαϑ, οἱ [δοι}} νἱ Ὀγαίϊο, 
οὐ ΘΌΓΒ.18, δὲ Ἰποίδ : αἢτ|5 αυϊάθιῃ {1 [π΄ Οὐαηἶ 115 

[οὲ Πηϊδ. 
ἀδ. ΑἸΌΡ. 

ΗΪΏΠΌΪ 5. Θγᾶμη, οἱ οαρίμιϑ. 5.11 οἷπὶ ἃρια ΠΠππὶ 
[οὐαὶ Αϑάρθμου, 

0. ΑἸῦ!. 

Εἰνιἃ5 5 αίαϊ! τὴ την 8} 10 115 πο πυτηθη τη οοΡ ΠΏ, 

αιοα οἸληΡῈ15 βρη Ποοί ΠΘΠΒΌΡἃτη ΕἸ ΠΘΡΙΒ 
δ. ΘηΪπη βρδίϊατη τη  αἴπτη δα ἀθογαχη ἀἸο 6 οἷ πὶ ΓΔ ΠῚ 

. ἀυδατνδρίηία 6Χ ρΡοῦίι βίδαϊὰ. 

7. ἈΒΙΒΤΟΤΕΙΘ (Ὁ) 
Ιῃ ῬΙαίομποιη. 

Ατὐϑῖὴ Αὐιβίοίθθβ πα ανὶί ἤδησοθ Ρ] δἰ 5, 

γὶγὶ, απο ᾿διι δ γ6 ΟΠ ΤῊ 8}15 [ἃ 5 6ϑί : 
4] 5015 δαϊ ὈΥΪΠΠ 15 τη ον Δ] Πτὴ ἀθτηοηβίγαν! [ποι]- 

οἱ ργϊναία νἱΐα οἱ γαίϊοπμθ βουϊρίογυτη [Ππΐον 
Ῥοπιχη οἷ ἴθ] ΊθΘ τ βίπηα] Πουὶ ὙἹΠΌΠ : 
ΠΟ ὨΠΠῸ δι 6 Π Θϑί, Θᾶρ ΓΘ ὉΠ} ἰδία ἀπ ιδΠι. 

ἀδ. σ ΞΡΕΜ. 

Ηπιηοο6 ΟἹ πο ΡΪ6 νιοϊαία θθαίογαμι (ἑ. 6. ἀΘΟΓ ΠῚ) 
ΟΟΟΙα1} ῬΘυβανιτη βαρ] {ΠΠΘΡοσατη τοχ, [Π46 ρυτγὰ, 

ΠΟῚ ἃροῦίθ Πβίϑ οἵμπὶ ΓΘ ἢ 15 1π ΟΘΥ ΔΙΉΪΗΙ ΡῈ νἱ- 
568 ὙΙΡΙ ΟΡΘ τιϑ118 (ἀ0]051. [οἰδϑοί, 

49. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ιηὼ Ανὶβιοίθι θυ, 

Ῥμωβίϊάθ παίαβ ογδΐ τηδίγϑ οἱ Ν]οουηδ 0 ρθη Γ8 
6Χ βίϊρα Αβοϊθρίδάδγιπι, ἀἴπ5 Αὐἰ βίο 88. 

ὅ0. ΑΒΟΗΕΙΚΑΙ, 

πῃ γοβ οὐ Π]υτὴ πηογίασπι αἰββοινῦ, 
ΒΘΟΓΡΙΪ, ΟἸΠηΪθ 5 νἱΐδηη-Ἰ ὉΠ 65 ἡδίαγ. 

δ1. ἘσΌΞΌΕΜΝ. 

Ἐ ταογίαο θαι πᾶπο ΒΡ] [6 ΘῬΘΠΘΡΔΙΙΟΏΘΠῚ, 
νΟΒΡΆΒ : 6066 6Χ 408 |10115 4αΔ}18. οἰ βοϊδί πίαγα.. 

ἀδ. αἴαὐν. 

ΠΠΌΪτι5 χοροῦ βοϊγθηΐθ Αρᾶροποῦο ΤΊοΐᾶπι. 

λ. ΑἈΒΙΒΤΟΤΕΙΙΒ. 

71ὼ᾿ αγὰ Ῥίαίΐοῃὶ βαογα. 

0, ααΘΙ ατ6 πϑίδϑβ ρΓΑΥ 5 Ἰασάδτθ, Ρ]ίοηὶ 

τᾶτη ἀἰβοῖραϊβ βδοραὺ Αὐϊβίοίθ]θβ. 

ἀϑ. ΕὔὔΞΡΕΜ. 

θς οοπίτα βυρονάτα ἀθογοία ρἰάπηαθ ρουθτηὶν 

ΟΜ. ΑΜΑΞΒ. 

Ἡ. ΘΟΒΟΤΙσΞ. 

τὸχ ααἱ ἀδὺ ῬουΒ15 [αγᾶ βαρ! {6 }}5. 

Νοῦ ΒΌρουδη5 Πδβιβ οὗ ἀρϑυίο Μδνίθ, 864 τϑι15 

αϑία βρουπϑηύαχμῃι ἴαβαιθ βάἀθυηαιιθ υἱλατη. 
Η. ἀΒοτιῦβ. 

69. ΔΝΟΝΎΜΙ. 

6 Α»ἱείοίοίο. 

ΝΙοοΙηΔομο βϑηϊίονο βϑίιϑβ, 586. Ῥἢθοϑίϊθ τηδίγθ 

ὃχ Αβοϊθρίδαϊβ βαχητηιβ Αὐἰβίοίθ!θβ. 

Ἡ. σλ01. 



τ᾿ 

ΠΑΝΤΗΘΙΓΘΟΙΜῚ 
ὅθι ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΙ͂Σ 

᾿2)6 

Πάντα δι’ ἀλλήλων ὁ. πολὺς σφραγίζεται αἰών’ 
. ἀνδοὸς γὰρ χοίλης ἐχ μυελοῦ ῥάχεως 

δεινὸς γίνετ᾽ ὄφις, νέχυος δειλοῖο σαπέντος, 

ὃς γέον ἐχ τούτου πνεῦυα λάδῃ τέραος, 

5 τεθνεότος ζωὴν ἕλχων φύσιν " εἰ δὲ τόδ᾽ ἐστὶν, 

οὐ θαῦμα βλαστεῖν τὸν διφυῆ Κέχροπα. 

58. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς εἰχόνα ᾿Αλεξάνδρου. 

Αὐδασοῦντι δ᾽ ἔοιχεν ὁ χάλχεος εἰς Δία λεύσσων". 

« Γᾶν ὑπ᾽ ἐμοὶ τίθεμαι, Ζεῦ" σὺ δ᾽ ὄλυμπον ἔχε.» 

' δ4. ΑΛΛΟ. ἷ 

α. πτηξαν βασιλῆες ἐμὸν δόρυ ἔθνεά τ᾽ αὐτῶν 

ὅσσα πέριξ γαίης χεανὸς νέμεται. 

β. Εἰμὶ δ᾽ ἀφ᾽ ἡραχλέους, Διὸς ἔχγονος, υἱὸς Φι- 

Αἰαχιδῶν γενεῆς, μητρὸς ὀλυμπιάδος. [λίππου, 

δῦ. ἄλλο. 

ἜΡΤαΣ ἡσμίνην δεδάηχας ἀμετροδίων ἐλεφάντων" 
τη ϑέ : : Ἰνδοφόρων χρατεροὺς οὐ τρομέεις πολέμους. 

ὃθ0. ἈΡΚΕΣΙΛΛΟΥ͂. 

Εἰς "Ἄτταλον. 

Πέργαμος οὐχ ὅπλοις χλεινὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἵπποις, 

πολλάχις αὐδᾶται Πῖσαν ἀνὰ ζαθέην. 
᾿ Εἰ δὲ τὸν ἐχ Διόθεν θεμιτὸν θνατῷ νόον εἰπεῖν, 

ἔσσετα. εἰςαῦτις πολλὸν ἀοιδοτέρη. 

ὃ. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰζοράας δείχηλον, ὅπως περὶ νῶτον ἀείρας 

χριὸν ἀεξίχερων ἔμπνοον ἀχθοφορεῖ. 

Πάτρων Νέου. 

ὅδ. ΑΛΛΟ. 

Ἐπὶ τῷ Δημοσθένους ἀνδριάντι. 

ἵπερ ἴσην ῥώμην γνώμῃ, Δημόσθενες, εἶχες, 

αὐτήν ον 

ΟἸπηΐὰ 4118 61" 11 τηυϊύαπη ποίαί, νυπη: 
ΥἹΡῚ ΘηΪ ΠῚ οᾶνοθ 6χ πη 118, ἀοΥ51-ϑρίη 

Αἰλ15 Δ ΒΟΙΓΠ1 ΒΘ ΡΘΗ 5, ΠΠΪΒΘΙῸ οδἀΔγΘΓΘ, 
4υοα πονὰπὶ Βρ  Ἰατ 6χ ΠοΟ οἀρογοί, 

Θτηογίαο γἹ 8] 6 ἀπο θη 5 δἰ υγἂπ). Οποᾶ 5] 
ΠΟῚ ΠῊΪΡΔΟΙ] ΠῚ δϑί ον 886 σϑιηἑηᾶ ἢ 

3, ΑΝΟΝΎΝΙ. 

τς ἦα ΑἸθχδμανὶ οἐβρίθη., 

ΠΪοίατο 5ἰπι}}15-65ὲ οπθα5 {Π6 ἴῃ Φονθῖη 
« ΤΘΡΓΆΙΩ 5. Το ΤΩ] ΠΗ], Παρ [6 Υ: 

δά. Αἰαὐῦ.. «Ὁ 

α. Τίτημοι ΓΟ ρ65 τπηθᾶπι Παδίδη), Ἀὲ 
ἀυοίουπααθ. ΟΟΘΑΠῚ5 ἰθυρᾶτη οἷοι 

ὃ. ὅυτη ἃ θνοι]θ, ὅονθ δαίυϑ; ΠΠΙα5 Π 
ΜΒ δοϊἀδυιμη β θη 5, τηδίν!5. ΟἸν Πρ δ15. 

οἴ ττὰ 88. Ἀαυθ ΤῊΣ 

ἐς ρον ας ΡΝ ΤΩ 

Ῥιισπαπι αἰ ἀἰοἰδιϊ θἰθρ μδηΐοραμη Ἰπηιπθηβῶςν 
- ἸπαἸ  θγογατη γϑῃθιηθηια Πδυα ἔγθπηῖβ θ6ὶ 

ὅδ. ΑΒΟΕΒΙ.ΑΙ. 
: Τὴ Αἰϊα]αχα. 

ῬΘΡΡΆΠΙΙ5 ΠΟῚ ΔΓΙΏΪΒ5. 1Π0]1ἃ βουτη, 566 οἵ. 
ΒΏΘΡ6 οϑἰθογαίαν Ῥίβδμπι Ρ6} ἀἰν] δαῖτα. ῦ 

ΘΙ οἱ ΓΌΓΒῈ5 τη]ο τηὰρ]5 ἀθοδηΐδ' 

57. ΑΝΟΝΥ͂Μ. 

ΓΙ θη Δι θη ΘΠ - ΘΟ ΒΡΙ ΓΔ ΠίΘΙη, ὁ 

Ῥαίγοῃ Νβὶ βἰῦι8. 

δ8: αἰὐθρ τὰ Σ 

[π᾿ Ῥϑιηοβί θη β βίδίαδιη. 

ΘΙ ρᾶν ΤΡ πιθηΐὶ, ΠοΙποβίῃθΠ65, Βὲ 

ὅ9. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ι͂π Αἰεσαπαγὶ οἰ βροίοηι. 

Ζενθαβ ἱπβρίοῖθηβ ἀϊνοβαιθ Πουηϊποβατθ Τρ ἢ ἰθτῃ 
γ6116 τὶ δ νἴϑιιβ (4 }1ἃ νου θᾶ Ἰοααὶ : 

« Μᾶρῃθο, ίθῃθ, Ζαριῖου, πθαὰθ θηϊπὶ ῬΡΟΒΙΒΘΙηι8, 
ἄσχῃ ἰ6}1ὰ5 ἰοίο ραιθαΐ ΟΥΌΘ τὰ]ῃ1.» [ΟἸΥΠΙΡΌΠΙ, 

ΡΙΌΥΤ. ΕΡ. 10. 

0. ΑΒΟΈΒΙΙΑΙ. 

15 Αἐξαϊιιηι. ᾿ 

ΝΟῺ ΔΙΊ15 ἰδηίιιηι, 564 ΘαῈ15 ἀπ α 16 ΠΟΏΊ6ὴ δαδρίδ δὲ 

Ουοὰ 5ἰ [5 Βουηΐηὶ δον β δἰτηὶ Ῥτοάθ 

1Ππὶ8 ροβίμδο β]ουῖα γη8]0ν ουϊέ. 

57. ΑΝΟΝΥ͂ΜΙ.. : 

Οδυηὶβ αὖ Ηἷο ἃΥ165, ογθβοαηὺ οἱ σον Πιιᾶ, 
βρ τοί, δὲ ἤπηο ᾿π]6 015 ρου οὶ ἱπηδθῸ 8ὺ 

ὅ8. αἴαῦρ. ὴ 
1ηπ Ῥοριοϑβἐλιογυῖς δέαίιαηι. Ὁ 

Ηΐο βἱ αύδχῃ γϑοία ἰδτῃ ἴον εἰ τηθηΐθ [Ὁ] 



ῥλλήνων ἦρξεν ἄρης να δον 

δ9, ΠΤΟΛΕΜΑΊΟΥ. 

γησιάναξ᾽ τε χαὶ ἥρμιππος τὰ χατ᾽ αἴθρην 

ίρεα, καὶ πολλοὶ ταῦτα τὰ φαινόμενα ᾿ 

ις ἐγχατέθεντο - ἀποσχόπιοι δ᾽ ἀφάμαρτον" 
λλὰ τὸ λεπτολόγου σκῆπτρον ἄρητος ἔχει, 

60. ΑΝΤΑΓΟΡΑ. 

Εἰς "Ἔρωτα. 

δῇ μοι θυμός, ὅ τοι γένος ἀμφίσθητον, 
θεῶν τὸν πρῶτον ἀειγενέων, ἔρος, εἴπω, 

σσοὺς ἕρεθός τε πάλαι βασίλειά τε παῖδες 

τὸ Νὺξ πελάγεσσιν ὕπ᾽ εὐρέος ὠχεανοῖο- 

γε Κύπριδος υἷα περίφρονας, ἠέ σε Γαίης,.. 
γέμων: τοῖος σὺ χαχὰ φρονέων ἀλάλησαι 
ὕποις ἠδ᾽ ἐσθλά, τὸ καὶ σέο σῶμα δίφυιον. 

01. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

ἡεῖος ὕμηρος ὅδ᾽ ἐστίν, ὃς ̓ λλάδα τὴν μεγάλαυχον 

πᾶσαν ἐχόσμιησεν χαλλιεπεῖ σοφίῃ, 

ξοχα δ᾽ ἀργείους, οἵ τὴν θεοτείχεα Τροίην 
ἤρειψαν, ποινὴν ἠυχόμου ἡλένης: 
χάριν͵ ἔστησεν δῆ μος μεγαλόπτολις αὐτὸν 
ὅνδε, καὶ τιμαῖς ἐεφένα ἀθανάτων, 

68. ΔΡΙΣΤΩ͂ΝΟΣ ΤΟΥ͂ ΧΙΟΥ͂ (ἢ 
Ἐπὶ Ἀρκεσιλάον. 

Ιοὐσθε Πλάτων, ὄπιθεν Πύρρων, μέσσος Διόδωρος. 

68. ΚΑΛΛΙΝΆΑΧΟΥ. 
φύλου πόνος εἰμ, δόμῳ ποτὲ θεῖον ἀοιδὸν 

ἀμέγου" χλαίω δ᾽ Εὔρυτον, ὅσσ᾽ ἔπαθε, 

ΠΘΑΡΌΤ ΤΙ. ἘΡΙΟΠΑΝΝΑΤΑ ῬΕΜΟΝΒΤΠΑΤΙΨΑ. ΑΒ 

Βυησιδηι γε ο15 πηρογᾶββοί ΜΙᾶγ5 Μδοθάο, 

ὅ9. ῬΡΤΟΙΕΜΕΙ. 
ΟἸηηΐα Ἡοροβίδηαχαιθ οἱ, Ηθυταρριιβ ρου ί μονα 

ϑίγδ, οἵ τη} 1 ἤθο ᾿ρ8ὰ ρΡῃ ΠΟΙ Θηἃ 
ἴῃ ΠΠΡΥΪβ ῬΟΒΌΘΓΘ ; βθἀ ῬγΌΟΟυΪ ἃ ποία ΔΡΟΡΡΔ γος : 

γΘΓΌΤΩ ΡΘΕ 0- ΟΥ̓ ]ΟΠΪ5. βοθρίγαμη Αγδίιβ Παθοί, 

00. ΛΑΝΤΑΘΟΗἍ:. 

Ιῃ ΑἸΠΟΥΘΏ,, τι 
ΓΡισάυμη, 

Ιῃ ἀυθῖο ταὶ Δηϊπηιι5. ὁ5ὲ φαοάπδπι {{}0] σΘηὶ15 ἃπη- 
αἰγαπη (6 ἀἰθογιτη ῬΥἸπλιτὴ (ἰ. 6 ΔΗ ΕἸ 5βι πλι τη) ἴου- 

[που τη, ΑἸΠΟΙ, ἀἰσάτη, 

ΘΟΡῸΠΣ οἰ Π4116 ΕΘ 5416 Ὁ]1 πὴ ΓΘρΡΊ Δ 46 πᾶΐο5 
ΡΘρϑυῦϊ ΝΟΧ 5110 ρϑ]δρὸ ἰαΐϊ Οορδηὶ : 
8 ἰ6 ΟΥΡΙΪα 5. ΠΠυτη ργμἀθης15, δὴ ἴθ ΤῸ] 15, 
δαΐ γ᾽ ΘηΐΟΥΗΠῚ : (8}15 ἴὰ τη8]8 οΟρ ΓΔ η5 ̓ποθυίιι5. 65 
ΒοτΉΪΗΪθιι5 Δΐ θοηδ, δὲ ἐπι ΘΟΓΡῚΙ5 ὈΠΓΌΓΠΊΟ. 

. ΑΝΟΝΥ͂ΝΙ. 

νη ὌΡΒΙ ΒῖοοΘ οϑί, {αὶ ανϑοίδηι [αβἰοβαπι 

ΟἸΏΏΘΠῚ ΟΥΡηδᾶΥ Ρυ]ορο Ἰο θη] βδρ Θη[Ϊὰ, 

ῆυφοοον ϑυΐθηι ΑΥρῖνοβ, 41 τππγοβ- ἃ-ἀ60-Οχϑίσι- 
[οἱοβ. Πα θθηΐθιηι ΤΊο͵αιη 

δνθυίθυιηΐ, ὧν ὉΠ ΟΠ τὰ ρα]ου]οοιη ἤδ]θπ : 
ΟὈ)} 5 ΓΘὶ ογαίϊα βίδία!, ρορα 5 τηδρηξ- οἷν [8.15 θαπὶ "Ὁ 

161, δὲ ΠΟΠΟΡΙ 15 ῬΓΟΒΘΟΕΪ ΕΠ ᾿τη ΠΟΥ [8] 1. 

02. ΑΒΙΘΤΟΝΙΒ ΟἫΠ () 

Ιη Ἀγοθβιϊδαχ. 

Απηίθ Ρ]αίο, ροὴῆθ ῬΎΤΓΠΟ, τηθάϊιβ Ὀἰοάοναδ. 

038. ΑΛ ΜΆΘΗΙ. ἱ 
[Γοιἢ 

Οὐθορἢ}} ΟΡ 5.1, 4ἱ ἀομηὶ οἸΪπὶ αἰ νίπιιηι οαπίο- 
8ΟΟΘΡΙΙ : ἀθῆθο Ευγγίαπι, φαοίοαηαιιθ ράββιι5 οβῖ, 

χα 01, Μαν5 Μαοθάο, ανοοῖα οδρία τογοί. 

᾿ ΤΕῸΝ. ΑΒΕΤΙΝ. 

ὅ9. ΡΤΟΙΕΜΖΙ ΒΕΟΘΙΒ. 

5 ἰοϊηροβίδίαμη γαΐα βῖρπα Ἡδροβίπᾶχατθ 
ὭΪΡΡαΒααΘ : 8111, ατδ6 τοίαὐ βίγ ρῬο]α8, 

ΘΓ 6 ἸΙΌΡΙ5 : ἀθοθρὶῦ βθα Ἰδθο} ΟἸΏΠ68, 

Ῥίγατι ἀδάποίο σανταΐπθ Αὐδίαβ παρθοί. Ἶ 
Ἡ. ΘΒΟΤιῦΒ. 

00. ΑΝΤΑΘΟΒ. 

10. Αηιογθηι. 

ἴῃ ἀπο δϑὲ δηϊμηιβ, Γουύαν {01 απο ΘΟ ΠΙ18 ΔΏΘΘΡΒ, 
ἀϊ ΠῚ ἴῃ ΠῸΠΊΘΙῸ ΡΥ ατηπ6, Ομ ρὶάο, ΓΘΡΟΏΔΙΩ, 
Ο5 ΕἸΡΘὈπΒα 6 βθπθχ οὐ ΝοῸχ γσϑρίπϑδ ρΡο Πα 15 

Θοθαπηΐ, πὶ τηϑιηουδηΐ, πο δ η ΘΘΏΙ161}6. 5110 πη ]8, 
Ε ἬΝ γϑμθνο, Δ Ὑϑηι15, δὴ ΤοΡγὰ 6 6558 ογθαίαμι. 

ἀϊοδιῃ : πδηαθ γδριιβ τηδ]8 ἰοῦ χηου δ! 115 ἃ ἴδ 5 

ἰοίᾳπθ Ὀοηδ : πηο ΘοΟΥΡὰβ ὑὐιθαϊ, πδίανδ ὈΪΠ ΟΣ μη. 

ἨΕΝΕ. 5ΤΕΡΗ 

01. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Αγοσῖυογιηι ὅ6 ΗΟΉΊ6}0. 

Μᾶρηὰβ Ηοϊηθυιβ Πἷο θϑί, οα 18 βαριθηΐθ οαγηιθηὰ 
ΒΡΙΘ πα Ιάἃ ρουρϑίαασῃ ατοθοῖὰ ποθ παθοὶ: 

ἈΑΡΡῚ Ῥγεοῖραθ,; φαονατα ΥἹ αἰμαΐδ, ΡΟ Ρίον 

“ΡΥ μάδείη, 118 ἀ615 οοπάϊία, ΤΊ ο)]ὰ δορί. 
Αἰᾳὰαθ οὉ 14 δοραπδηΐθβ 1ΠΠππὰ ΘΟ] β} θτ15 18 

ΘΧἰ τ Ϊδ8. Οἶν 65 ΠΟ ΡΟΒΘΓΘ ἰ000. Ἡ. ΟΒΟΥΤΒ, 

θ9. σΑΙ ΜΆΘΗΙ. 

ΠΙΠῚ5. ὅϑυα!, οα] 5 {αἰ ΠΟΒρ68 ΗΟΙΏΘΙ ΙΒ, 

ΒΌΤΩ ΙΔ ΒΟΥ ; ΒΓ Π8 8, Εἰ γθ, Ῥ]ΟυῸ ἐπδξ, 



398. 
καὶ ξανθὴν ἰόλειαν. ὁ μήρειον δὲ χαλεῦμαι 

γράμμα: Κρεωφύλῳ, Ζεῦ φίλε, τοῦτο μέγα. 

θά. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Οὔπω Σχέλμιος ἔργον ἐύξοον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τεθμὸν 

δηναῖον γλυφάνων ἄξοος ἦσθα σανίς. 
ὃε γὰρ ἱδρύοντο θεοὺς τότε" χαὶ γὰρ ἀθήνης 
ἐν Λίνδῳ Δαναὸς λᾶαν ἔθηχεν ἕδος. 

δῦ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟῚ. 

Τίμων μισάνθρωπος ἐσοιχέω: ἀλλὰ πάρελθε. --- 

Οἰμώζειν εἴπας πολλά; --- Πάρελθε μόνον. 

06.. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἄρνες τοι, φίλε χοῦρε, συνήλικες, ἄρνες ἑταῖροι 

ἔσχον" ἐνήριθμοι δ᾽ αὔλια χαὶ βοτάναι. 

601: ἩΔΥΛΟΥ͂: 

διωροπῆται, χαὶ τοῦτο φιλοζεφύρου χατὰ νηὸν 

τὸ ὑυτὸν αἰδοίης δεῦτ᾽ ἴδετ᾽ ἀρσινόης, 
, ὀρχηστὴν βήσαν Αἰγύπτιον, ὃς λιγὺν ἦχον 

. σαλπίζει, χρουνοῦ πρὸς ῥύσιν οἰγομένου, 

οὗ πολέμου σύνθημα, διὰ χρυσέου δὲ γεγωνεῖ 
χώδωνος χώμου σύνθεμα χαὶ θαλίης, 

Νεῖλος ὁποῖον ἄναξ μύσταις φίλον ἱεραγωγοῖς 

εὗρε μέλος θείων πάτριόν ἐξ ὑδάτων. 

ἀλλ᾽ εἰ Κτησιδίου σοφὸν εὔθεμα τίετε τοῦτο, 

10ὺ δεῦτε, νέοι, νηῷ τῷδε παρ᾽ ἀρσινόης. 

θ8. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ. 

Οἷἶνός τοι πυρὶ ἶσον ἔχει μένος, εὖτ᾽ ἂν ἐς ἄνδρα 

ἔλθῃ: χυμαίνει δ᾽ οἷα Λίόυσσαν ἅλα 

; βορρᾶς ἠὲ νότος" τὰ δὲ καὶ χεχρυμμένα φάει 

βυσσόθεν, ἐχ δ᾽ ἀνδρῶν πάντ᾽ ἐτίναξε νόον. 

ΑΝΤΠΟΙΘΟΙΔΣ απο, ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ 

οἱ Πανδπι ΤΟ] τη. ἫΝ ἀρ τὰς ̓ϑαΐοπι 

ΒΟΡΙρΡίαπ : ΟΥΘΟΡΒγΙο, Ο ῬοπΘ ἐαρὶ ; 

' ᾿θᾷ, ΕὔὔΒΡΕΜ. 

Νοπάμππη 366] πη 1415 ΟΡ 5 θ6η8 ρο]Ἰΐατη, 566 

δη 40 50. ]ΡῚ5 ΠΟΠ-ῬΟ 15 ΘΓἃ 5 5567. 
510 Θηΐπι ἕππο 4605 βίαι δηΐ : Παρ Ρθ. 

11η61] Πδηδα5 ἰαρίάθτη ροβαϊί ῥΓῸ βίδίι 

θὉ. ΕυῦΞΡΕΜ. 

ΤΙΠΟΩ δον  δινάμη ήνι Βῖο ΠΑΡ Ιίο : 584 ρὶ 
ΤΑ ΘΠ ΔΙ] Θιαπὶ ῬΓΘΟδία5 τ0]18 ὃ --- Ἔ ; 

θ6. ΕΥὔΒΡΕΜ.. 

Αρηὶ Ε}ΡῚ, ἀἰ!θοῖθ ῥιθΡ, 08.685, ἀρηΐ. 
δγδηΐ : Ἰῃ-ΠΟΠΠΘΡΌΖΙΘ οδια δὲ μθυρῶ. 

67. ἨΕΡΥΠ].. 
Μοι]-ὈΙθοο5, δὲ μοο ἴῃ ἰθιηρο ἀῶ 4. 

Ροουΐυπι νοπορᾶπάῷ Ἠιιο- ἃ οβίο νἸβαγὶ. 
58} ογθιὴ Ὀθβδπ ἰργρίϊαϊη, 4] ΓΙ 

Βαροϊηδί, βοαίοθγα δὰ Παχαπι 56 56 ὁ 
ΠΟῚ. Ὀ6}}]1 5, βτιιπι, ΡΘΙ διιΓΘιαπὶ δαΐΘ τη 6 

οΥἸΒοΐυτη ἰαϑοῖνθ ΒΙ ΘΠ απ) οἱ φοηΥΪν]], ̓ 
4816 ΝΊΠ5 ΤΟΧ ΤΥ 5[15 ΔΙΠ] ΟῚ ΒΔΟΓΡΟΓΡΕΙ 

ΤΘΡΘΥΪΌ τη6 105 ρϑίγιατη ἀἰν η15 6χ 845. 
5,68 51 Οἰ 6510 11 ΘΔ ]Πάπὶ ἱπνθηΐιιπη διϑΕπηᾶ 

μιαο-δἀθδίθ, αν 6 Π68, ἐθτηρ πη ἴῃ ΠΟΘΟΘ 

08. ΒΒΑΤΟΒΤΗΕΝΙΒ. 

Ὑίηυμη ἰρηὶ ΘααδΊθ πη νἱμη μαθοῖ; δὶ: ̓ 
ΒΌΡΙΘΕΙ,, οοηΐαγθαί φυϊάθιῃ οθὰ ΤᾺΡ ( 

ΒοΓΘᾶ5 γ6] ποίιβ; ἅπη646 Ζυοααθ ΡΙοαΪ : 
ΘΧ-ΤΊΘΉ 15-ΤΘΟΘ558, οἱ ὙΠΟ ΤΩ ΔΠΪΠηὰ 

βανϊοομηεθαθθ [0165 : ἀἴοον 56 οδυσῆθη ΗΟ. 

6556: ΟΥ̓ΘΟΡΥ]Ο, ἈΒΙΘΑ, αὐυδηίαβ ΠΟΠΟΒ! 
Η. ΘΒΟΤΙΒ. 

θὉ. ΕὔΒΡΕΜ. 

1η Τιριοηθηι μισάνθρωπον. 

Ηἷο ποταϊηππὶ ΤΊτηοη οαθϑὺ ΟΒΟΙ : 8 Ϊίο. --- ῬΡθοδίαβ 

δηΐθα ΤΙτηοηὶ αἰνδῇ --- Ὑιδίον, 80]. 
Ν. ΕΒΙΒΟΗΙΙ͂Ν. 

06. Εὔῦϑρεμ. 

ΤΩ ΠΌΤΩΘΙῚ ΘΠ 6 Υ15 Δ. 1165. δύ 5 ΔΡΉΪ, 
θΥδιηϊηϑαιθ δἰ οϑιι]οθ βαμύ {10]. ΟΔΥΘ ΡΌΘΓ. 

ΐ Ἡ. σΒΟΤΙῦ5. 

ΟἿ. ΒΕΡΎΙ. 

τ 1615 τηθυὰ νἱηδ ρΙδοθηΐ, ἰδτηθῃ ἴῃ ΖΘΡΠΥΡΙ 405 ὁθθ ᾿ 

φογμἑΐθ απο Ροο]ο ρδυάοδὺ 1118 ἄθα Σ΄ 
Θδρτηθῃ αὶ ῬΒΔυῖα5 τηθηξίαν Βοβᾶ ἱα ἃ 

θϑγγα]δ, ἄστη ρϑία 5 ̓ηδαϊ αη δ, ον ΒΒ. 

ΟἸαββίοα 7ϑιὰ γθβοπϑηΐ; [τα 1ϑοίϑθ παηίϊιιβ ἢν 
ΔΆΤΘΙ5 Δ τηθη588 ἱτηρογδὺ ἴτ6 ΘΑ] ἶχ. 

ΤΑΙ8 ραίδθι ΝΙ]α5 ταγθδθ, δὰ 5βδουᾶ ΘΟΪ6π 
46 Ῥδίυ5 ϑάϊὺ ΠΟΌΪ16 οδγηηθη δαυΐβ.. 

Οἰμιηῖ5 δ ΑΥ̓ΒΙΠΟΘ65 θη ρ] α ΤΩ ΘΟΠΟΌΓΡΓΘ, } 

Οἰδβιθ [611χ αὐ οΘΙ ΘΟ δῖαν ΟΡυΒ. : 

θ8. ἘΒΑΤΟΞΤΗΕΝΙΒ. 

Ταπίατηδοιη βδηηπηεθ γἱηπση να]δί; δία. 

ἀαθτα 5. 11, ΓΙ γοῦτη σι τη 8} ἴδι 

δαὶ ποίπβ ἱπα ὈΓΙΟἰ ΤΟΥ ; τη ΠΕ 15 βθογθίδ, 

δχ ἱπηΐβ δηϊμηατα βθάϊθιι5 σοι θηθ., 



9 γεν 

ἜΧΕΝ ἢ τὴ ἷ 

ΠΡ ΠῚ ΘΑΡΘΈ 
ἘΠ 89. ΑΔΕΣΠΟΊΟΝ, .- 

Ἐν. ἀν ᾧς ἐδ» ἀδῦι ν,  Ν ΦῸ ΦΦΟΣ 

10. ΑΛλΟ. 

Ἀγαθῇ τύχῃ. 

11. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 

(δ᾽ ἐγὼ ἁ τλάμων ἀρετὰ παρὰ τῇδε χάθημαι 
ἡδονῇ, αἰσχίστως κειραμένα πλοχάμους, 
υμὸν ἄχει μεγάλῳ βεῤδολημένα, εἴπερ ἅπασιν 

] τῷ χαχόφρων Τέρψις χρεῖσσον ἐμοῦ χέχριται. 

12. ΣΑΜΟΥ͂ ὴἣ ΣΑΝΙΟΥ͂. 

τὸ δῖον οὗ βέλος διέπτατο. 

“ε: 
138. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ϊ δ Εἰς τοὺς λυρικοὺς ποιητὰς ἡρωελεγεῖοι, 

' ὃν ἐχ τῶν πρώτων λυρικῶν πάτρην γενεήν τε 

μάνθανε, χαὶ πατέρας, καὶ διάλεχτον ἄθρει. 
ὧν Μιτυληναῖος μὲν ἔην, γεραρώτερος ἄλλων, 
ἀλκαῖος πρότερος, ἠχικὸς Αἰολίδος. 
1 δ᾽ ἐπὶ τῷ ξυνὴν πάτρην φωνήν τε δαεῖσα 
Σαπφὼ, Κληίδος χαὶ πατρὸς Εὐρυγόρου. 
η6 ίχορος Σικελός" πάτρη δέ οἱ ἱμέρα ἐστίν" 

Εὐφήμου πατρός, Δωριχὸς ἁρμονίην. 

ἴδυχος ἰταλὸς αὖ ἐκ Ῥηγίου ἠὲ Μεσήνης, 
Ὁ ἢἤελίδα πατρός, Δωρίδα δ᾽ ἡρμόσατο. 

ἰ(οθενίου δὲ πατρὸς λιγυρὸς πάις Ἠετίης τε 

ἦν ἄρα μελπόμενος Τῆος ἀνακρεΐων. 

ΠῚ δαρος ἦν Θηδαῖος, ἀτὰρ πατρὸς Σχοπελίνου, 
᾿ Δώριον αἰνήσας ἁρμονίην ἐπέων. 

ὅ δὲ Σιμωνίδεω Κείου, Δωριστὶ λαλοῦντος, 

τὸν πατέρ᾽ αἰνήσας ἴσθι Λεωπρεπέα. 

δαείς, χαὶ Κεῖος ἐὼν γενεῇ, μελοποιός, 

Μείδωνος πατέρος ἔπλετο Βαχχυλίδης. 

χμὰν ἐν Λυδοῖσι μέγα πρέπει ἀλλ᾽ ἀδάμαντος 

δῦ ἐστὶ χαὶ ἐχ Σπάρτης, Δωρίδος ἁρμονίης. 

14. ἈΛΛΟ. 

Γένος Πινδάρου διὰ στίχων ἡρωιχῶν. 

δαρον ὑψαγόρην, Καδμιηίδος οὔδεϊ Θήδης, 

ΠΙ. ἘΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΜΟΝΘΤΗΛΤΙΥΑ. 
09. ΑἸαῦτϑ. 

Μοπυχηθηΐαπι ῬἪΡ βίο θεὸ ; ΥἱΡρῸ ἀογὶρρίηδία 5.1Π| ἃ 
ῬΓῸ πιρί5. ἢοο ἃ αἰ15 βογιϊἃ ποπῖθη, [Ματίο, 

τὸ. Αἴαῦῇ. 

Βομδο ον ηξο. 

γαϊϊάστη Ρ61}15 οἱ, Ἰη τρίτη 5} βοαίο. 
Ψψ  θοεϑν δ 9. α΄ δ υφλ δ λόὺ δὺ, οὐ γῆ Ὁ) Φφυ δ 

11. ΜΝΑΘΑΙ ΚΕ. 

Ηῷο66 ΘΡῸ τηΐβοῦὰ ΨΙΡία5 Ἰαχία Πᾶποοθ ἀϑϑίάθοὸ 
Μοϊαυρίαίοπι, ἱὰγρ ββίπιθ ἀθίοηβὶβ Οὐ ΠΙ θῈ5, 

Δ ΠΙπλτΠ) ἀΟ]ΟΓΘ ΤηᾶρΟ ΡΘΓοϊΐα, 5ὶ {υθη ομηηΐθιι5 
τηδοϑιιδάστη διά πὶ τὴ Ῥοίϊα5 Τπαἀϊοαίαν. 

12. 5ΑΝΜΙ φοὶ ΒΑΜΙΙ]. 

ὙΙάθ5 ἀἴαπ ἐθ] πὶ {10 ΡΟ γον υϊί. 

138. ΑΝΟΝΥΝΙ. 

Ιῃ Ἰγυὶοθοβ ρορίδϑβ. 

Νον ΘΠ ῬΥΪΓΠΟΡΙΙΠῚ ᾿ΥΓΙΘΟΓΙΙΠῚ ῬΔύ Ι ἃ Πὰ Θ᾽ ΘΗΙΙΒ6 6 
ἄἴδβοθ, οἱ ρδίγθϑβ οἱ Πηριιδηὶ νἱα 6. 

Τηΐθι' 405 ΜΙ ]ΘΠΘη515 ον ἂΐ, ΒΘΏΪΟΡ 8}18, 
ΑἸΟδΘ5 ῬΥΙΟΡ, ΖΟ]166 ΒΟηΔΗ5. [4 πονὶΐ 

Βδ(αθ {ας οἴ 1110 ΘΟΠΊΠΠΠΠΘ ΠῚ Ὀ δ γ δ Πη ΒΘΥΙΠΟΠΘΙη- 
ΞΆΡΡΒΟ, ΟἸ61 405 οἱ ραίγβ ΕῸΓυροτῷ βία. 

ΘΟ ΘΒΙΟΠΟΓΒ. ΘΙ Θα 5. : ρα α6 οἱ Ἠ]πηθΡὰ θϑί; 
ἘΌΡΒοαὶ ραίγ5, Πυθα Ροοϑίϊοο-οδηΐιι. 

ΤΡγοιβ Πα 5 δαΐθιη ΠΠΘρῖο οὐ μη διιΐ ΜΙ οββδπα, 

Ἐδ]14ἃ ρδΐγθ, ἀουἹθ0 ΒΘΙΊΠΟΠ6 ΘΟΙΏΡΟΒιί. 
ῬδΡίῃ θη} ραίΓ]5 ἃγριία- νοοΘ- γα ϊί5 ἢ] 15 Εθίϊα- 

ογδΐ φυϊάθπι οδΠ6η5 ΤΘῖι5 ΑΠΔΟΓΘΟΗ. [406, 
ΡΙηάδΡα5 οναΐ ΤΉΘΡδημ5, δίαι8 ρίγθ ϑΘ'ΘΟρΘΠηΟ, 

αυἱ ἀογίοιση ΡΙΌΡν"ΐ ΘΟποθηΐτ πη ὙΘΥΒΙΠΙΠῚ. 
Αἰφαβ ϑ:πηοη] 15 (δὶ, ἀουῖοθ ἸΟαΘη {15 

Ῥδίγθιῃ οϑθγαίαμῃ βοϊΐο ΠΘΟρΓΘρθπι. 
ΖΈααο ἀοοίι5, οἱ θι5 Φαο16 σΘΠΘΡΘ, ᾿γΥ]ο 5 ρορίδ, 

ΜΙάοηβ ραΐν 5 θγαΐ Βδοοῆγ 65. 

ΑΙοηδη δρυὰ Πιγάϊοβ ἰδαθ Θχοθὶ !, 5864 Αἀδιηδη 15 
οβί Πυ5 δἴψιο ϑραγία οὐ απάτι5, ἀουϊοῸ ΒΘΡΙΏΟΠδ. 

τά. ΑἸαῦν. 

ῬΙπαδυὶ υἱΐα νου βὶ 8 ΠΘΡΌΣοὶβ σοηβουρίδ. 

Ῥιπάδγυμι αἰξϊοχιιοηέθηι, (δατηθίδυιπι 5010 ΤΠ ΘΡἃ- 
[τπη, 

ϊ. ΜΝΑΒΑΙΟΖΕ ΒΙΟΥΟΝΙΙ. 

ροο ψοϊαρίαίοια οοπίνα τηφοϑ ἰββίτηα  νίαβ 
Βῖο 5660, τηΐβθνΡθ αἰ] δοθνδία ΘΟμδΒ: ᾿ 

οογάρ ἀο]6η85 ἰοίο, αἰοά ἰδπὶ ἀθιηθηΐδ οαποίϊ 

σϑιάϊα τηονία 65 δπίθίυ]θρα τηϊῃϊ. 
Η. σποτιῦβ, 



800. 

 Κλευδίχη ἐνῆν ποὶ μενεπτολέμῳ Δαϊφάντῳ, 
σατο, ναιετάουσα Κυνὸς χεφαλῆς περὶ χῶρον, 
οὐχ οἷόν γ᾽" ἅμα τῷ χαὶ Ἐρείτιμον, εἰδότα θήρην ̓  

ὃ εἰδότα πυγμαχίην τε παλαισμοσύνην τ᾽ ἀλεγεινήν. 
Τὸν μὲν ὅτε χνώσσοντα ποτὶ χθόνα χάτθετο μήτηρ, 
εἰσέτι παιδίον ὄντα, μέλισσά τις, ὡς ἐπὶ σίμόλῳ, 
χείλεσι νηπιάχοισι τιθαιδώσσουσα ποτᾶτο. 
Τῷ δὲ λιγυφθόγγων ἐπέων μελέων, θ᾽ ὑποθήμων 

ο΄ ἡθἔπλετο δῖα Κόριννα' θεμείλια δ᾽ ὥπασε μύθων᾽ 
τὸ πρῶτον. μετὰ τὴν. δ᾽ ἀγαθοχλέος ἔμιμορεν ̓ αὐδῆς, 

ὅς τέ ῥά τ κατέδειξεν ὁδὸν χαὶ μέτρον ἀοιδῆς" 

Εὗτε δ᾽ ἀλεξάνδροιο Φιλιππιάδαο μενοινῆς, 
Καδμείων ἀφίχοντο Μαχηδόνες ἄστεα πέροαί, 

Ὁ Πινδαρέων μεγάρων οὐχ ἥψατο θεσπιδαὲς πῦρ. 

ἀλλὰ τὸ μὲν μετόπισθεν" ἔτι ζώοντι ἀοιδῷ 

Φοῖδος ἄναξ ἐχέλευσε, πολυχρύσου παρὰ ᾿Πυθοῦς, 

ἤια χαὶ μέλι λαρὸν λεὶ Θήδηνδε χομίζειν. 

ες Καὶ μέλος, ὡς ἐνέπουσιν, ἐν οὔρεσιν ἠύχερως Πὰν 

90 Πινδάρου αἰὲν ἄειδε, χαὶ οὐχ ἐμέγῃρεν ἀε είδων. 

ἦμος δ᾽ ἐν Ναραθῶνι χαὶ ἐν Σαλαμῖνι παρέσταν ᾿ 
πνερέται Πέρσαι μετὰ Δάτιδος ἀγριοφώνου, 

᾿ τῆμος ἔτι ζώεσχεν, ὅτ᾽ Αἰσχύλος ἦν ἐν ἀθήναις. 

Τῷ Τιμοξείνη παρελέξατο δῖα γυναικῶν" 

20 ἣ τέχεν Ἐὔμητιν μεγαλήτορα καὶ Δαΐφαντον, 
Πρωτομάχην δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν" ἔμελψε δὲ κῦδος ἀγώνων 
τῶν πισύρων, μαχάρων πανήονας ἐνδεδεγμένους, 

καὶ μέλος ὀρχηθμοῖσι, θεῶν τ᾽ ἐρικυδέας ὕμνους, 

δὲ μελιφθόγγων μελεδήματα παρθενιχάων. 

90 Τοῖος ἐὼν χαὶ τοῖα πορὼν χαὶ τόσσα τελέσσας 

χάτθανεν ὀγδώχοντα τελειομένων ἐνιαυτῶν. 

τὸ. ΑΛλο. 

Οὐλύμπου χορυφῆς ἔπι Πυθίου ἀπόλλωνος 

ἱερὸν ὕψος ἔχει (πρὸς τὴν κάθετον δ᾽ ἐμετρήθη") 
πλήρη μὲν δεχάδα σταδίων μίαν, αὐτὰρ ἐπ᾿ αὐτῇ 

πλέθρον τετραπέδῳ λειπόμενον μεγέθει. 

Εὐμήλου δέ μιν υἱὸς ἐθήκατο μέτρα χελεύθου 
Ξειναγόρης᾽ σὺ δ᾽, ἄναξ, χαῖρε, καὶ ἐσθλὰ δίδου, 

ΑΧΤΠΟΠΘΟΙ Δ ΠΥ ΑΡΡΒΧΡΙΟΙϑ τε 
ὙΡ 

ΠΟΙ ἀδύμι αυϊά 61 : ΘΠ 60 οἱ Εν ἰπνυτα 8 
Ρουίαπη ραρὶ]αΐυπααθ ποία ἀΠΠοὶ 
Οὐδπὶ οὐτὴ ἀοΥμἸΘηΐθη Πα ΠηΪ ἄἀθροβθ ὃ 
8άΠπ0 ῬΌΘΓ] πη, ἃρ15 Πυϑάδπι, φυδδὶ ἢ 
ἸΔΡΥ15. Ἰη Δ Π 0115 τη 6} Ποᾶπ5 δαγοϊανὶ.. 
ΟἿ ΒΔ  ΘΓη- 50 ΠῈ1Π|- ΠΟ 11 ΟΔΓΓΆΪΠῺΙ 

ἴγαπι ἢ 
τυ ἀϊὰ (οτγίπηᾶ; Γαπἀδιηδηΐδααιθ ἀθα 
ΡΓηἃ ; Ροβί δᾶτῃη διυΐθηι Αρδίμοο!β 5 

4] 58Π68 οἱ τηοηβίγαν νἱδπη οἱ, ΠΙΘΠΒΌΓΆΤΩ 
Οὐδηάο δυΐθιη ΑἸθχδηα Ριυέρρίά ΟΌ] 
Οδαπηθουιτ γθηθριηΐ ΜΙ ΔΟΘ ΟΠ65 4] αΓῸ 
ΡΙΠαΔΡΘΔΡμ Ὁ ΠπΠΔ ΠΟῚ ΔΕΙβῚ! ἀἰνϊηὶ 

Θρα Ποο χυΐϊάθπι ροβίθεϊαβ. Δάμαο τσ 
ῬΒΟΡυΒ ΓῈΧ ἠι5510 6Χ διγο- Δ πἀδη 5 
ΔἸ πηθηΐᾶ, οἵ, τη6] ᾿ιοι Πα τ1ΠῈ ΒΘΙΊΡΘΙ ΤΠΘθὰ5 
Εἰ πιοῦο5, υἱ παιγδηΐ, ἴῃ τη η Δ] 05 ῬαΪοΓὰ 

᾿ [00 
ῬΙΠαΔΡΙ 5ΘΙηροΓ οθοϊηϊ!, πδίπια ἰν]  ζ οἱ 
Ουδπάο δυΐθιη Μαγαίμοπο οἱ ϑ᾽απηῖπ6 
γἰσία 6-τηθί θη] Ρουθ; οὐτῃ Παί46 ἴτὰ 

ο΄ [66π]|: 
ἴμηο δΔάπαο γἰνοθαΐ, οατῃ ἀἰδονδιηα Γαΐ 
Ουἱ Τιπποχθηᾶ οοποιθι! ἀϊνίπα ἱπίον τὰ]! 
ἀυ ρΡορϑῦῖ Εαυπηθίϊη τπηᾶρηδηἰτηατη οἱ, Παϊρ 
Ῥτοίοπιδομδιηααθ οαπὶ 115. : οδηίαν! ἃ 

: θλλο οἱ 

αἴφιιθ π|6}1605- χοιὺς ἀἀλο ν ΟυΓὰ5. ὍΝ 
αὐτὴ (815 βϑϑβϑί, οἱ (8118 ἀ θα ββϑί δἰ (8})-τῦ 

ΤΟΥ 15 οϑί οοἰορ!ηία ὨΜΕΠΕΝ 8ηηΪ5. Ὠδία5, 

τὺ. ΑΙΌΡ. 

ΟἸγταρῚ οἀοαπηϊηθ 5αροι ΡΥ ΓΒ ΔΡΟΙ δ 
γοχν τῳ ΔΙ ααἴποηι Βαθοΐ (Δα ΡΘΓΡΘπα 

[[6 1 ΤηΘη5.}8- 

Ρίοπαιη, ἀυϊάθηη ἀθοιιββίπι βίδ ἸΟΥ πη ἸΠΔΠῚ 

ῬΙθίδγαπι φαδίαον ροάσμη ἀθἢοϊθηΐθ 
Ἐππη6}1 δαΐθπη Π]1 5 Θὰπὴ ({. 6. ἸΔΡ᾽ ἀ6Τη) ΡῸ 

ΧΘηΔΡΌΓΔΒ: ὑὰ διΐοπ), ἀοΙηΐη6, 5 |γ6,8, 

Ὁ. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ῥγίμίδοο ἃ ἰθηρ]ο νουΐοχ δββαν οι ΟἸγΩρΙ, 
δα ῬουΡθηαϊοα]π αποὰ τηϑηΐο δοία ἀοοοραΐ, 

ἰοίϊβ, οὐθάβ, ἀθοϑῖῃ ἰδ 115 οἵ ἦαρονο, : ἃ, 

ἀθάποαβ ὈΪΠΟ5 51 ἰδηθη ᾿π46 ρ6468. 

Μοπβιιβ ΧοπαρΌΓΑ5 Εὐτη6}} ἤ]1ὰ5 πος δβί. 
ΟΘΙΒ [6]1Χ, ΟΣ, οἱ Ὀοηδ τ]ὰ ἀπ15. 1 



Ἀν εν Ἄλλο. 

Ἀμφιλόχου τοῦ Λάγου Ποντωρέως. 

χε χαὶ Νείλου προχοὰς καὶ ἐπ᾽ ἔσχατον ἰνδὸν 
νας ἀμφιλόχοιο μέγα χλέος ἄφθιτον ἀεί, 

11. ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂. 

ίχα, ὀστέα μὲν σὰ πάλαι χόνις, οἵτ᾽ ἀπόδεσμοι 
ίτης, ἥ τε μύρων ἔμπνοος ἀμπεχόνη, 

ε τὸν χαρίεντα περιστέλλουσα Χάραξον 
χρους ὀρθρινῶν ἥψαο χισσυδίων. 

ἀπφὼ, σαὶ δὲ μένουσι φίλης ἔτι χαὶ μενέουσιν 

φδῆς αἵ λευχαὶ φθεγγόμεναι σελίδες. 

σ; σὸν μαχαριστόν, ὃ Ναύχρατις ὧδε φυλάξει, 
᾿᾿ ἂν ἵχῃ Νείλου ναῦς ἔφαλος τενάγη. 

18. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

περὶ συνθεσίης ἔν αγόν ποτε Μῃόνιον βοῦν 

᾿πάτρη γὰρ βρώμην οὐχ ἂν ἐπέσχε Θάσος 
εἰ " ἅσσα φαγὼν ἔτ᾽ ἐπήτεον - οὕνεχεν οὕτω 

χάλκεος ἑστήξω χεῖρα προϊσχόμενος. 

19. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ὁ ποταμὸς χελαδῶν ἐπὶ χείλεσιν, ἀλλὰ δράχοντος 
εἶχέ ποτ᾽ εὐπώγων τόνδε λίθον χεφαλή, 

"χὰ φαληριόωντα. Τὸ δὲ γλυφὲν ἅρμα χατ᾽ αὐτοῦ 
θ᾽ ὑπὸ λυγχείου βλέμματος ἐγλύφετο, 

; χειρὸς ὅμοιον - ἀποπλασθὲν γὰρ ὁρᾶται 

ὕμμα, κατὰ πλατέος δ᾽ οὐχ ἂν ἴδοις προδόλου. 

θαῦμα πέλει μόχθου μέγα, πῶς ὁ λιθουργὸς 

' τὰς ἀτενιζούσας οὐχ ἐμόγησε χόρας. 

80. [ΠΟΣ]ΕΙΔΙΠΠΟΥ͂. 
ἥνων σωτῆρα, Φάρου σκοπόν, ὦ ἄνα Πρωτεῦ, 

Σώστρατος ἔστησεν Δεξιφάνους Κνίδιος. 
ἂρ ἐν Αἰγύπτῳ σχοπιωροὶ ὡς ἐπὶ γήσων, 
λὰ χαμαὶ χηλὴ ναύλοχος ἐχτέταται, 

ΠΑΑΡΌΥ ἣ τι. ΒΡΙΟΝΑΝΝΑ ΤΑ ὈΕΜΌΝΘΤΗΛΤΙ ΥᾺΑ. 901 

τὸ. Ατῦν. 

ΑἸΩΡΒΙ]ΟΟΗΙ Τδρὶ {( Ῥοπίονθηβίβ. 

ΠῚ υϑάὰθ οἱ ΝΠ οτὰ οἱ ἴῃ αἰ ψπηαπι [πα Πὴ 
ἃγ15. ΑἸΩΡΒ]Π]ΟΟΗΪ τηδρπὰ ρ]ονγία ἱποογνρία 56 ΠΊρ6Γ. 

71. ῬΟΘΙΏΙΡΡΙ. 

- 

Ῥουΐομα, οβϑὰ χαϊάθηι ἰπὰ ἴὰτη ρυίάθπη ραϊνῖ5 βαηΐ, 
ἐλουντότυσ το, 

ΟΟΙΏ:8, οἷ; ἈΠΡΊΙΘΉ 5 ΒΡ ̓  ΓΔΒ ΡΠ] πη, 
(8 ΟἸἴπὰ γϑηιβίμπι διη ρ]Θοίθ 5. (ΒΔΓ χιιπι, 
ΘΟΠΟΙΙΏΘῊ5 τηδία πᾶ οαΡΡΟθὰ5 ροουὰ. 

ΘΆΡΡΒΟ, ἰπ Δαΐοτη τηδηθηΐ διηδίϊ οἱ τη πϑραηί 
οδηΐιι5 5ρ]6 πα 14 Βοπᾶπίοβ ρᾶρίης. 

Νοπιθη ἔπτη αὐ Βοδιαπη-ρτϑαϊοαίαν, χαρὰ Ναιι- 
[οί Ὶ5 59 βουνδθὶ, 

ἄοσηθο 86 101 ΝῚ] πανὶβ τηᾶυὶηᾶ, να. 

8. ΕΟ ΞΡΕΜΝ. 

Αἴᾳαθ 6Χ ΒΡοῃβίοπΘ ΘομΊΘαὶ ΟἸἸπὶ ΜΙ οηϊ τη Ῥον θη: 
Ραίγϊα θηΐτα οἰθαπα πῸη ΓΘ υἰδβοί ΤΠ Δ505 

ΤὭΘΟρΡΘΠΙ : ΔΌΪΡι15 ΟΟΙ 515, δάῃαο ῬΟΒοΘΌδμη : 
ΦΘΏΘῈ5 5ίδο τηδηῖι ρουγθοίϑ. [αυδιηοῦγοιη ᾿ἰἃ 

0. ΕΞΡΕΜ. 

Νοη ἤν 5 βίτορθη5 ἰὴ [8 0015.) 584 ἀγαθοι5 [οἀραΐ, 
Βαθυϊ φαοηάδηη ἤᾳη008 ἰαρίάθτῃ Ὀ6η6- ΒΡ δΐατη. 

οδηαῖάθ ηἰ οβοθηΐθηι : ̓ ηβου!ρία8 δαΐθπη ΟΌΓΓΕΒ ΡΘὺ 
ΒΟ ᾿Ιγποθο οουΐο ἰηβου]ρίιι5 68ί, [Θυτὰ 

ΤΠ ΘΗ 8.010 ΤηΔΠῈ15 511Ώ115; οἴ Ποία Θηΐπη οΟηδρί ον 
οοἰδίαγα, ἴῃ ἃ’ θᾶ δι θη] Θδ ΠῚ ΠΟῚ ν]άθΓΘ5 ῬΓῸ- 

[πηϊηθηίθ. 
Ῥτγοΐθοίο οἱ τηϊγδουϊατη οϑὺ ΟΡ ΘΥΪ5 τη ρη απ, 480 - 

[πποᾶο Ἰδρ᾽ ἀαυῖιι5 
ϑἀπηοάπμη-Ἰ θη 15 ἢ Π ἀο] ον ρα 15. 

80. ΡΟΒΙΌΙΡΡΙ. 

ατγοοχαπ 5ουυ τ! οθῃ, Ρ ἢ Δ. Βρθουΐϊβη,0 Γοχ ΡΓο- 
ϑοβίγαίαβ βίαίαϊ! Ποχὶρηδηΐβ βἰδιι ΟπἸαϊα5. [{δὰ, 

ΝοΩ Θηΐτῇ ἰη ργρίο βρθουϊδυιμη-ουιβίο 65 βε)ὲ αἱ 
[1 1η5115, 

564 ἴῃ (θγγᾶ τ20165 ΠΥ ατη-5 δ 10 η]-οοτητηοάδ, οχ- 
[ἰϑηΐᾶ 8. 

11. ῬΟΒΙΡΙΡΡΙ. 

ἴομα, ἐδ οαρ 8 ονηδυιπὶ τη 0}118, νἱηο]ἃ, 

οἱ Ἰαΐθ ἀπραθηΐατα ῬδΙΠἶὰ αα86 τϑἀοϊοηί; 
αὐυοηάδτη Ῥϑυ] αοαπάπτηι ΘΟΙΏΡ]Θχα ΟΠ ΔΓ ΆΧΊΙΠΙ, 

ΘΟΠΟΟΪΟΡ Θοἷβ οἰβϑυ Ὁ1158 δά θγαβ. 
ὉΠ] 6, ϑΆρΡΡμο, ἐδθα]οο βίδηῦ ἀβαὰθ Ἰοαπθηΐθβ, 

βία δαηΐ οδπίΐι5, ἀπ] οἷβ ΔΙηοΥ 5 ΟΡτι5. 
16 ἔπτη ΠΟΙΊΘῊ ΒοΡΥ δ ϊν Ναογαί δ 6116, 

᾿ 

ἄοποο οὐιὺ ΝῊ Βαχγαϊηῖβ ἃ} ἃ ταί 8. ΝΑΤ. ΟΟΜ. 

8. ΕΠ ΒΡΕΜ. 

Ρε Τλοαφοηο ΤΠαβῖο σον ἑαίογ6. 

6 ἰδαρο ρϑοῖαβ οοιαθάθηδο, Μεθομᾶ βιιμιβὶ. 
Ῥαίγῖα ποη ροίογδὺ βιιρρϑαϊίδιθ ΤΠ Δ505 

Θϑαινῖθ5 φαδπίαχῃ ροβοθθαὶ ΤἈθαρϑηΐβ; ἱπὰ8 

δἀβίο ρογγρθοῦϊβ ϑϑηθ8 Βῖο τη] 118. Η. ὁκοτ. 
ΠΩ 



ὅλ. 

5 Τοῦ χάριν εὐθεῖάν τε χαὶ ὄρθιον αἰθέρα τέμνειν, 

. πύργος ὅδ᾽ ἀπλάτων φαίνετ᾽ ἀπὸ σταδίων 

ἤματι, παννύχιός τε φύως ἐν κύματι ναύτης 

ὄψεται, ἐχ χορυφῆς πῦρ μέγα χαιόμενον" 

χαί χεν ἐπ᾿ αὐτὸ δράμοι Ταύρου χέρας, οὐδ᾽ ἂν 
10 σωτῆρος, Πρωτεῦ ξείνιε, τῇδε πλέων. [ἁμάρτοι 

81. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂: 

Μέσσον ἐγὼ Φαρίης ἀχτῆς στόματός τε Κανώπου 

ἐν περιφαινομένῳ χύματι χῶρον ἔχω, 

τῆς δὲ πολυρρήνου Λιθύης ἀνεμώδεα χηλὴν 

τὴν ἀνατεινομένην εἷς ἰταλὸν ζέφυρον. 
δ ἔνθα με Καλλικράτης ἱδρύσατο καὶ βασιλίσσης 

ἱερὸν ἀρσινόης Κύπριδος ὠνόμασεν. 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν Ζεφυρῖτιν ἀχουσομιένην ἀφροδίτην 
ββλλήνων ἁγναὶ βαίνετε θυγατέρες, 

οἵ θ᾽ ἁλὸς ἐργάται ἄνδρὲς" ὃ γὰρ ναύαρχος ἔτευξεν 

10 τοῦθ᾽ ἱερὸν παντὸς χύματος εὐλίμενον. 

82. ΑΡΧΙΜΗΛΟΥ͂. 

Τίς τόδε σέλμα πέλωρον ἐπὶ χθονὸς εἴσατο ; ποῖος 

χοίρανος ἀχαμάτοις πείσμασιν ἠγάγετο : 

πῶς δὲ χατὰ δρύόχων ἐπάγη σανίς ; ἢ τίνι γόμφοι 

τιμηθέντες πελέχει τοῦτ᾽ ἔχαμον τὸ χύτος, 
Ὁ ἢ χορυφαῖς Αἴτνας παρισούμενον, ἤ τινι νάσων, 

ἃς Αἰγαῖον ὕδωρ Κυχλάδας ἐνδέδεται, 

τοίχοις ἀμφοτέρωθεν ἰσοπλατές ; ἦ ῥα Γίγαντες 

Ἶ τοῦτο πρὸς οὐρανίας ἔξεσαν ἀτραπιτούς, 

Ἄστρων γὰρ ψαύει χαρχήσια χαὶ τριελίχτους 

10 θώραχας μεγάλων ἐντὸς ἔχει νεφέων; 
Πείσμασιν ἀγκύρας ἀπερείδεται, οἷσιν ἀθύδου 

᾿ Ξέρξης χαὶ Σηστοῦ δισσὸν ἔδησε πόρον. 
Μανύει στιδαρᾶς χατ᾽ ἐπωμίδος ἀρτιχάραχτον 

γράμμα, τίς ἐχ χέρσου τάνδ᾽ ἐχύλισε τρόπιν, 
ιῦ Φησὶ γὰρ ὡς ἱέρων Ϊεροχλέος λλάδ. πάσῃ 

χαὶ νάσοις χαρπῶν πίονα δωροφόρον, 

Σιχελίας σχαπτοῦχος ὅ Δωριχός. ἀλλὰ Πόσειδον, 

σῶζε χατὰ γλαυχῶν σέλμα τόδε δοθίων. 

ΠΑΝΤΗΘΠΟΘΙΑΣ ΘΗ ΜΕΟΔΣ 
ΕΝ ἷξε ῖ Νὰ 

τ τα πον τὰ ς 

ΑΡΡΕΝΏΙΟΪΒΟ. 
Ου)ὰ5 τεῖ σιγαίϊα, γθοίδαιθ οἱ Ἰῃ-α] απ 

ἴα ΡῚ5 Πβοοθ ἰη ΠΗ} 15 ἀρρᾶγδέ οχ βίδα 115 
Ἰηΐογάϊα, ποοί ΡΠ 5416 ᾿πσθπὶ ἴῃ ποία Ὡς 

ν᾽ θὈϊδ, 6 νϑυτοθ ἱρηθιῃ τηᾶρηαπη ἃρα 
οἱ δα Ἰρβυμῃ ουγτοὲ ΤΔΌΓΙ ΘΟΡηα, ΠΘΩῈΘ 6 

βουγαίογθ, Ῥγοΐθιι Ποβρ (8115, μᾶθοθ ηδὶ 

81. ΕἸΞΡΕΜ. 

Μροάϊαπι Θρὸ ῬΒΔΗΙ ἢ ίονὶβ. οβίπαιο (δὶ 
" 1η ὉΠαΙ4αΘ-οοηβρίοθο Ποία Ἰοσαπη ἢ 
6 Ῥθοοροβᾶ Πρ γἃ γϑηΐοβδηλ τη θα 

Ρονγθοίδιῃ δα 1{] πὶ ΖΘΡΏ ΤΙ. 
Ηῖο τη6 (δ ]Π]ογαΐθβ οοηα]αϊΐ οἱ γορῖηθο 
ΒΔΟΡΆΓΙ ΠῚ ΑΥ̓ΒΙΠΟΘ5. ΟΥ̓ΡΓΙαἾ5. ποιηϊπᾶν 

Θοα δὰ Ζορμγε τη δυαϊ στη Ν ΘΠΘΓΘΙῚ 
ατωοογιτη οδϑίθ νϑηϊΐίθ Π]1, 

82. ΛΗΘΗΙΜΕΤΙ. 

Οὐἷβ μδῆθοθ ἤᾶγοῃ ρογίοη οβᾶχη ἴῃ θυῚ 

ΤῸ Χ ̓ηΐα ΡΠ 5 [απΐρβ μὰο ἀ αι 

Ζαοιηοάο δαυΐθιῃ ἴῃ [Ὁ] υ15 ἄχᾶ 68. ἰἀθυ]α, 

οχϑθοίθ Βθοσὶ ἢ η006 6666 18 ΔΙ νθι,,. 

δυΐ, οὐἰπηπἰθι5 Ζΐπ ἀἀαυδίαπι, δῖ ἃ} 
4ὑὰ5 ἶρθα δι γοϊδαδ5 Πρ, 

ΤῊ 15. αἰΓΙΏ 416. ΡδΡ Ἰαΐτι5 Πα θΘη θη ἢ 58η6 ( 
μὰπο δὰ οοἰοβίθβ ἀοἰανγθυθ βθιηΐίαβ. 

ΘΙἀοΡὰ θηΐπι ἰδηριηΐ οΔΙ ὉΠ 6δ5ϊᾶ, οἱ {Ὶ ΡΠ 1οἴ-γο 
ἸουΙοὰ5 τηδρηδ5 ἰηΐτα, Παθϑί, πὰ 065. 

ΕᾺΠΙΡιι5 Θοπῆνιηδί, ΠΟ ΠΟ 5, 4] θῈ5 ΑΒ γα 
ΧοΡχθβ οὗ ϑ6ϑί! ἀπρ]!οθιῃ ἸΙραν! οὐᾶμη.. 

Ποοοί βοάστῃ ρ6᾽ ασαμη γΘΟΘη5-1Π50Ὲ}}, 
{ἰἰα]ὰ5, 45. 6 ἴθγρα μᾶπο ἀθάπχθς, 

ΠΙοῖς δαῖτα ΗΙθυοηθὴ ΠΊΘΡΟΟ 5 ἢ μη 
οἱ ἴη5015 ἀθα 586 παυϊρίιηι ααοαὰ ρα ρΌΠΗΥ 

ΘΙΟἾΠ βοθρίγιρθυιῃ Πορίοσπη. 64 ο ΝΘΙ 
βουνὰ 8 ΘΓ 618 ὨᾶγΘΙὴ ἢδΠ066 ὈΠ4ΔΙ 

82. ΑΒΟΗΒΙΜΕΙΙ. 

1)6 Ηϊογοηῖδ παῦο. 

Τυδηβίρδ, 4115 ἴῃ ἰθ ΡΒ ΤῸΣ πόθο ἱπρϑηίϊδ, ἰδοϊί, 

δα αὐϊθὰ5 ἴῃ Ροπίππι ἰππὶθιι5 δοίδ τδι 18 ἢ 
αἀὉΪ ΒΌΣΓΘΧθυιηΐ 6Χχ ΑἸνὸ βίδυηϊηδἕ Πᾶν] 

απδ8 ἰδοογοὺ οἴανοβ, ἀπᾶθ 5θοιΡῚ5 δυδὺ 

δυο ρᾶν, “ὔίμδ, {π|5, δαὶ τχαχίτηδ, 418}15 
ἰηπδίδι Ζροῖβ Ογοῖδβ ἴῃ ἐθα που θιι85. 

ΤΟΙ αν ὁθαπιδι 15 Ἰαίθυαγη σου ρδρῚ 5 : ΠΟΟ ΠΘ 
δα βαροιὰ δαμηγναηΐ ἀβίγα Οἰσϑηίθβ οραβῆ. 

Ἐπὶ Ἰονῖοα ὑγπῖρ]θχ τλθα115 ἴῃ πα Ἶ 115 οχϑίδίς 
Ἰηΐϑν βἰάθυθδβ ᾿ἀϊὺ ἀρ]βίρ8 ἴδ 665 : 1 

ἷο ΠΠΙδτὴ νἱποίδτα ἰθπϑὺ δηομοΡα, βίοαί ἃ 

οατὰ ϑ'ϑδίο ΧοΡχὶβ ἡαποίδ Δ ΌΟΡΘ ἑαϊί, 

Οὐδ τη ]θ 6 (6 Υ}15 ἴῃ δΔαπαΒ ἀθν νοὶ 

ἴῃ γαβίϊβ παμλουὶβ Πορα ρἱοία ἀοοοῖ. 
Νοηιρα Ηΐθρου, Ηΐθροοὶο βαύπιβ, 4ὰ0 Ογδθοῖ 

(ὐἰἰοθαβ ἔραρ65 ἰπβα]δαιθ οὐμηΐβ μαθοί,ς 
ΒΊΘΟΙΙ405 ἰουρὸθ τὸχ ΠΡ : ἐθαπογᾶ, δία, 

μος, Νορίαμθ, πο τη γ6 ΡῸΡΌΪ5 οαΐ. 



88, ΑΔΗ͂ΛΟΝ, 

ἄτη, χἀλέσασα τὰς πολίτιδας, 

φεύγειν, μήδὲ μίγνυσθ᾽ ἄρρεσιν, 
γενομένης νῦν στάσεως ἐμφυλίου, 

ς Λάχωνας πόλεμον αἴρωσιν λόγῳ, 

ὡσί τ᾽ οἴκοι πάντες. ὡς δὲ συνέθετο, 
ὲς μὲν αὐτῶν τὴν ἀχρόπολιν διεχράτουν " 

ς δ᾽ ἀπεχώρουν' αἵ τ᾽ ἀπὸ Σπάρτης πάλιν 

διεδουλεύοντο. Κήρυξ ἔρχεται 
ὧν περὶ τούτων’ τῆς δ᾽ ὁμονοίας γενομένης, 

γνδὰς τιθέμενοι, τὸν πόλεμον ἐξέρρησαν. 

84. ΑΛΛΟ. 

γὼ ὼν παρ' ἥραχλέους Διόνυσος τὴν ὁδόν, 

ἧς τοὺς χατοιχομένους πορεύεται, λαθὼν 

ἡ δέρμα χαὶ τὸ σχύταλον, ἀναγαγεῖν θέλων 

Ϊ ἱπίδην" λίμνην δὲ δα χάτω" 
ὶ ὧν βατράχων ἀνέχραγεν εὔφημος χορός. 

εἴτα μυστῶν ἐχδοχή" θεράπων δ᾽ ἰδών, 
ΕἸ ραχλεῖ προσέχοπτε διὰ τὸν Κρῳδιρον: 
τόν, τίθεται τραγῳδίας ἀγών " 
ΕΥ στεφανούταί γ' Αἰσχύλος" τοῦτον δ᾽ ἄγει 

ύν γυσος εἰς φῶς, οὐ μὰ Δία Υ Εὐριπίδην. 

. ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

πι 'Κόρωνθον Οἰδίπους, πατρὸς γόθος 

πρὸς τῶν ἁπάντων λοιδορούμενος ξένος, 
θεν πυθέσθαι Πυθιχῶν θεσπισμάτων, 

ζητῶν ἑαυτὸν χαὶ γένους φυτοσπόρον. 

ρὼν δὲ τλήμων ἐν στεναῖς ἁμαξιτοῖς, 
ὧν ἔπεφνε Λάιον γεννήτορα. 

ὃς δὲ δεινῆς θανάσιμον λύσας μέλος, 

ὑνε μνητρὸς ἀγνοουμένης λέχος. 

ὃς δὲ Θήδας εἷλε χαὶ νόσος μαχρά, 

ον δὲ πεμφθεὶς Δελφιχὴν πρὸς ἑστίαν, 

; πύθηται τοῦ καχοῦ παυστήριον, 
σε φωνῆς μαντιχῆς θεοῦ πάρα 

τὸν Λαΐειον ἐχδιχηθῆνα!: φόνον. 
Ὅθεν μαθὼν ἑαυτὸν Οἰδίπους τάλας 

πόρπαισι δισσὰς ἐξανάλωσεν χόρας, 

δὲ μήτηρ ἀγχόναις διώλετο. 

80. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

τοῖς Σχίροις τὰ γύναι᾽ ἔχρινεν ἐν στολαῖς 
Υ προχαθίζοντα, γενομένης ἐχχλησίας, 

μα: πώγωνας ἀχλότρίων, τρι) χῶν. 
ἔησαν οὕτως. ἵστεροῦντες οὖν στολαῖς 
ς γυναιχῶν ἐχάθισαν᾽ χαὶ δὴ μία 

"ηγορεῖ περὶ τοῦ λαδούσας τῶν ὅλων 
τὴ ἐπιτροπὴν βέλτιον ἄρξειν μυρίῳ" 

ΘΑΡΌΤ 1Π. ΒΡΙΟΠΑΜΜΑΤᾺ ὈΒΝΟΝΘΤΒΑΤΙΥΑ. 8308 

88. ΙΝΟΒΉΤΙ. 

Τιγϑιβίγαία, οηγοοδί5 τη] 16 ΓΙ 15- Οἱ ν Πθ 115 διε8, 
ΡΙΌΡΟΒυϊ ἴα ροΓΘ, Πα. 6. ΘΟΟΙΓΘ ΘᾺΠῚ ΠΠΔΙ 115, 
αἱ, ἰλοία πὰπο βϑαϊῖοπο οἶν!]!, 
Ὀ6ΠΠαπὶ ἴῃ Τ᾿ δοράςιηοηΐϊοβ ἰοΠ Δ ηΐ γ  γ15, 

τηδηθδηΐαι6 ΟΠ η65 ἀοπηϊ. [0] 14. ρδοίυμῃ οδί, 
αυφάδπι αυ]ἀ6 1 ΘΧ 115 ΔΡΌΘΙ ΟΟΟΙράνΘΓΟ: 
αυδάδηη διυιΐθμι ΔΒοθββουαηΐ : Κρδυ δῆ ι16 ν]ο]5- 
Ἰάθια ἀθοόγονοσο. Ργῷοο υϑηϊΐ [51π| 
γψουθὰ-ἴδοῖθη5 ἀ6 ἢδο τ. (οηοογαϊᾷ δυΐθηι ἰδοίδ, 

Ρδίγα 15. ΠΡ ΟΠ Ριι5, ὉΠ] πὴ το πυποῖᾶν 18. 

δά, ΑἸῦῦ. 

Ποοία5 ἃ0 θγοι!ο Βϑοοθιι5 ν]8 ΠῚ, 

84 ἀοίαποίοβ ᾿θγ-ἴὰοῖ, βυπηρίᾶ 
Ῥ6116 οὐπῃ οἷαγα, Γθάποοτθ γΟΪΘἢ8 
Ευνὶρ θαι : ρα! αάοιη δαΐθηι ἰγ)θοῖέ ΤΠ ΓΘ ΠΔΓῚ ; 
οὐ τδηδυιπῃ Θχοϊαπηᾶν! [διιβία- νοΟο 6. ΟΠ ΟΥΙΒ. 
Ποὶπάθ ἃ 1π|{18{15 Θχοῖρι αν ; Γἀπηα 5 δαΐθιῃ ῬΠι- 

[ἐογυΐβ αὐ νἹ 1, 

θη, ἰδηαδπη Ηδγου]θτη δἀοΥιζαν (ΘΓ ΡΘ ΓΙ οδαβᾶ. 
Ὁ] δυΐθπη ἃρῃοβοῖψαν", ἱΓᾶροθα 85 ΡΟηΪ αι ΘΘΥ ΔΙΊΘη : 
οἵ πποχ οογοηδίυν ααϊά6 πη  βοῆν 5, ἤσπο οἱ δ- 

ἀποἷέ 

ΒΔΟΟΒ ΙΒ ἰῃ Ιποθῖη ; ΠῚ οοΓίθ, ρ6 {όνθπι, ἘαΡΙρΙ- 

[16π}. 

8ῦ. ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΙΒ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΙ. 

ΒοΙοία (οΥπίμο ΟΕ Ιρ5, ραν ]5. ΒΡΌΡΙ5.  ἐζιι8 
80 οὐπηῖθαβ οοηΐξιπη6}18- ἃ Γϑοί5. ΡΘΡΘΡΥΙΠ15, 
ἰνι βοϊβοϊἰδίυτῃ Ῥυίμιοα ογδοιδ, 
ἀυ ΓΘ ἢ5 βϑιηθί ! ρϑυτῃ οἱ ΘΘΠΘΓΙΒ δαί ΟΥ̓ ΘΠ. 

Τηνοηίαπι δαΐθιη Πη56 1 ἴῃ 8ηΡ 5.15 Ρ] ΔΒΓ γ115-ν}}5 
Ἰην α5 ᾿πίθνίθοϊί 1ϑίαπη ρΘΠἸΟΥΘΙΙ. 
ΘΡΒΙηρ 5 δαΐθιῃ αἰτῶ ἸΘ. Π8}6 οὐτη 50] ν15βθί, Οδ  ΠΠΘη, 
ἀοίυγραν!ὶ τηδίτ!5 Ἰρηοίς Ἰθοΐαπι. 
Ῥοβίϊβααθ ΤΏθθἃ5 οοουρᾶν οὐ ΟΡ 15 ἸΟΠΡῸΒ: 
ΟΥΘοη46 τηΐβϑιιβ ΠΘΙρῃϊοδπ 84 ἃΡΆΠῚ, 
4] ἀϊδοογοῖ αυὰ γα ]0η6 οΘοββαιθί ΠηΔΙ 11, 
δ 41 γοσθιῃ [αἰ] οᾶτη ἃ Π 60 
1,411 ρα πδ5-Γθροίϊ85- 6556. οὐ Ϊβ, 
ὕπά6 οἀοοίαβ 4αυϊδηδηι οββϑί 'ρ56 ΟΕ ἸρῈ5 ΤΩΪΒΟΓ 
ΠΡ0}15 ἀπὰ5 οὐδὲ ἀρβυτηρβιί ΡῈΡ1}185, 
᾿ρβᾶχαθ τηδίϑι ἰᾶψαθο ρϑυί. 

80. ΕὔΌΞΡΕΜ. 

Τη οἰ γ 5 τα ΠΟΘ 85 ἀθόγθυθγθ 50 νϑϑί 5 
γίγοῦατη ϑϑιἀθηΐθβ, ἴδοΐα ΘΟ οΙοη6, 

5101 δοοοιηπιοδγθ ΓΔ ΘΧ 8|16Πη0-Ῥ 110 ΘΟΙΏρΡΟΒ:[85. 
Ετ1ία ἰδοθγαπί. Ῥοβίθυϊαβ ᾿ριθαν γθηϊθηίθβ γθβίι 5 
ται] οπὶ ΥἱΓὶ 5666 16; δία Ἰᾶτη 8 [ΟΠΊΠΙΠΠῚ 
ΘΟΠοΙοΠηϑίμ, ΤΠΟΠΘΏ5, 51 ᾿ἰρϑ8 ΘΟ ρ ϑβϑυθηΐ 7)" ))ὶ 

ῬΙΓΟΘα ΓΔ ΙΟΠΘ τη, τη Ὰ]10 τη 6}1}8 ᾿τηρο γα αγὰ85 : 



804 ἡ ᾿Αντβοιθσι αὶ ἀπλιολι ΔΡΡΈΝΡΙΟΙΒΟ 

ἐχέλευσέ τ᾽ εἷς τὸ χοινὸν εἰσφέρειν ὅλα 

τὰ χρήματ᾽ ἄνδρας" ὡς χεχρῖσθαι τοῖς νόμοις. 

87. ΤΦΟΚΑΥΤΟΥ͂: 

ἰχχλησίας οὔσης, παραγίνονταΐ τινες 

παρά τε Βασιλέως, χαὶ παρὰ Σιτάλχους πάλιν" 
οἵ μὲν στρατιὰν ἄγοντες, οἱ δὲ χρυσίον. 
Παρὰ τῶν Λακεδαιμονίων δὲ μετὰ τούτους τινὲς 

ὃ σπονδὰς φέροντες " ος ἀχαρνεῖς οὐδαμῶς 
εἴασαν, ἀλλ᾽ ἐξέθαλον" ὧν καθάπτεται 

σχληρῶς ὃ ποιητής. Αὐτὸ τὸ ψήφισμά τε 

Μεγαρικὸν ἱκανῶς φησὶ χαὶ τὸν Περιχλέα, 

δὺχ τῶν Λαχώνων τῶνδε πάντων αἴτιον, 

10 σπονδάς, λύσιν τε τῶν ἐφεστώτων χαχῶν. 

88, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Παράγει τινὰ Κλέωνα, τὸν χαλούμιενον 
Παφλαγόνα, χἄτι βυρσοπώλην, πικρότατα 
χατεσθίοντά πως τὰ χοινὰ χρήματα" 

χὰν παραλογισμοῖς διαφέροντ᾽ ἐρρωμένως 

ὕ ἀλλαντοπώλην, εὐθέως τε σχατοφάγην, 

πεισθέντα τ᾽ ἐπιθέσθαι σὺν ἱππεῦσίν τισι, 

τοῖς ἐν χορῷ παροῦσι, τῇ τῶν πραγμάτων 

ἀρχῇ, Κλέωνός τ᾽ ἐν μέσῳ κατηγορεῖν. 
γένετό τοῦτ᾽: ἐξέπεσεν ὁ Κλέων παγχάχως᾽ 

10 ὁ δὲ σχατοφάγος ἔτυχε προεδρίας χαλῆς. 

80, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Διὰ τὰς δίχας φεύγουσιν ἀθήνας δύο τινές" 

οἵ πρὸς τὸν ἔποπα, τὸν λεγόμενον Τηρέα, 

ἐλθόντες, ἠρώτων ἀκραγμύνων πόλιν. 

Εἷς πρέσόυς ἔποπι συμπαρὼν μετὰ πλειόνων 

ᾧ πτηνῶν, διδάσχει τί δύνατ᾽ ὀρνίθων γένος, 
χαὶ πῶς, ἐάνπερ χατὰ μέσον τὸν ἀέρα 

πόλιν χτίσωσι, τῶν θεῶν τὰ πράγματα 

αὐτοὶ παραλήψοντ᾽" ἐχ δέ τού γε: φαρμάχου 

πτέρυγας ἐποίουν: ἠξίωσαν δ᾽ οἱ θεοί, 

10 ἐπίθεσιν οὐ μικρὰν ὁρῶντες γενομένην. 

90. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Φιλοῦντα δικάζειν πατέρα παῖς εἵρξας ἄφνω 

αὐτὸς ἐφύλαττεν ἔνδον οἰχοῦντά γ᾽, ὅπως 

μὴ λανθάνῃ, μηδ᾽ ἐξίῃ, διὰ τὴν νόσον. 

Ὁ δ᾽ ἀντιμάχεται παντὶ τρόπῳ χαὶ μηχανῇ. 

ὅ Εἶθ᾽ οἱ συνήθεις χαὶ γέροντες, λεγόμενοι 
σφῆχες, παραγίνονται βοηθοῦντες σφόδρα, 

ἐπὶ τῷ δύνασθαι χέντρον ἱέναι τισὶ 

φρονοῦντες ἱχανόν" ὁ δὲ γέρων τηρούμενος 

ξυμπείθετ᾽ ἔνδον διαδιχάζειν χαὶ βιοῦν, 
10 ἐπεὶ τὸ δικάζειν χέχριχεν. ἐχ. παντὸς τρόπου. 

91. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Χρύσης ἀθηνᾶς βωμὸν ἐπικεχωσμένον, 

᾿7υδββιίααθ ἴῃ ΘΟΠΊΤΙΙΠΘ ἀπὲ δίμαια, Γ 
Ῥοπᾶ ἃ γι 15; 18. ἀθογοίΠ) 6556 Ἰορίθυ5. 

87. ΕΌΞΡΕΜ. 

Ηαθίϊα οοποίοηθ, δἀνθηϊαηΐ φυϊάαιη, 
ἃ Πδρθ οἱ ἃ ϑι᾽δί66 ΤΌΓΒΌΓΩ : 
δΪ αυϊάθηι οχϑροϊζαπι δ ἀποθηίθβ ; 1] δυΐ 
Α Τιδοραφιηοη]}5 ροβί ᾿δίοβ φυϊάδτὴ 
Τ 5 Γογθηΐθ5 : 405 ΔΟΠΔΓΠ65 ΠΘαιιδΟ 
ΒΙΥΘΙΘ, 564 6]θοθυπηΐ : 4005 ΔαοΥ αν. 
αἰγοοῖίον ροθίᾷ. Ιρβυχμῃ ἀθογθίυτηαθ 
Μδρδγίουπη βαϊ5 ἀοβιρπδί οἱ Ῥ θυ οΙο τη, 
αἱ πυοηὶξ ἃ 1, οΘ ας] 115, ΒΟΓΌΤΩ ΟἹ ΤΩ 
ἴωάογα, βο] αὐ] ΠΟ 116 Ἰτητ ΪηΘΏ 1 Έ1ΠῈ ΤῊΝ 

88. ΒΞΡΕΜ. 

Τπάποῖξ φιιοπιάδπι ΟἸδοηθιη, γοοδίυη 
ῬΔΡΠΪΔΡΌΠΘμΙ, οἱ ΔΠΊΡ]1 5 ΘΟ ἸΟΡατη- Ὑθηα 
γονδηΐοηῃ (υοάδπι-τηοᾶο ρα] θα θη [8 
οἱ Ρ ΙΒ. 6}}}8 Ῥτωβίδηΐθμι νᾶ] 46 
᾿5ΙοΟΓ απ - ΘΠ ΠΟ Γ μη, βίαι πη 16 αὐτάν 
Ἱἱπηρα]δυπηιι8 δα ἰηγδαθηάιπη οὐπὶ Θ4α] 
αυΐϊ Ἰῃ ΘΠΟΙῸ ᾿ηἰθγβαηΐ, ΓΘΙΠῚ ἐὐρὲ 
ῬΡΙΠοΙραία ΠῚ, ΟἸθοπθιῆααθ ἷ ἴῃ τπθάϊο ἃδοαι 
1ᾷ [οίαπι δὶ : ϑχοί ας τηϊβουγίπηθ ΟἸθοπ ;ς 
οὐ ΤΩ ΘΓ ἸγΟΥ 5 ἀββθουαξαβ  ϑι ρα] τη 5665 

- 89. ἘΨΌΞΡΕΜ. 

ΟΡ Π|65 Ταρίαπὶ Αἰ Πθπᾶ5 ἄσο χυϊάαπι - ; 
αυἱ δα Τραρᾶπι, 4ὰ] αἰοϊίαν ΤΟΓΘιι5 ῥιιῖβ86, ΤῊΝ 
οὑπὶ νηοῦ πηΐ, τοραθδηΐ ὨΘΡΟΙ 8 γδοι ΟΓΌΠΙ 1 
{{π|5 6 ἀποδιι8 Βθηῖριι5 αὶ ̓ Πρυρῶ 5βίπηαὶ ἃ 
ΔΙ ΠΡ ὰ5, ἀοοθί αυϊὰ ροβϑὶξ ἀνίατη βΘΠῈ8, 
οἱ ἀιοτηοᾶο, 5] Ρ61 πηθάϊιπὶ ἃθ ἃ Ὁ 
ὉΓΌΘτΩ ΘΟηἀογθηΐ, ἀθοΡ ΠΣ Γ65 
1051 δχοιρογθηΐ; 6χ δΙΙ4ο0 δα ΐθπι γΘΠΘΠῸ. 
8185 ἴδοϊθθδηΐ : Θααυμ-ΟΘΏΒ 66 αἷϊ, 
ΟαΠὶ ΠΟΥΔΙΌΠΙ-ΤΟΓ ΤΙ -ΠΠ ΟΠ ΠΠἸΟΠΘτὰ ΠΟΠῚ 

90. ΕὔΞΒΡΕΜ. 

Ζυάοαηαὶ δπηδηΐθτα ραίγθτη ἢ]105 ἱποΙ αι 
1ρ56 ουδίοαϊοθαί ἰηΐι5 συϊάθιηη ΒΔΟΙ Δηΐ6 
Π6 6] οβοθρϑί, ὨΘΥ6 δχὶγθί, ργορίθι 67.811 
ΠΙ6 δυΐθιη τθρυρπδί οτμηὶ τηθ60 οἱ ἃτίθ.. ̓ 
Ιη46 [ὩγΉ1]Π]18Γ65 οἱ 56η65, αἸΟΙΙ 

γοβρῶ, δἀϑαηὶ ἰογεϊ 6 Δα Π]ἀπίοϑ, 
᾿αυΐα ροββαηΐ Βρ᾽ου] απ τηϊΐθτϑ ἴῃ 4υοϑα, 

ΟΌΪ οχιϑυτηδηΐ Ἰἀοηθυτη. ὅθ η6Χ δαΐθτη ἐ 

60 ἱπάποϊαν αἱ ᾿πία5 αἰ] αϊοοί οἱ Υἶναί,. 
ζυΐρρθ ααϊ Ἰυἀϊοατο ἀθογον οτηηὶ πὶ 

91 ᾿ΑΝΟΝΥ͂ΜΙ.. ἢ 

ΟἜγυβοβ ΜΙΠΘΡυ ΓΙ σΟΉ 5.81, 



ΓΔ 
ὌΝ ἢ δ “ 

Τ δι ᾿ ᾿ { 

Ἶ “ΈΩ ἀχαιοῖς χρησθὲν ἦν θῦσαι, μόνος 
Ποίαντος ἤδει παῖς ποθ᾽ ἤραχλεῖ συνών" 

δτὸν δὲ τοῦτον ναυθάτῃ δεῖξαι στόλῳ, 

Ι 5 ΑΝ ὑπ᾽ ἔχεως, ἐλίπετ᾽ ἐν Λήμνῳ νοσῶν. 
ἴύλενος δ᾽ ἀχαιοῖς εἴφ᾽ ἁλώσεσθ᾽ ἴλιον 
το ἡϊραχλέ ἑους τόξοισι, παιδί τ᾽ ἀχιλλέως. 

Τὰ τόξ᾽ ὑπῆρχε παρὰ Φιλοχτήτῃ μόνῳ" 
πε μφθεὶς δ᾽ ὀδυσσεὺς ἀμφοτέρους συνήγαγεν. 

02. ΑΛΛο. 

᾿ εἰς τὸν ἐν Κυζίχῳ ναόν. 

χ δι πέδου μ᾽ ὥρθωσεν. ὅλης ἀοιος [ἐυτέχνων 
᾿ ἀφθονίῃ χειρῶν δῖος ἀρισταίνετος. 

δὴ 98. ΑΔΛΟ. 

] Νᾶμα τὸ Διηνόν, γλυχερὸν ποτόν ἢν δέ γε πίνῃς, 
Τ᾿ παύσῃ μὲν δίψης, εὐθὺ δὲ χαὶ βιότου. 

Ε 94. 
| ᾿ δεῖα Ψψυχροῖο ποτοῦ λιθάς, ἣν ἀναδάλλει 
 πηγή᾽ ἀλλὰ νόῳ πέτρος ὁ τῆσδε πιών. 

98. ΔΩΡΙΕΩΣ. 

ΑΛλΟ. 

Ξ Ἶ τετραετῇ δαμάλην, ἐν Διὸς εἰλαπίναις, 
ὦμοις δὲ χτῆνος τὸ πελώριον, ὡς νέον ἄρνα, 
 ἤνεγχεν δι’ ὅλης χοῦφα πανηγύρεως. 

ὃ Καὶ θάμθος μέν’ ἀτὰρ τοῦδε πλέον ἤνυσε θαῦμα 
᾿ς πρόσθεν Πισαίου, ξεῖνε, θυηπολίου. 
᾿ ἢν γὰρ ἐπόμπευσεν βοῦν ἄζυγον, εἰς χρέα τόνδε 

᾿ς χόψας, πάντα χατ᾽ οὖν μοῦνος ἐδαίσατό νιν. 

90. ΑΛΛΟ. 

᾿ ὥὦλετο χαὶ Θήθης τείχεα ἔκεῤδάμενα. 
δ [οὔτο δὲ τεῖχος ἐμὸν πολ[εμόχλονον ἔχθει ἄρηα 

οὐδ᾽ οἶδεν δηίων ἔργα τε χαὶ ῥ[αθάγους" 

χἰεὶ δ᾽ εἰλαπίναισι χαὶ εὐχω[λαῖσι τέθηλεν 
; ἠιθέων τε χοροῖς πάντοβθ᾽εν ἀγρομένων. 

λὐλῶν, οὐ σάλπιγγος ἀχ[ζούεται ἐνθάδ᾽ ὁμοχλή" 
ταύρων, οὐχ ἀνδρῶν δεύε[ται αἷα φόνῳ. 

ΘΑΡΌΤ ΠΙ. ἘΡΙΟΠΑΝΝΑΤΑ, ΔΕΜΟΝΘΤΕΑΤΙΥΑ. ᾿30ὃ 

ἴῃ 48 ΑΘΠ 8 οὐδου]ο- ἀϊοίιτη γί 58 υ Ποδ 6, ἈΠῚ15 
Ῥωδηῖ5 πονογαί ἢ] 115 φαοπάδη ΗΘγοΙ 118 ἴα ΠΝ ΠΥ ]85: 
αυΓΘῊΒ δ θ μὴ ΘΔ Τὰ ΦΙΟΠΊΟΟ ΠδΥΔ]] Πα ἸοᾶΓοί ΘΧϑν- 

[οἰταὶ, 
ΡΘΓΡΟΙ58.18 80 ϑηρ!6, ΓΘΙΙΟἰι15. Θϑὲ ΘΡῸΡ ἴῃ [ΘΙΏΠΟ, 
ἨοΙθπυβαιθ ΟΠ ἰ5 αἰχὶῥ οαρίαπι-᾽γὶ Πίστη 
Ηθιοα]15 (6115, οἱ Δ ἢ 15 Π]Ϊο. 

Αἰφαϊ 6] ογδηΐ-ἰη-τηδηῖθι5. ΡΒ] οοἰ δίς απΐα5: 
ΤΏ Ϊ55115 δΐθιη {Π|γ5585 Δ 005 δααυχίΐ, 

902, ΑΙΙὔΡ. 

Ιὴ ἰθιηρ] τη ΟΥ̓ σΘη τη. 

Ε 5010 τὴη6 δγοχὶί (οί Αϑίθ ἱπ αβἐγ] ἃ Γ Τα 

τη] ἰ ἀ]η6 τηδηϊιτῃ αἰγίπιιβ Ανϑίποίαβ. 

.. 93. ΑὉν. 

Τγτρῆδ Πίθηδ, ἀυ]οῖβ ροίμ8 : 51 δυΐθιη ΒΙΡᾶ5, 

ΟΘ558 015 αυ! θη ἃ 511], βίδεϊπη δαΐθη οἱ ἃ νἱΐα. 

θά, ΑΙαῦὺϑ. 

Βυ οἷ5. τρια ροῖα Πφαου, ααθπὴ τϑυηλ {1 
ἴ0η5 : 564 τηθηΐθ ἰαρ15 βέ «αὶ ἰηὰθ ΒΙΡΙ 

90. ΘΟΒΙΕῚ 

ΤΆ }15 οὐαί “Μ1|1ο, οὐτὴ 6 ἰδθυγα βυβία! ΟἸι5, 

(υδάτίπιᾶτα Βαοαϊδπι, ἴῃ Φον]5 ΘρΡῸ 15, 
ΒυΠΊΘΓ15 δαΐθιῃ ρϑοιάθπι ρου θηἑοβδπ1, βοΐ ΠΟΥῸΠῚ 

ἀα}1{ ΡΘΡ οἸηηθῖὴ ᾿Θυ 6 Θοπνθηΐη. ΔΡΏΉΙΠΠΙ, 
Ἐῤ βίαρου φυϊάθπῃ οηιγίμηι {με : αἰδηηθη 60 τηΔ}}8 

δηΐθ Ῥ᾽βθδπι, μο5Ρ65, ἅγᾶτη. [6 ἴθοϊ. τη] ΓΔ ΘΌ] ΠῚ, 

Οὔτ θηΐτῃ ἰη-ροιηρδ- ἀαχογαὺ θονϑιη ἰπ] ρδίατη; ἰὴ 
ἀἸδββθοίΐυμῃ, ἰούαπη 5015 οοπηθαϊί. [{ραϑία Πα ΠΟΟΘ 

060. ΑΙ. 

Ῥοϊδιό βαηΐ οἱ ΤὭΘΡαγατη τηοοηΐᾶ ναϑίαία. [θῇ 
Ηΐο δυΐθηη ΤΩ ΓΒ ΤηΘ115 Ὀ6}Π]-ἀρὶ αίογοτη οὐϊί Μδι- 

ΠΘ416 πονὶΐ ποβίϊαπη [δοίδαθ οἱ ἐυπηα!ξαμη : 
ΒΘΙΏΡΘΙ δυΐθπι ΘΟΠΥ 115 οὐ ΒΡ ΠΟ ]ΟηΪ 5 ΠοΓοὶ 

Ἰανθηυτηαιιθ ΘΠΟΓῚ5 ὉΠ 16 ΘΟΠΡΤΘΡΔίΟΓΆΤΙΩ. 
ΤΙΡΙαγαπη, ΠΟ ἰι 085 Δι αἸίι" ἢΐο Βοη 5: 

ἰδΓΟΓ ΠῚ, ΠΟῸΠ ὙἱΓΌΓατη τηϑα δὲ ἰθγρᾶ οθαθ. 

98. Αἴῦν. 

 θυϊοῖβ δαὰδᾶ οϑὺ Ὀιθπᾶ : ὈΪθ88 δίπλα] ἴη46, τη θὈϊ 

δα {101 ΠᾺ}]8. 5115, 56α ἤθαὰθ υἱνᾶ ΒΌΡ6}. 

94. λιαῦν. 

Ἰοῖα σαβίαία αδθ ἴῸη85 ἷο ροοῦϊα ρυϑοθοὶ 
ἰἰρίάι5; δὖ τηϑπίθ θϑί, ααἱ δ θὲ ᾿πά6, Ἰαρἰ8. 

ΔΝΤΗΟΤΟΟΙΑ 11’: 

Ἡ, ΘΟΒΟΤΙΌΞ. 

Ι ο Ἡ. 6ΒΟΤ. 

9ὃ. ΡῬΟΒΙΕΟΒ. 
[6 Μιΐοηδ εογέαΐογο. 

Τα] 5 οραΐ, Φονὶβ ἴῃ ἀδρὶθαβ βροοίδίου. ΟΡ ΤΪ8, 

αὐδανίγηαχη ϑϑὺ Βα υῚ5. οατα, ΜΊ]Ο, ἴθυυθ ὈΟΥΘΙΩ, 

5] αίαπι ἰδνρα, αποα ναβίο ροηάθρθ, ἰδηαπδτη 
ἀρηᾶ ἴογοί, οἰγοῦμῃ οοτηρὶία ρθββὶῦ ΟΠΙ8. 

ατᾶπάδ αὐἰάθηῃ : 56 δῃΐπὶ τη τι ααοα ργοϑϑε 1, δηΐθ 
οβϑϑϑῃῦ ῬΊβθθο αυδιῃ βδοΡὰ δοίδ δον]. 

Νδι ἤαρσα ποὴ ρᾶββαχῃ ἰδαγαμι ααθιὰ ἀυχοναΐ ᾿ἶ1ὰο 

οοηϑβοίαϊξ, οὐ σϑιϊααστῃ ἔθοῖν δαθηᾶο. Πἰ 81]. τ. ἀποῦ, 
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γ᾽ 

806. 

Ἰ0Ὸ οὐ ξίφος, ἀλλὰ χύλιξ δα μένουδι πρέπει. 

Παγνυχίοις δ᾽ ὑμνοῦμεν {π᾿ εὐφροσύναις θεὸν ἄλ- 

δίριοχν στεφάνοις χρᾶτα [πυχαζόμενον. [λον 

. ἀχισ οοἰπ  ΘΤΙ Ν  δᾶρο τὰ ᾽ς Ὁ. {67 8 Δ δ», δὲ Κκὸ 

97, ΑΛΛΟ. 

Τοῦδ᾽ ἀρετὰ χαὶ δόξα χαθ᾽ ἤλλάδα, πολλὰ Ὁ ἀλ- 

πολλὰ δὲ χαὶ βουλαῖς ἔργα πονησαμένου, [καῖς, 
Αρχάδος αἰχμητᾶ Φιλοποίμενος, ᾧ μέγα χῦδος 

ἕσπετ᾽ ἐνὶ πτολέμῳ δούρατος ἁγεμόνι. 

ὕ Νανύει δὲ τρόπαια τετύγμενα δισσὰ τυράννων 

Σπάρτας" αὐξομέναν δ᾽ ἄρατο δουλοσύναν. 

ὧν ἕνεχεν Τεγέα μεγαλύφρονς Κραύγιδος υἱὸν 

στᾶσεν ἀμωμιήτου χράντορ᾽ ἐλευθερίας. 

08. ΑΛΛΟ. 

"Ἐπὶ τῷ ΔλΙαρχέλλου ἀνδριάντι ἐν τῷ ἱερῷ 
ἐν Λίνδῳ. 

τῆς ᾿Αθηνᾶς 

Οὗτός τοι Ῥώμης ὁ μέγας, ξένε, πατρίδος ἀστήρ, 
Μάρκελλος χλεινῶν Κλαύδιος ἐχ πατέρων, 

ἑπτάκι τὰν ὑπάταν ἀρχὰν ἐν ἄρηι φυλάξας, 

χαὶ πολὺν ἀντιπάλων ἐγχατέχευε φόνον. 

99, ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥ͂Σ. 

Αύρότονον θρήισσα γυνὴ γένος: ἀλλὰ τεχέσθαι 
τὸν μέγαν ἥλλησιν φασὶ Θεμιστοχλέα. 

100. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Πιὲν, φαγὲν, χαὶ πάντα τᾷ ψυχᾷ δόμεν" 

χἀγὼ γὰρ ἕσταχ᾽ ἀντὶ Βαχχίδα λίθος. 

101. 

ἶ ὕδατα χηραίνοντα βλέπεις, ξένε, τῶν ἄπο χερσὶ 

λουτρὰ μὲν ἀνθρώποις ἀθλαδῇ ἐστιν ἔχειν" 

ἣν δὲ βάλῃς χοίλης ποτὶ νηδύος ἀγλαὸν ὕδωρ, 
ἄχρα μόνον δολιχοῦ χείλεος ἁψάμενος, 

ὃ αὐτῆμαρ πριστῆρες ἐπὶ χθονὶ δαιτὸς ὀδόντες 
πίπτουσιν, γενύων ὀρφανὰ θέντες ἕδη. 

ΑΛλΟ. 

ΑΝΤΗΟΓΟΟΙΔΣ ΠΥ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ, 

Εἴμασι δ' ἀνθ᾽ ὅπλων κοσμο[ύμεθα χαὶ διὰ χειρῶν ὙβΕΠθυβ 6 ῬΓῸ ἃΓΤΗΪ5 ἀράνον, οἱ ἴῃ 1 
ΠΟΙ Θη515, 564 οαΠχ ΘραΪδΔη 5 οχϑίς 

Ῥδιποοίθαβαιθ οοΙΘὈΓΔΠι5 ρα] }5 46 
ΑὙηΔο μη, ογπαΐο οαρὶ[6 ΘΟΓΟηἶ5. 

Φ.φ..696 ο᾽ ν᾽ Φ Ὁ ο.0ὁ..0.0ὃΔδὲὸὔᾧ0«09.δὖ Ἂν τον 

97, ΔΙΌ. 

Ἠυ)υδοὸ νἱγία5 οἱ β]ουῖα ἐξ ρον γϑοῖδη, ( 
πη] Δ 4116 ΟΠ 5.110 ορογᾶ ρογίθοϊς,. 

Αγοδαῖβ Ὀ6]]Π]οοϑὶ ῬΏΠΟΡα μηδ, οαΐ τὰ 
ΟΡΕΡῚᾧ τη 6110 Παβίς ἀποίονὶ.. 

Μοηρηΐ μοὸ ἱορϑᾶ ἴδοίδ, σ᾽ τη Ἰηᾶ ἰγΓὃ 
Θρδγίω : οὐ θϑοθηΐθπη δι βί 11, ΒΟ ΡΥ τα 

Ουῶ ργορίου Τορθᾶ πιδρηδηϊμηαπι Γ8 
βίαϊυμ!, Ἱπου!ραίθ οἰϑοίογθι ΠΠϑτίδι! 

98. ΑΙΤΌὉ. 

Ιῃ ΜΆᾶΣΟΟΙΙ βίαίπδηα ἴῃ ἰθιρ]ο Μίποι 
ΙΔπαϊ]. 

Ηῖο ε01, Βοβρθβ, Βοιμῶ πιᾶρπαπι ρα 
ΜΙ ΌΘΙ]115 ΟἸδι  ι15 οἰ 5. 6 ῬδθῚΡ ι8.. 

Ζαϊ 56 ρί165 ΒιρΓΘΙ ΠῚ ἱπιρ θυ απ ἴπ᾿ 

οὖ τηυϊΐαπη ποβίϊαπι οὔ {, ΒΔ ΠΡ] 6 ΠῚ 

99. ΑΜΡΗΙΟΒΑΤΙΒ. 

ΑΡγοίομαμπι ΤῊ ββᾶ τα] 161 ΘΘΠΘΓΡΘ; ΨΘΙῚ 
τηδρηιμ τ οἰβ- ἀἸοπηΐ ΤΗθιηϊβίοοϊθιη. 

100. ΑΝΟΝΥ͂ΝΙ. 

ΒΙΡΘΓΘ, 6556, οἱ οπηηΐδ, θηΐο ᾿παα!ρογο : 
ΘΡῸ ΘηΪπὶ βίϑιϊ ργὸ Βδοορῃϊάδ, ἰἃρὶ5.. 

101. Αἴχῦϑ. 

Δαμᾶβ ηοοθηί65 ν]468, ΠΟΒΡΘΒ, ἃ φυῖρι5 
Ἰανϑοῦᾶ φυϊάθπι ΒοιλΙΠΐθα.5 Ἰηποχίᾶ Π6ο0] 

51ὴ διίΐίθπι ᾿Π]ΘΟΘΙ5. ἴῃ ΟδΥΙΠῚ ὙΘΏΐ ΘΠ ἢ 
ΒΙΠΏΤΩΪ5 ἰδηΐαμη ΡΓΟΐθη 15 [80 015 ἰδοίϑτη 

θοάθηη (16 ἴῃ ἰθγΓΆ ΠῚ ΒθοίοΓΘ5 Οἱ] ἀθηΐθβ. ᾿ 
ἀφοϊαπηΐ, τηᾶ ΧΙ] ] γιατ νἱ 15 ἴδοι 5 566} 

97. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ΗΙο δβὺ ουὐὰβ διηδύ υἱνρύαίθιη αγθοὶδ, τηα]ίδ, 

Θα] 5 ΘΟΠ51110, τη] δ, ρου δοίδ, τηδπὰ : 

Αγοδάὶβ 1116 5011 ῬΒΠ]οΟροαθη β]οσῖδ, Β6}1Ὸ 

τηδιχίμηδ, (ΘΙ ΒΘ ΘΓ ἴδγηδ βϑοαΐϑ, ἀποθιη. 
Βίηδ ἀοσρηὺ ϑραγίθβ βροϊϊα ἢοο ἀρ γδοία ὑυυϑη 18, 

ἄσπι βυμαθί Θχ υ ΘῺ 8 Ρ6]16 ΓΘ ΒΥ 11. 
δυδδβιύ ΟὉ ποὺ Τορὅθ Β000165 αὐ Ογδυρίαο5 διᾶδχ 

Βῖο 1 υίδίβ βίδυθὺ 1 ὅθ ἀδίου. Η. σΒΟΤΙῦΒ. 

98. Αἰτῦνϑ. 

1η Μαρνοοἰὲ ξἑαξμαηι. 

ΟἸδυάῖαβ αἴὸ Βουηδθ απο πἀδτῃ τη θιηουϑ 116 5.68, 

ΜδϑγοθΙ]ὰ5. ῥύγχη δύ] "Ρ6 βδίαϑ γΘΙΘΕΌΤΩ,. 

βϑρίρθηδβ το θΡϑ8 6} τηδυῦίλδ, σοβία 560 
Θά θὰ5 ΠΟβί1165 56006 τηδη8 ἀοχῃαῖ. 

101. Αἴαῦῦ. 

ΤΟΡΥΪΌ11 ἴη5 τηϑδηδὺ δα, ἀαθιη ΘΟΠΒῈ οἱδ 

εϑύ ἰδιῆθη 1118. βα (15 ἰαίδι Ἰᾶν 816 ΤηΔ ΠΙ5 

1116 584 ἴῃ νϑηΐγθηι ρϑηθί θοῦ δὶ Βρί οπάϊδα 

ἴτηο Βατητηδ, Εἰ] 51 τηο 40 Ἰδῦγδ τἱρϑῖ: 
βροπίβ σδϑάθηΐ, 8Δ|᾿πιθηΐδ Βο]θηΐ αἱ βοίηαι 

οδαὰθ ἀἰθ5 ἀπὰ5 τϑαἀοὺ ἱπϑρῖὰθ {01.. 
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102. ΑΛΛΟ. 

τοπτόλεμος Κρεσσοῦ, τρισσῶν δ᾽ ἕν᾽ ἀδελφῶν 
᾿ ἔστασαν Τλωεῖς, χῦδος ἐμοῦ δόρατος" 

γεχ᾽, ὧν Πισίδης καὶ ἀρκχτάνας ἠδ᾽ ἀγριᾶνας 
αἱ Γαλάτας τόσσους ἀντιάσας στόρεσα. 

108. ΑΛλο. 

: ϊεχροπίδην ἀμιμώνιον, ὃν διὰ τέχνην 
γνος ἔχει ζωῆς πιστότατον φύλαχα. 

τς 404. ἈΝΤΙΠΑΤΡΟΥ͂ ΣΙΔΩΝΙΟΥ͂. 
ος ὅδε Ζήνων Κιτίῳ φίλος, ὅς ποτ᾽ ὄλυμπον 
ἤραμεν, οὐχ ὥσσῃ Πήλιον ἀνθέμενος, 
τά γ᾽ Πραχλῆος ἀέθλεε" τὰν δὲ ποτ᾽ ἄστρα 
ραπιτὸν μοῦνος εὗρε σαοφροσύνας. 

10ὃ. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Εἰς Πομπήιον. 

ἐφ᾽ ὅσον ὧν ἄνθρωπος οἶδας, ἐπὶ τοσοῦτον εἶ θεός. 

ἱροσεδοχῶμεν, προσεχυνοῦμεν᾽ εἴδομεν, προπέμ.- 
[πομεν. 

«ἢ ' 

106. ΠΟΛΕΜΩΝΟΣ. 

Εἰς τοὺς Ἠλείους. 

 χαὶ μεθύει χαὶ ψεύδεται" οἷος ἑκάστου 
᾿ οἶχος, τοίη δὴ χαὶ ξυνάπασα πόλις. 

107. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

λασθείσας πάτρας σεισμῷ ποτε, Κάνταύδριν ἐς γᾶν 
' ἀιρήμων ἔπτα, πατρίδα ῥυσάμενος" 

χίσαρι δ᾽ εἰλιχθεὶς περὶ γούνασι, τὰν μεγάλαυχον 

ὥρθωσε Τράλλιν, τὰν τότε χεχλιμέναν. 
ν ὧν συγγενές οἵ τοῦτο βρέτας, ὄφρ᾽ ἐπὶ βωμῷ, 

οἷά γε δὴ χτίστας, τάνδε φέροιτο χάριν. 

108. ΑΛΛΟ. 

ρύων ὅτ᾽ ἔυελλ᾽ ἀγαγέσθαι δεῦρο γυναῖχα 

ΘΑΡΌΤ ΠΙ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ΒΕΜΟΝΒΤΠΑΤΙΨΑ. 507 

102. ΑἸΌὉ. 
[τὰ πὶ 

ϑπὶ ΝΘΟρίο]οτηι5 ΟΡ ϑϑὶ ἢ ἴιι8, υΥ]απη6 ἀπυτη [γὰ- 
βία αθνιηΐ η16 ΤΊΟΘΠ565, ρ]ΟΥΙ πη τηθ Πᾶϑίῶ, 

ααοά, οὐπη βίη ῬΊβι ἃ, οἱ Αγοίδποβ οἱ, ΑριὶλΠ65 

οἱ (α]αΐα5 ἰοἱ ΟΟΟΌΓΓΘΗΒ β γα ΘΓ Τη. 

103, Αἰαὐσῃὴ. 

Αϑρίοθ (δονορί4δπὶ Αἰπππποηίιπηι, αθ πὶ ΡΓΟΡίδΙ ἃν- 
Μᾶρηι5 Ππᾶροί νἱΐς Παϊββιτησηι ουβίοάθιῃ. [6 πὶ 

τ04ᾷ. ΑΝΤΙΡΑΤῊΙ ΒΙΠΟΝΊΤΙ. 

Ηῖϊο 1116 686 Ζθηο ΟἸ[10 οᾶτι5, 4] οΟἸπι δα ΟἸγτηρυμη 
ΘασαΡτΙ, πο 4υὶὰ Ο558 ῬΘ]Οη ᾿πηροϑιι θυ, 

ῃθάα6 Ηθγου] 5. οουἑδπηϊηδ-ἐ] 6 Υ] ; Θαπίθπι γθγῸ δά 
ΒΘ 8 η} ὉΠΪὰ5 ΤΘΡΟΙΪΐ βαρ θηί1. [5 

1056. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ιῃ Ῥοιηρθίθχῃ. 

α. Οὐδπίμυχη ἐθ ΠΟΙΠΉΪ ΘΙ 6556 ΘΟΏΒΟΪ115 65, (Δ Ὁ} 
[65 ἀθι8. 

ὃ. ἘΧδρθοία θδιηι5, γοΠΟΓ Δ ΠΠΠΓ; ΥἹ ἀἸπγ115, σΟτἰ ἃ- 
[πη0. 

100. ΡΟΠΕΜΟΝΙΞ. 

Ιῃ ΕΠ]6ο5. 

ΕἸ15 οἱ νἱποβᾶ δϑὺ οἱ τηθηάδχ : 48}}5 ου)αβαιθ 
ἀοπημβ, (8}15 φαϊάθηῃ οὐ απϊνθγβᾶ, οἰ] 85. 

107. ΑΝΟΝΥΝΙ. 

Τηϊιδοία ραίτῖα ἰθυγο-τηοίιι ΟἸΊτη, (δη Δ ΟΥᾶπα ἴη ἰον"- 

Ομφυθίηοη νοϊανὶξ, ραίγαπι δα]αξαγαβ : [ΓᾺΠ| 
(ϑατῖβ δαΐθπι ργονοϊαίι5 δ σϑηπᾶ, 5 ΡΟ ΓΔ ΠῚ 

οὐοχῖ, ΤΥ ΠΠ πη, ἑὰηο ργοϑίγαίδιη. 

Ῥιοὸ «υΐθιι5 που {8 5᾽π|}16 ογΘΟἔμιηι θ8[ οἱ ἨΟ 5ϊπηιι- 
ΠΔΟΡαπι, αὖ ΒΌΡΘΡ ἃΓὰ, 

δἱοαΐ 588π6 οοπαϊίον, μοοο6 ἴογγθί Ῥυτα πη. 

108. ΑΙαὐῦ. 

ΑἸΩρΡ Εἰ ἰσγοι οὐτὴ γ6}16ὲ ἀποθγο 0 ὈΧΟΙΡΘΠῚ 

1θρΆ, ΑΝΤΙΡΑΤΕῚ ΞΙΡΟΝΙΙ. 

16 Ζομοπθ Οἰξἐἐϊοηϑὶ. 

εἶο σγδίιβ Ζθηο οϑί, ααἱ βοδῃαϊὺ ΟἸΥΤΆ Ραμ, 
οϑἰζατη ποὴ απο Ῥδ]οη Οββδ ἐα]10, 

ΠΘατ6 6. σου ἰδυηΐηδ, : 5015 δα δδίγδ 
ΘΙ. οΧχ βδ ποὺ β τη ΟΡ  θτ15 1116 υἱδη. Η. 6ΒΟΤ. 

1006. ΡΟΙΕΜΟΝΙΞΒ. 

6 Εἰοῖς. 

1 8 ἀὰχ δϑὶ ΕἘΠῚ5 οὖ δον : 14} 108 ΓΒ δϑὲ 

Ὅπ5, δϑὲ ααδίθιη ααδτηααθ υἱάθρθ ἀουηλιγη. 
Ἡ-. ἀποτιῦβ. ὶ 

1071. ΑΝΟΝΎΜΙ. 

Γο ΟἸιωνοηιοηθ Τναϊἰϊδιιδ. 

αὐτὰ ραίνίδτα ἰ61}1π5 βέλαν ββϑῦ τηοίδ, νοὶ αυὶί 

ΟΠ ΘΟ. 56] γ ϑΡΘΡ 5. ΒΑΘ ἀΟΙΏΟΒ; 

Οβοβαυνὶβ οὐ ἰδοίϊβ ρϑηΐθαβ ἰδπιοβᾶ ΒΡ Ρθ 60 

ΤΡΆΠΠ105 ϑροχὶΐ τηοϑηΐδ, ἰαρϑἃ 5010. 

Ναμο 5ἰαὶ Ββοπονρδίιβ θὰ ΘΟ Ἰ [0 ΑἸ] ἴῃ ἃ Γ8 

π8ο, 11 ροραϊαβ ᾳαδη ἀθαϊί, οἰἢρῖθ. πὶ σμότιῦϑ. 

108, λτῦν. 

Ι͂η ἐπαϊαηιο Αἰοηιθη. 

Οὐσα θομῖβ Ατηρμἰίσαοη ΑἸοιηθηδηα ἀποογοὶ δα 86, 
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Ἀλκμήνην, θάλαμόν γ᾽ εἵλίξατο τοῦτον ἑαυτῷ, 
ἀγχάσιος δ᾽ ἐποίησε Τροφώνιος ἠδ᾽ ἀγαμήδης. 

109. ΑΔλΔΟ. 

Νεόνυμφον Νέρων ἰδίαν ὑνητέρ᾽ ἀπέχτεινεν. 

110. ΑΔΛΟ. 

Μνήματα Καιφρῆνός τε χαὶ ἀντιθέου Μυχερήνου. 
καὶ Χέοπος χατιδὼν Μάξιμος ἠγασάμην. 

111. ΑἸΔΙΑΝΟΥ͂, 

“Ὅμηρος. 

α. ἡρώων χάρυχ᾽ ἀρετᾶς μαχάρων τε προφήταν, 

ἕἰλλάνων δόξης δεύτερον ἀέλιον, 

Νουσέων φέγγος, ὅμηρον, ἀγήρατον στόμα χόσμου 

παντός, ὁρᾶς τοῦτον δαίδαλον ἀρχέτυπον. 

112, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

β, Οὐχ ἔθος ἐστὶν ἐμοὶ φράζειν γένος, οὐδ᾽ ὄνομ᾽ 

νῦν δ᾽ ἕνεχ᾽ Αἰλιανοῦ πάντα σαφῶς ἐρέω. [αὐτό" 

Πατρὶς ἐμοὶ χθὼν πᾶσα, τὸ δ᾽ οὔνομα φασιν ὕμη- 

ἔστι δὲ Μουσάων, οὐχ ἐμὸν οὐδὲν ἔπος. ρον" 

118. ΤΟΥ̓ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

γ. Εἰ μὲν θνητὸς ἔφυς, πῶς ἀθάνατόν σ᾽ ἐποίησαν 
Μοῦσαι, καὶ Μοιρῶν νῆμ» ἀνέχλωσαν, ἄναξ: 

εἰ δ᾽ ἦσθ᾽ ἀθάνατος, πῶς ἐν θνητοῖς σ᾽ ἀριθυοῦσιν ; 

οὐ μὰ σὲ ταῦτ᾽ ἐχρῆν, σεμνὰ ποιητά, φρονεῖν. 

5 ἀλλ ἔ ἔγνων τἀληθές". ἐπεὶ τὸ σαφὲς διαφεύγει, 

"ἄνθρωπόν φασιν, θεῖέ σ᾽ ὕμηρε, πέλειν. 

114. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

α. Ἐχρῆν μὲὴν στῆσαι σὺν ἔρωτι φίλῳ σε, Νέναν- 
ᾧ συζῶν] ἐτέλεις ὄργια τερπνὰ θεοῦ" [δρε, 

ΑΝΤΗΘΠΘΟΙ Δὲ απ δῖοι ΑΡΡΒΝΡΙΟΙΒΟ, ον ἷ: ᾿ἰ: ὡς 

110. ΑἸαῦϑ. 

Μοπιαπιοηίΐα (ΘΡΗΓΘηΐβαὰθ οἱ 115-08 
οὐ (ΠΘορ]5 οὐπὴ ν] ἀΊ550 1), ΜΙ ΧΊΓΠΏῈ5 τα 

111. ἘΠΙΑΝΙ. 

ἩοΙΘ. 8. 

α. δγουμῃ νἱγία 15 ργΘΟΠΘΠῚ, οἱ, θθδΐο, 
Οτοου πὶ σ]ουδ ΔΙ ΘΓ ΌΤΩ 50] 6 τὴ, 

Μυβᾶγαπι ᾿Ἰπηθη, ΗΠΊΘΓη], ΠΟἢ- ΘΟ 8 
ἰοίϊυ5, ν]465 ἤσπο ΔΡΓ βοΘπη ΔΡΟΠοίν 

119. ΕΠΌΒΡΕΜ., 

δ. Νοη πιο8 δϑί ταϊηὶ ἀΐοθῦθ βΘη.15, Ἐν 
πὰπῸ δυΐθπι ργορίον ἈΠ] πὰπη οτηηΐδ, 

Ραΐνϊα παῖ ϊ ἰθγγᾶ ΟΠΊΠἶΒ5 ; ΠΟΙΠΘΏΘΙΘ. 

“Πο 
ΟΠ, Ρ6Γ ἴθ, ἢῶο ὁρονέδμαι, γΘΏΘΥ 

παονρῥιεν: ἀϊοθαν, αἰν πη Ηοπιδῖο, ἴδ᾽ 56. 

114. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

α. Οροτίοθαϊ φυϊάθπι εἰὐμ μον τ 
ἀυοοαπὶ νἸ θη 5 ΟΘἰΘΟΓΔ 5 ΟΡ βἿἃ ἢ 

ἢοΟ 1Πᾶγὴ οχοθρὶν ἐμδίδυηο, απθτη ἴθοογδῦ αρίθ 

. ἈΒοΒδβίαβ [6166 ΤΥΟΡΒοηΐα5, δία ἀρϑιηθᾶθβ. 

Ἡ. σποτιῦβ. 
111. ΞΙΛΑΝΙ. 

α. Ἠδγοῦγῃ οθοϊηϊῦ αἱ Βρ᾽ πα άδ ἔδοίδ, ἀθοβαὰθ, 
ααϊ 501 αἀγδί πρϑηὰμπι σθηἑθι5 Δ]06. δγδί, 

οί. ο85 τη πα], ΜΌΒαγαμη Ἰπτηθη, ΗΟΙΘΙ ΤΩ, 

ΟἸΩΏΪ 5 ΘΧΘΙΡ]Ο ἤππο Δ ΠΟΘΊῺ 6886 νἱ468. 

Ἡ. ΘΒΟΤΙ 5. 
118. ΞΡΕΜ. 

ὦ. ΝΟΏ ΤΩΪΗΣ Τη05 ΘΠ Θϑὺ, ΠῸΠ ΠΟΙΏΘΩ ἀΙ66γ6: 568 

ΦἜΙΙΔΩὶ οδιιβδ, ἀἴ σου οαποίδ γο]ο. [πὰπὸ 

ὙΦΠ18 οϑὺ ΟΥΩ 15 ΧΩ] ρδίσ δ, ΠΟΙΊΘὮ ΗΟΙΏΘΙΙΒ; 

| ᾿ ρανἶηᾶ ποη τηθᾶ δυηΐ 0118, 56 ΑΟ 

118, ΕὔΌΒΡΕΜ. 

δ. 81 τηουίδ! 15 ορᾶβ, ον Ῥάγοδο ἢ] Τ' 
6, ῬΥΘΟΟΥ, ἱπητη θη θὴη τηουίθ Οδιηοθηδ. 

βίῃ ᾿πητηου ἑδ}18, ΟΡ [6 την 1118 ΘΓ 
δηπυχηθνδηί ἢ [ἀν θᾶβ 510 τα ῃὶ, ΠΟ 

Βοἃ τ ρθε υϑραμα : αὐἷαᾶ, ἀϊδ ὁΘΘα8}18. 

μ11 ἀ6 ἰδ Ἰίᾳυϊάο οομδίδί, ΠΑΡ ΘΣ 5 

11ν ΑΝΟΝΎΜΙ. 
α. Ῥγοχίμητβ Βῖο ταϑυϊίο βίδβ, ἀοοίθ Μι 

πϑτὰ ὑπ τηγϑίδ, 58 0Ὑ15 ἀΌ]ΟΙθῈ5 68 6 



ς δ εἴ! δρῶν αἰεὶ θεόν, ὁππότε χαὶ νῦν 
ν μορ]φὴν χατιδὼν αὐτίχα πᾶς σε ΜῊΝ 

0 Φι Ραιδρὸν] ἑταῖρον ἔρωτος ὁρᾷς, σειρῆνα δξλλονν, 

τόνδε Μένανδρον, ἀεὶ χρᾶτα πυχαζόμενον, 
ἪὩ κ᾽ ἄρ᾽ ἀν)θρώπους ἱλαρὸν βίον ἐξεδίδαξεν, 

δύνας] σχηγὴν δράμασι πᾶσι γάμων. 

οὺ φαύλως] ἔστησα χατ᾽ ὀφθαλμούς σε, Μέναν- 

ἢσδέ γ᾽ 0] μηρείης, φίλτατέ μιοι, κεφαλῆς" [δρε;» 

Ἶ σε δεύτ]ερ᾽ ἔταξε σοφὸς χρίνειν μετ᾽ ἐχεῖνον 

Υ ραμματιϊχὸς χλεινὸς πρόσθεν Ἀριστοφάνης. 

118. ΑΛλο. 

ὅ ̓παρθενῶνά τόνδ᾽ ἔτεζυξεν ἀλχίδας (Ὁ) 
ρὼν θεῆς Δήμητρος ἱερείαις [ἕδος, 
ἐπὶ στρατηγοῦ τοῦ νέου Πα[λλαντίδου. 

110. ΑΛΛΟ. 

πὐχλείδης νόον ὄξυν᾽ ἀειζώοις γραμμαῖσι, 

᾿ βροτοῖς, πάντα τε ἀτρεχέως ἐξερέεινε 

ππόσα μήσατο τηλεθόωσα φύσις συμῦαίνειν 
μασιν “ἠδ᾽ ὄγχοις, θειμέλιόν γε τόδε 

- σὴς μὲν τεχτηνάμενος σοφίης, κόσμῳ δὲ 

παντὶ ἑξῆς προλιπὼν σύμδολον εὐμαθίης. 

117. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

δ᾽ ἀρετὴν πρήϑης πολλὴν [μοῖρ ἐξανέδεϊξεν 
4 ὁ. ἀτην χρη εὐσεδέος Κότυος, 

αἴας χαὶ προγόνων πατρώιον ἀραμένοιο 
χῦδος, κοίν᾽ ἀχαιῶν [σ]χκῆπτρά [τ᾽] ἔχοντος ὅλα, 

118. ΑΛΛΟ. 

; δόμα. χαὶ ἡ νοῶν ἀϊτραπὸν εἰργάσατο]: 

ἐχεὲν Λευχὰς τὸν ἀεὶ σωτῆ[ρα ἑαυτῆς] 
όνι χαὶ πίστει χαὶ φιλία στεφανοῖ, 

ι, γιγνώσχεις γὰρ ὅλᾳ χερὶ χαὶ διανοίᾳ 
ἴς ἀγαθοῖς ὀρέγειν ἀθανάτους χάριτας. 

ΘΑΡΌΥ ΠΙ. ΒΡΙΑΒΑΜΜΑΤΑ ὈΕΜΟΝΘΤΗΛΊΤΙΥΑ. 909 

Πδοαγἃ5 5816 ἰ6 [ἜΓΓΘ ΒΘΙΠΡΘΡ ἀθαΠη, ΟΠ Θὲ ΠΠΠῸ 
ἰπδτη ΠΡΌ ΠΊ 51 ν᾽ ἀθυ, βίδίϊ τη. οπμ 5. ἰδ διηθί. 

[{τογὰπ|, 
ὃ. ΘρΙΘπαϊά πηι βοοὶτπι ΑΠΊΟΓΙ5 ν᾽ 68, ΒΙΓΘΠΘΙὴ {Π6ἅ- 

Ὠσηθοθ ΜΘΠηΔΠάΡιιΠ, ΟΥ̓ΠδίΟ ΒΘΙΉΡΘΙ οΔρΙίθ, 
(υἷα 5Β8η 6 ΠοΙηΐη65 ὨΙΪάγοτὴ νἱ απ ἀοοι, [Π11Π|. 

ΒΕΔ ΘΙ- ΓΘ ἀ6η5 ΒΟΘΏΔΙη [8 }0}15 ΟΤΩ 1 }}}}5 πυρί18- 

6. Νοη τηᾶ]6 βίαι! (6. δηΐθ οουϊοβ, ΜΠ ΠοΥ, 

Πυ]υδοθ φαϊάθπι ἨΟΠΊΘΡΙΪ, ΟΡ ΒΒ1ΠῚ6 πϊ, ΟΔΡ 18. 
ΘΟ οί [6 βθοαηᾶο ροδβιΐ οὐ αϊπθ ροβί {Ππ τὴ βαρ Θἢ5 

[Ππαϊοδηο 
ϑΡΙη μηδέ ϊοι5. 1ΠΠ|8{Ὁ18 ἀπίθα ΔΥΙΒί ΟΡ ἃ Π68. 

115. ΑΙαὐϑ. 

ΙΡΡΊΠΘδΠη- ἀογητπὶ ἤϑποο 8 βίμαχὶι ΑἸοΙἀἃ5 
φυϊ-ργρι ἀθῶ θυθυὶβ Βδοθυ Οἱ 005 5661), 
ἄυχῃ ργϑίου. ογδΐ ᾿αηΐου ῬΔ]Δη 1465. 

110. ΑΙαῦϑ. 

Ἐπ 465 τηθηΐθηι δου, 5ΘΙΏΡΟΙ-Ιγ Θη 1015 Π1Π6]8, 
ΟἸΩΠΪΔ4 6 ν6Γ6 ᾿η ΡΟ ἃ υ]Ὁ τον 8} 10 115 

ἀυφθουπααθ νο]αϊζ, ν᾽ ΓΘ ΒΌΘἢ5 ὩδίμΓἃ ΘΥΘΏΪΓΘ 
Πρυγ]β οἱ 5011415, Τὰ παἀδηηθηΐο αυϊάθιη ἤοοοΘ 

οἸηἶ5 ἰδ υΙσαίο βϑρι θη, τησηἀοαὰθ 
οἸΠηΐ 518 ΓΘ]Ιοΐο βίσηο ἀοοίγ πῶ. 

117. ΑΝΟΝΥ͂ΜΙ. 

νἱγίαϊθπι [Οη015 τη]δτι δόπα ἰοῦ ηδ. ἀοπιοηβίγασι 
6111 ΑΒΡΟΓΡΒῚ, ΡΙΪ οίγοβ, φιῖὶ 

1θΓΓ δὲ γόγπι ρϑίγ 8 τη βυβοθρογαί, [ἰοΐδ. 

δ᾽ογίδπι, οομητη 8, ΑΘΒΙ ΤΟΥ μὰ 5οθρίγα 6 ἰθηι} 

{{8.. ΑἸἴαῦϑ. 

οδβίθ! !ὰ δὲ ΟὈ] Ταδπὶ βϑιηϊίδπι ἴθοϊί:; 
485 ΟὉ Τ65 [,θ 085 ΒΘΠΊΡΘΙ ΒΘ ἰΟΓΘΙῚ 501- ἰρ 5115 

᾿ηδρίπο οἱ 46 οἱ διηϊοιϊ, οογοηδί. 
Ο οἰν[5, πονῖβί! θηΐτη οτηηὶ τηᾶηὰ οἱ τηθηΐθ 

Βοπΐ5 ῬΟΥΓΙσ6ΓῸ (ἑ. Θ. ΒΟΙΥΘΓΘ) ᾿τηπηοΥ 8165 σΡα 88. 

ἔπ5 δῦσα ὑὰ] 6 015, γϑὶ ἤπΠῸ δύ ἀἰβοθυ; Ὡδη ἰ6, 

ἴχμδ μἷο ααϊβαι!β ΘοΟηΒριοἰἑ, ογηηὶβ δηηδί. 

Θ ΘοΟΡοηδίσστη ΒΘ Ρ 6} οαραΐ, Θοο6. ΜϑηΔΗαΡΌΙ 

αὶ ϑίγθη 866 ηδθ, ΘΟΙΏΡΔΡ ΑΥΔΟΡῚΒ ουδί. 
λποίον πατιαιθ ἈΪ181}5 υἱίδθ Γαϊτ, ἰπαπθ {πμϑαἰ πὶ 

παυχῖὶ ῬΑΡΆΪ ἰοθάθυῖβ οὐ η6 β6Πι18. 

Τὸ αποά ἴῃ ἀβρθοῖα ροπο ἤογθηί 5 ΗΟΙΩΘΙΪ, 
ἢ. τδίϊο ἰαοίο, ον Μηδ, αθϑϑί, 

πϑτὰ (1Ὁϊ ροϑύ 1Ππᾶπὶ ρᾶγίθβ ἀδύ θυ Βθοι πη δ85 
ϑνδιητηδίϊοὶ δα ρίθη5 πδϑ8 ΑΥἸΒίορ ΒΔ η18. 

Ἡ. σΕΟΤΙῦϑ. 

119. λαῦν. 

ἢ Ολπαγναοο φμοάαηι ΡοΡ αΉιΘΉΟ. 

ΠῚ6 Ομαγὰχ θδὸ Ῥουρδπιθδ θ᾽ 18 ἊΡΌΘ ΒΔΟΘΡΟΒ, 

ἴῃ βίθυιποηΐθηι ΡΌ65, ἈΌῚ ΘΙ] τὴ ροββὶΐ, ΘΒ Π]θτὴ 

ΤΟΙΘρμὰ5. ΑἸοϊά 88 τηᾶρηὶ ΟΡ ΕἸββί μηδ, ΡΡΟ]68. 
ΐ Ἡ. 6507. 



ἌΝ ΡΥ ᾷ ΑΎΡΕΣ ἣν Ὅτ ν Ἐὴ 
ν ΤΣ Ἢ 

τὴν 

810 
119, Αλλο. 

Εἰμὶ Χάραξ ἱερεὺς γεραρῆς ἀπὸ Περγάμου ἄχρης, 

ἔνθα ποτὲ πτολέμιζεν ἀχιλλῆι πτολιπόρθῳ 
Τήλεφος ραχλῆος ἀμύμονος υἱὸς ἀμύμων. 

190. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ͂. 

Ἐπίγραμμα, ὃ εἶπε Πτολεμαῖος πρὸς ἑαυτόν.. 

Οὐρανίων ἄστρων πορείην χαὶ χύχλο. σελήνης. 
ἐξεθέμνην σελίδεσσι πολύφρονα δάχτυλα πάντων. 

121. ΑΔΗΔΟΝ. 

Τοῖα παθόντ᾽, οἶμαι, καὶ Τάνταλον αἴθοπος ἰοῦ 
μηδαμὰ χοιμῆσαι διψαλέην ὀδύνην" 

χαὶ Δαναοῖο χόρας τοῖον πίθον οὐχ ἀναπλῆσαι, 

αἰὲν ἐπαντλούσας ὑδροφόρῳ χαμάτῳ. 

122, ΑλΛλο. 

ἀρχὰς, ἐτήτυμον] εὐόπλου Φιλοποίμενος αἶμα, 
τάνδ]ε Μεγαχλείας αἴνεσον εὐσεδίαν, 

δ]ν ἀπὸ Δαμοχράτους λέχτρων ἠνέγχατο μάτηρ 
Οὐρ]ανίας [ἁγ]ν[ὰν] Κύπριδος ἱροπόλον. 

ὃ Τέρ]μονι γὰρ ναοῖο πέριξ εὐεργέα θριγχὸν 

θήχατο χαὶ ξυνοῖς [θαῦμ]α [χαὶ ἁ]γεμόσι. 
Εἰ δὲ, γυνὰ, π[λούτ]οιο χλζέος,.. .] ξατο φάμα 

οὐ θαῦμ- [ἐξ ἀγαθῶν αὐτὰ ἔγεντ᾽ ἀγαθά.᾿ 

«128, ΠΡΟΦΙΛΗΣ ΣΙΒΥΛΛΗΣ. 

"Εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ γεγαυῖα μέσον θνητοῦ τε θεᾶς τε, 
νύμφης ἀθανάτης, πατρὸς δ᾽ αὖ χητοφάγοιο, 

μητρόθεν ἰδογένης, πατρὶς δέ μοί ἐστιν ἐρυθρὴ 
'“Νάρπησσος, μητρὸς ἱερή, ποταμός τ᾽ ἀϊδωνεύς, 

124, ΠΑΡΜΕΝΩΝΟΣ. 

ἀνὴρ γὰρ ἕλχων οἶνον, ὡς ὕδωρ ἵππος, 

Σχυθιστὶ φωνεῖ, οὐδὲ χγόππα γιγνώσχων᾽ 

χεῖται δ᾽ ἄναυδος ἐν πίθῳ χο)λυμθήσας, 
χάθυπνος, ὡς μήχωνα φάρμαχον πίνων. 

195. ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ͂ ΦΡΟΝΤΩΝΟΣ. 

Εἰς Ἡσίοδον. 

Ποιμένι μῆλα νέμοντι παρ᾽ ἴχνιον ὀξέος ἵππου 

Ησιόδῳ Νουσέων ἐσμὸς ὅτ᾽ ἠντίασεν, 

ΑΝΤΠΟΙΠΘΟΙ ΔΕ ΘΕ ΖΕΟΔΕ ἈΡΡΕΝΌΙΟΒΟ 
ἐνντ. τ τ τυ λιν 

Ε 

119, Ααῦρ. 
ϑαπὶ ΟΠΔΓᾺΧ 58οοΡο5 γϑηογδηδα ΟΧ Ρ 
Ὁ] ΟἸἸτὰ ὈΘ] αν] οατα ΔΘΠ1116 ἈΓΒΙ τηνι 
ΤΟΙΘΡἢ 5 ἨΘΙΟΙΪ5 ἸΠΟῸ] ρα. ἱπου!ραΐαβ. 

190. ΡΤΟΙΕΜΖΙ.. 
ἘΡ᾿βυδιηχηᾶ, αποά ἴῃ βϑίρϑυμῃ αἰχὶ! ἢ 

Οοβίϊαπι Δβίγογαπι ἰΐ6: οἱ οὔθ65 [πες 
ΘΧροϑβαὶ ΠΟ ΙΒ. γα! ἀ6- ρυἀθηΐθβ Ἰηα 068. 

121. ΙΝΟΕΒΗΤΙ. 

ΤΆ]ὰ ρᾶββαπι, Γ6ον, οἱ Τηΐδί τη ἃ πἰ 
ΠΘααΔΖαδΙ 5Ορ᾽ 1558 5 αηάυτη 4010, 

οἱ Ῥαμπδὶ ἢ}185 (816 ἀο]Ιαπὶ ποη ἱπιρὶον 
ΒΘΙΏΡΘΙ ὨδΕΓΙΘη 65 Δ ΌδΙΙΟ ἸΔΒΟΓΘ.. 

122. ΑἸαῦῃ. 

Ατοᾶβ, γ6ΓῈ8 [61015-1Π-γτὴ}5 ΡΏΠΟΡΟΙΊΘΥ 
Βᾶποοθ Μϑρδοὶθῷ ἰδάδ, ῥ᾽ οίαίθπι, 

4ιᾶπι ἃ} Πιποογ 5 Ἰθοίο ἐ0}}}| ππᾶιοῦ 
Ὁτδηΐ ΟΥΡΥΪ15 οαδβίαπι βδοθγἀοίθτη.. 

Αἴἶγοα δηΐπη (θιῈΡ}} ἐουτηΐη05 θ6Π6- Ὁ ]οδ, 
Ροβιιέ δὲ ρορυ δι! ΤῊ ΠΠ-ΟΡῸΒ 6 

ΘΒ] δαΐθπῃ, ται ]16ν, αἰν ἰἀτπὶ ἀθοὰβ.. ᾿ς 
ΠΟΠ ΤΠῊΪΡΙΠῚ; ΘΧ ὈΟΠΪ5 ἴρ8ἃ βυπί θοπᾶ. 

128. ΗΕΒΟΡΗΠΠ)ΕΒ ΒΙΒΥΙΜΑΣ 

Θπη ΘΡῸ πδίδ τηοΥ Δ] 61 ἸΠΐ6  ἀθδιηααθ,. 
ὨΥΤΏΡ 8 ̓πητηοΥ 8}1, ραίγθαιιθ οθίορ δ ρῸ,. 
ἃ τηδίγα ΙΔορϑηδ; ρίγϊα δυΐθτη τὶ θϑὶ 
ΜάρΡροβϑ08, τηδί τ] Β8ογᾶ, ΠυΤΏΘΉΙΘ ΑἹ 

34. ΡΑΒΜΕΝΟΝΙΒ.. 
Ηοπιο δηΐπι μδυγίθη5 νίπαπῃ, αἱ, Δαυιδ 6 
Θογ Β]ΘΟ-ἸηοΓ6 Ἰοαυϊία, ΠΘ κόππα αυϊά. 
Ἶδοοθῖ δυυΐθιι βίηθ- οοθ, ἴῃ 40110 410 868 
ΒΟΙΏΠΟ- ἀθρυβ8ι5, (υδϑὶ ροΐο ῬᾶρϑΥ. 

198. ΟΟΒΝΕΙΜΙ ἘΒΌΝΤΟΝΙΒ. 
Ιῃ Ἡδβίοάυη. 

ωδλας οί... τἀκλη ομανεμ οννν γοιλραιν οὐδ, κατ κρέα 

Ρδϑβίουϊ ονὐθ5 ρᾶβοθηΐὶ ᾿αχίδ γϑϑί! ΡἼΌΤη 
᾿ς Ήρρβοᾶο Μυβδᾶγαπι ΟΠΟΓῚΙΒ ΟἸτα γΘηΪ, Ὁ 

121. ἸΝΟΕΕΤΙ. 

ΕΔΠ1ΟΥ, δῃ. Πδθο ἐδ115 46 ὨΪοΤΟ δοσθηβ8, ΚΘ Π6Π0, 

Τδηίδ!θ, νοχᾶνὶ (6 βίπθ π6 5151 

ΤΑ]6 οΟἸΊτη, ργο1]65 Ὡδηδὶ πυχηθγοϑδ, ΓΘΡ]ΘΓΘ 

ἐραβίραϊο ἰ6 μδιαβία νὰβ γο] αἶβ856, ΤΟΥ. 

ΜΑΤΗ. ΘΕΞΝΕΒ. 

Ὡς δοικατλυσαν 

128. ἨΕΒΟΡΗΙΠΕΘ ΒΙΒΥΤΤ, 2... 

πε, κυ κεῖϑριβον, ππιάνμντεύουφαςςν τατος αρώμης ταυγοσσςμιηςσιῶς τριστι τὸν Ταΐου αἰγατασιθ βδαπονταθάϊαχῃ, ἀϊνδβαπθ 

ΣΡ Ώ8, ἱχητλον 8} } βαΐδ, ΘΘἰΟΡΠΔΡῸ 5 
148 τῆθϑο χηϑίυνὶ ρδύσδ δῦ, σαὶῃὶ Ῥδίν 
ΜδΥΡΘΒ5118, Τα ΠἹ αἀ1δ0 5808, ΔΙΠΠΙΒ6 06 



», 

146. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

ν. ἀμφιτρύων ὑπὲρ ἀλκαίου τρίποδα ἀπόλλωνι. 
ἐν: [ἄθλους’ 
: ἔν ποθ᾽ ὑπ᾽ Εὐρυσθεῖος ἀναγχασθεὶς τέλεσ᾽ 

α μὲν ἐν Νεμέᾳ βριαρὸν χατέπεφνε λέοντα, 
τερον ὕδραν Λερναίαν ἔχτεινε, τρίτον δὲ 
ρον ἐν ἀρχαδία, στιχτὴν ἔλαφον δὲ τέταρτον, 

τέμπτον δὲ στρουθοὺς Στυμφαλίδος ἤλασε λίμνης, 
χτον δ᾽ Αὐγείαο ἐφόρει χόπρον, ἕόδομον ἐλθὼν 

ϑήτης ταῦρον μέγαν ἌγατΝ ὄγδοον ἵππους 
γήχης ἐξέλασεν Διομήδεος, ἱππολύτης τε 

; Ἰστῆρ᾽ ἐξεχόμισσεν ἀμαζονίδος, δέχατον δὲ 

Γηρυόνην ἔχτεινε [καὶ ἤ]γαγε βοῦς ἀγελαίας" 

νδέχατον δ᾽ ἐξ ἀίδου ἀνήγαγε [Κέρόερον ἐλθών, 

σπερίδων δ᾽ ἤνεγχε μολὼν [εἰς ἔσχατα χώρας 

χρύσεα μῆλα, δράκοντα λαθ[ὼν ἑχατονταχάρηγνον. 
Δ Λώδεχα μὲν τούςδ᾽ ἐξανύων ἄθλους, χτάνε πολλούς" 

Ι δούσιριν μὲν ἐν Αἰγύπτῳ, Λιδυχαῖς δ᾽ ἐν ἀρούραις 

Α' νταῖον, Φολόῃ Κενταύρους, ἐν δὲ περαίᾳ 

Κύχνον Ἰιδ᾽ ἀϊεν, ὃς τὸ [Προμτηθέος ἤσθιεν ἧπαρ᾽ 

ἐν Λυδοῖς πυμάτοι[ς χτάνε Συλέα χαὶ Λιτυέρσην, 

427. ΑΛλο. 

Πάντες, Νιλτιάδη; τὰ σ᾽ ἀρήια ἔογα ἴσασιν 

5. Πέρσαι, καὶ Ναραθὼν σῆς ἀρετῆς τέμενος 

ς΄ 4948. ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΑΕΡΤΙΟΥ. 

Τὸν χλεινὸν Φερεχύδην, 
. ὃν τίχτει ποτὲ Σῦρος, 

ἐς φθεῖρας λόγος ἐστὶν 

ἀλλάξαι τὸ πρὶν εἶδος, 

θεῖναί τ᾽ εὐθὺ χελεύειν 

Μαγνήτων, ἵνα νίχην 
δοίη τοῖς ἐϊφέσοιο 

ἐνγναίοις πολίταις. 

Ἦν γὰρ χρησμός, ὃν ἤδει 

μοῦνος, τοῦτο χελεύων " 
χαὶ θνήσχει παρ᾽ ἐχείνοις. 

. ἣν οὖν τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἀχηθές: 

ΘΑΡΌΤ ΠΙ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΘΕΜΟΝΘΤΒΛΤΙΥΑ. 5911 

130, ΑΝΟΝΥΜΙ. 

α. ΑἸΠΡΕ ἔργο η ΡΤῸ ΑἸοθο ἱσϊροάθιῃ ΑΡΟΠ] ΠΗ ἀοαϊοραί. 
[ῬοΓ68 : 

ὁ. Οο05 οἸ᾿πὶ Ἰ]Θηΐ6 ἘΠΡ ϑί θη 6 ΘΧβθοια8 68 ἰὰ- 
Ῥυΐμιο αυϊάθπι ἴῃ Νοπιθᾶ ψἰϊάμππι οοοϊαϊξ ἸΘΟΠΘΙη, 
ΒθοῦηἋ0 Ὠγάγδιηῃ [ΘΓ ηοᾶπι ᾿η θυ θοϊί, ἰουΟ 486 
ΔΡΓαΠ ἴῃ Αγοδάϊδ, τηδου]οβδτη 116 ΟΘΡν πὶ αυδΡίο, 
αυϊηΐοαιθ ἃν65 ϑ γι ρ δ} 146 ἀδρα ρα]ααο, 
βθχίοσιθ Αὑρὶ βαβία! βίθγοιβ, ΒΘ 1π|0, οπὶ γ6- 

[π|586ἱ, 

οχ Ογοία ἰδυγιπη ἱαρδενάπη θά υχι, οοἴανο Θ4105 
ΤΗγδοῖᾶ ἃθθρὶὶ ΠΙοιηθαϊβ, ΗΙρροϊγίϑαμθ 
οἰπρι απ ἃ βία! ΑἸηδζΖοη 15, ἀθοϊ πη 116 
(δγγοπθπὶ ΟΟΟἰ ΑΙ, οἱ, ἀθαπχὶ θΟν 65. Δι θη 8165, 

ἘΠαΘοϊηἃ νἷοθ οχ τοὺ δράυχὶς δυθουιμα, πὶ 

[νϑηϊΐ, 
Ἠοϑρουϊάυπηαι8 βία, αθὶ Δ 1 Θχίγομπηα ὑθυγ, 
δυγθἃ τη ]8, ἀγᾶοοπθ ἀθοθρίο οθηίοὶρ ίθ. 
Πυοάοοϊπι δυΐθηη ἢϊ5. σοηΐθοίβ ἸΔΟΎ Ρ15., τη] 08 

Βυδί τίμα ἴῃ ΦΕργρίο, Πρ γοίδαμιο ἴῃ ἃν 5. [ΘΟ α] : 
ΔΑπίφυπι, ῬΏΟΙΪοΘ5 (δηΐδυγοβ, ἰπαιι6 Ὁ ΘΓΙΟΓΘ ἔθ} 
ἀγοπυπι αἴχαθ Αθίαμι (ἡ. 6. ἃ 81) χὰϊ Ῥγομηθί μοὶ 

[οοτηθα οθδΐ ἸΘΟῸΓ : 

δρυᾷ Πγάο5 Θχίγοπιοβ οθο αἱ Ξγ168 οἱ ΠἸ ΎΘΥΒΘΙΩ... 

127. ΑΙαῦϑὸ. 

Οιηποβ, ΜΙ ά6, ἰὰἃ τηᾶγίϊα ἴδοία ποιηΐ 

Ῥεῦβθ, οἱ Μαγδίμοη {πὸ νἱγία 15. ἰθιηρ] τ ὁ8έ. 

128.. ΠΙΟΘΈΝΙΒ ΠΑΕΉΤΙΙ. 

Τηο απ ῬΠΘΓΘΟΥ 61, 
4ᾳθπὶ ρδΡὶΐ οΟἸἸτὴ ΚΥΓῸΒ, 
ἴῃ ρϑάϊου]οβ ἴδ οϑβὶ 
τηυΐα558 ῬΓΪΟΓΘΠῚ [ΟΥΠῚΔ ΠῚ, 
ῬΟΠΙΦΘ οοηίγδ, [π1551558 
Μαρποίδβ, αἵ νἱοίου δὴ 
ἀδτγοὶ ΕΠ 651 
ΘΘΠΘΙΌΒΙῚ5 ΟἸν] 05. 
Ἐγδΐ δπῖπι οὐδουΐαπι, ααοα πογογδί 
5015, ΠΟ 0065; 

οἵ τηουῦϊίι ἂρ θ08. 
Ἐτδί ᾿ϑιίαν Ποο οογίθ ΘΓ : 

127. λῦ. 

οοπἶία, ΜΙ δά6, ἐπ, ταοίδ ἱηρθηςα ῬΘΥΒ15: 

χἰρίαϊ Μαγαίμομ δὶ βδουᾶ ἰθυρᾶ (086. 

᾿Ἢ. σΒΟΤΙῦΒ. 

1238, ῬΙΟΘΕΝῚΒ ΠΛΕΒΤΙ. 

Νανγαίαν ῬΒΘυΘου 68, 

Οὐ) ρΡαίνια ὥυγαβ, 

ταθίδν 586 ῬΎΙΟΓΘΙΩ 

τα ]6ηὸ Ρ6 468 ΤΟΥ τηδιὴ 

οἱ 7551556 τϑροπὶ 
856 Μαρμῃοίϊθαυβ, αὖ 5ῖο 
δα οἶνοβ. ΕἸΡῃ βΊ ΠΟῸΒ5 

56 υἱοίονιᾶ ἔδυγοῦ; 

ΠῚ αἴθ ον ογδύ ἈΠ15 

1ὰᾷ γσϑβροηβᾶ οδῃθοδηί. 
51. δχαϑυποίιβ θ᾽ θη οϑί. 

6 γ6, 81 τῆοο νϑ ἃ 



“ἣν ἦ τις σοφὸς ὄντως, 

χαὶ ζῶν ἐστιν ὄνησις, 
χὥταν μηδὲν ὑπάρχῃ. 

129. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Εἰς ᾿Ἀλεξῖνον. 

ΜΕ {ν 

Οὐχ ἄρα μῦθος ἦν ἐχεῖνος εἰχαῖος, 

ὡς ἀτυχής τις ἐὼν 

τὸν πόδα χολυμδῶν περιέπειρέ πως ἥλῳ. 

Καὶ γὰρ ὁ δέηγος ἀνήρ, 

ὅ ποὶν ἀλφεόν ποτ᾽ ἐχπερᾶν, ἀλεξῖνος 

θνῆσχε γυγεὶς χαλάμῳ. 

,. 180. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ζηνὶ μὲν οἱ Πισάται κότινον χαὶ ὀλύμπια θέντο, 

χαὶ Πυθεῖς μετὰ τούσδε τὰ Πύθια μιῆλά τε Φοίθῳ: 
ἴσθμια χαὶ πίτυν αὗτε Κορίνθιοι ἐϊννοσιγαίῳ" 

καὶ Νέμεα τρινύχῳ Νεμεᾶται, ἠδὲ σέλινα. 

181. ΑΛλΛο. 

Εἴθε μμἡ], ὦ πανάριστε Βοχόντιε, σαῖς ἀτέλεστον 
ἔργον ἔοι πραπίσιν τοῖα πονησαμένῳ. 

182, ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ͂. 

Εἰς τὴν ἑαυτοῦ βίδλον. 

᾿ ἈΑουχιανὸς τάδ᾽. ἔγραψα, παλαιά τε μωρά τε εἰδώς, 

μωρὰ γὰρ ἀνθρώποις χαὶ τὰ δοχοῦντα σοφά. 

Οὐδὲν ἐν ἀνθρώποισι διαχριδόν ἐστι νόημα" 
ἀλλ᾽ ὃ σύ θαυμάζεις, τοῦθ᾽ ἑτέροισι γέλως. 

λ 

188. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

“Τέρπεο καὶ σχηνῆς πολυγηθέος ἔχτοθι μίμνων,, 
Μεσσαλίνου δεινοῖς ἔργμασιν, ἡδόμενος, 

οἷς θεάτρου [χύ]χλον περιώσιον ἐξεσάωσεν" 

πα δαμάτωρ δὲ χρόνος εἶξεν ἀρηγοσύνῃ. 

184. ΑΛΛοΟ. 

Φλωρεντῖνος, ἄριστος ἀνὴρ χαὶ ὑπείροχος ἄλλων, 

ΠΑΝΤΠΟΙΘαΙΑς αππακ ΡΡΕΧΡΙΟΙΒΟ 

ΝΟ ΘΓΡῸ 5ΒΘΙΤΠΟ ΘΓδί, 1116 νὰ 5 

5ὶ 4υ]5 ΒΔ ΡΊΘῺ5 γ6 ΓΘ δῖ, 

οἱ νἴνθῃβ δϑί ἠμγαπθη, 
οὗ ΟΠ. ΔΙΏΡ 15 ΠΟ 6ϑί. 

139. ΕΥΌΒΡΕΜ. 
Ιῃ ΑἸοχϊ πῆγα 

ἸηΓογαηδίιι5. οαπὴ ΔΙ 1415 δϑί, 
ΡΘάθπι πδίδηβ ἰγδηβῆχιί πιο 0 φιοάμννε ο᾽ 

Εἰθηΐμη ΘρΤΘρΊ5 ὙἹΓ, Ἐ 

δηΐθαιδᾶπιὶ ΑἹΡΗ θη Οἰϊτὰ ὑγδηβιθυὶί, ΑΙ 
τηοῦ 5 Θϑί ρυηοίιιβ οδίϑτηο. τῇ 

ι30. ἍΝΟΝΥΜΙ. ὁ 
Δονὶ χυϊάθιη ΡΊβθὶ οἰθαβίγαπι οἱ Οἰγπηρία 
οἱ Ῥυίμι (. 6. Π6Ιρ}}) ροβί ΒῸ5 γὐῤεις: 

Ιβιμπιῖα οἱ ρίπατπι ΤαΓβιιπὶ (σηπία! Οὐ 

οἱ Νοιηθᾶ ρεϑῦ-ἰτἱποοίϊυπι- ΘΘηϊίο Νοπιραὶ 

νὰ 3. λα 

Οἱ άπᾶπι πθ, ὁ ορίϊπιθ γοροπίϊο, ἰυᾶ ἱπιροτῖ 
ΟΡ τηϑηθδΐ τηθηΐθ ἐἶδὲ ἰα} 18, Θχβθοαΐο.. 

132. ΠΌΘΙΑΝΙ. Ἴ 
Ιη -ϑιααπὰ ΠΌΡΌ,. 

1υποἰδηι5 Ὦο βου ρϑὶ, δη ἰφυδαιιθ εἰϑεμαυὸ 
βία! να θηΐπὶ ΠΟΙΏΪΠΙθ15 γ6] διιέ δᾶ αι νἱ 

' δὰ." 
ΝΊΠΙΙ 686 ἴῃ Ποιηϊπὶθὰ5 ἀποα ἀἰδιϊποίθ ἰπίθ 

56ἀ φυοά ἴμ πιἰΡ ΓΒ, 1 8}115 ᾿μα  ὈΓΙ πὶ ὁ 

133. ἈΝΌΝΥ͂ΜΙ.. 

ἘΤΟΘΓΘ- Ουτα- ΔῈ 10, ψεὶ οχίτα Βοδπδπι Ἰροΐθ 
[ἀϊυχη- ἃ Θ θηΐθη 

Μοββδ!τηὶ τηϊγὶβ Ορουῖθι5 ἀο]οοίαί5, 
ἀυϊρβ {πϑδίγὶ οἰγουϊ τὴ ἸΠη ΤΠ ΘΗΒ.1ΠῚ 5ΘΡΨ δ, 

Ομ ῃἶδ- ἀομ]8Π5 ἰθΠρ15 οθϑ551} 675. ϑυχ]!ο 

184. ΑἸ'ῦν. 

ΕἸογθηςἴπυιβ, ορίϊπιιβ νἱν οἱ ρυ:βίδη!ίον δὶ 

Ὠδος βιιηΐ, ΥὙἱν" Βαραϊ, ααὶ 

γῖναβ ργοΐαϊξ δηίθ. 

οἱ απο οπὶ Π1Π1] οϑβϑί. 

129. ΕὔὔΒΡΕΜ. 

1 Αἰοαϊγοι. 

Ἐϊβὶ δοίδ ἰαπάθυῃ αι] 465 ρυΊβοθθ, 
ὨΘΙΏΡ6 Τηΐ56}" αοα ΒΟΙΊΟ 

εβὺ ἐγδηβδάδοίαβ, ἄστη πδίδί, ΡῬ66885 οἱδυΐβ. 

Νχηατ8 Υἱν ΘρΡΘΘῚαΒ 

Ἡ. σΒΟΤΙῦΞ. 

“-πος---Σ----- σαντο τν".--  ὐτὦοἔοοτοος 

ἴῃ ΑἸρΡμθο πδη8 ἰπίθυις ΑἸ πὰ 5 ̓ 
ΡῬαποίαβ 101 οδδῖηο. 

489, ὩΌΟΙΑΝΙ- 

Τὰ ϑιμίηι ἰόν. 

Γλιοϊδηιβ βουῖρϑὶ μεθο, δηίαυδαιθ βίαϊέδα 
1ὰ φαοααθ δηΐτῃ βίαια οϑί, ααοα {10ὶ ἴοι] 

ΝῚΙ ποχαϊπὶ οϑυύπμι δϑί, πθο γοΐο Ὑἱν τὰ 
564 ν᾽ άθηβ δδάθϑι ῃἷο οἱονδί, 116 ρροθδί.: 

; ΤΌΟΙΑΝ., ; 



ἶχο ἐδείματο τόνδε μετ ̓ εὐχλείης σοφίης τε. 

, 188. ΑΛΛΟ. 

νθάδε τὸ γδϑδύρον δωμήσατο τείχεος ἐντὸς 
᾿ Ε ὑυγηλὸν ζαθέης ἴσιδος ἀρχιερεύς" 

πρὸς δ᾽ ἔτι χαὶ τὸν ἄνυσσε πυλῶν ἱρῇ ἐνὶ Κύσει, 

ἥ οὗ πάρος ἐνναέτης ἔρδε γομιζομένοις, 
λα ποθεινὰ χαλοῖς ἔπεσιν ὑπὸ πᾶσι δεδέχθαι 

χὴν θεὸν εὐχάρποις τερπομένην πεδίοις. 

ἄσι γὰρ ὀψιγόνοισιν ἀοίδιμον ἔργον ἔτευξεν 
ἠππιότολμος ἐὼν υἱὸς ὁ Οὐαλετίου. 
Ἵ 

18θ. ΑΛλλο. 

᾿Ξ Ἐ υ νος ὀλύμπιον ὕμνον ἀείσας 

᾿ἴδρυμαι βουλῆς ψήφῳ ὀλυμπιάδος. 

187. ΑΛΛλο. 

ἱπτάχ'. τοὺς ἑχατὸν πήχεις εἰς μῆχος ὁ τήνδε 

) τὴν δὶ χοσμήσας στρόματι τῷ λιθίνῳ 
ἱἡομόλεως, ὅ γυναιχὶ σὺν ἀνθούσῃ μεθοδεύσας, 

' Ε τ ατρίδος ἐξ Ἑρμοῦ, υἱὸς ὁ Ἑρμοφίλου. 

188. ΑΛΛΟ. 

ὑ τάδε θελξιμελὴς ἀμφιονὶς ἤραρ[ε φόρμιγξ, 

οὐδὲ Κυχλωπείας χειρὸς Εἰπέ β5: 

ἕοςς 

139. ΑΛΛΟο. 

Εἰς ᾿Αθήνας. 

Αἱ δ᾽ εἰσ ἀθῆναι, Θησέως ἡ πρὶν πόλις. 
ο Αἰ δ᾽ εἰσ᾽ ἀδριανοῦ, κοὐχὶ Θησέως πόλις. 

140. ΑΛΛΟ. 

Εἰς Ὀππιανόν. 

Οὐδὲ σέθεν γεραρὴν ἴδ᾽ ἐγὼ πυχτηί(δ᾽ ἐραστὴν 
ἡμιτελῆ παρέθηχα, σοφίης ὄρχαμε ὦσχε, 

Ὁ: πιανὲ θουλλούμενε χλυτῆς εἵνεχ᾽ ἀοιδῆς" 

ἀ) λλ᾽ λ᾿ ἤνυσα θεησάμενος σέο χαλλιέπειαν. 

141. ΛΛΛΟ. 

Εἰς τὰ Ὀππιανοῦ ἍἉλιενυτιχά. 

ἐνθάδε πάντων ἰχθύων πάντα γένη 

ὁ γράψας οὗτος χαὶ αὐγαθῥοίσας τοῖς νέοις 

ον δ᾽ ἔδωχε καὶ χόπον τοῦ μανθάνειν. 
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ἀοχηὰπ φαϊῇοαν! ἤδηθοθ, οὐπὶ ο]ουϊᾶ οἱ βαρ θη. 

18ῦ. Αῦ Ὁ. 

Ηΐο νϑβϑί θυ] πὶ φαϊβοαν!! πηυγυτη ἰηΐ τᾶ 
ΘΧΟΘΙβιιπὶ ἀἰνίης [5115 ΒΙΙΤΏΤΊΙΙ5 ΒΔ ΘΓ ο5: 

᾿ΠΒῸΡ ΘΙ. δ φυοαι ρονγίθοϊί αὐγίυμη βδονὰ ἴῃ Ογϑὶ, 
ὉΡῚ ὈΓΪ5. ῬΘΓ-ΠΟΥΘΙΏ - Δ Π05 γδ]Ϊ 580} }5-ἰ|6ρ]- 

[{τη15, 
αὐ ῬΓΏτΙηΐα ΟρίδὈ Πα ὈΟΠΙ5. γΘΓΌῚ5 5 ΒοΙρογοί οτα- 

ἀθᾶ ᾿γαοίιιο515 ᾿ἰαΐδ ΔΙῚ Ϊ5. [π]Ρὺ5 
ΟἸηΠἾ 115 Θηἶπὶ ροβίθυ 5 ΘΙ ργαηά πὶ ΟΡ οχϑίναχὶς 

ἘρὶοίοΙ πηι5. σαὶ ἢ] 5 οϑί 8] 61}. 

430, ΑἸαΌ Ὁ. 

οὐ. ΙΒΟάΘΤηΠ5 ροβίαιδη ΟἸ Ωρ πὶ ΠΥ ΠΠΠῚ οδἢ- 
Ροϑιία5 ἴὰϊ ΟἸΥΠΙΡΙΟΙ βοηδίιβ ἀθογθίο.. [ἴἀν] 

131.:. ΑἸΌ Ὁ. 

Θορίϊ65. σθηΐαπη ΟΠ 1015. ἴῃ Ἰοηρὶ ἀπο 1116 αυὶ 
Η]ΡΙΠ οΥΠνὶ ρᾶν!πηθηΐο βᾶχοξο [Πδῆθο6 

ΗφυτηοἾδιι5 810., ἀχοῦθ οατῃ Αηΐῃιιβᾶ οριι8 Ρ6Γ56- 
6 Ραίγϊα Ηθρηθ, ἢ]15 ἨΘΡΙΠΟΡ ὮΙ, [οαΐαβ, 

138. ΑΙΔΌὉ. 

Νοὴ πῴοοθ οδηΐα- 8} ΠΟ] θὴ5. ΑἸΩρ]οπῖα οοηροδυϊὶ 
ΠΘ4Ὲ6 Ογοορθῶ Τη8Π|18 βίγαχὶΐ ν]5. Πντὰ, 

1380, ΑΙ}. 

Ιη Αἰμθηδ8. 

Ηδ βϑαπί Αἰμθηθ, ΤΉ θβϑὶ ργὶιβ οἰν 85. 
1 δ βυηίΐ Αἀγίδηϊ, ποθὴ ΤἬ 656] οἰν  α8. 

110. Ατῦν. 

Ιη Ορρίδπυμι. 

ΝΟ ἰπατη γϑηθγδηθυτη ΘΡῸ οἷ, ΔΙΏΔὈ 161} ΠΠὈΓῸΠῚ 
Βοιη Δ Ὀ5οϊαΐαπη Θχ ἢ θα], ἀοοί ΓΙ 85 ῬΥΙΠΘΘΡ5 ΓΆΙΏ6, 
Ορρίδπο οϑιθθγαΐθ ἱπο 1 ργαίϊα σαντα ηΪ8 : 
564 φρογίθοὶ τηϊγαᾶία8 ὑπδπι ΡΟ] ΟΡ ΠΟΘ πίϊδπη. 

141. ΑἸΌΡ. 

Ιη Ορρίδῃϊ δ! δυίϊοδ. 

Ηΐο οπηηϊιπὶ Ρ᾽βοϊαπη οτηηΐᾶ οΘηΘΓἃ, 
4υἱ ἀθβουιρβὶς οἱ σοηρδβϑὶῦ δἀο᾽ θβοθηίθι15, 116 
ἰὩθογθίηαιθ ἀθαϊί οἱ ἀἰβοθηαὶ Ἰαββι ὑπ] πθτη. 

1.89. 1Χ ΑΤΗΕΝΑΒ. 

ΗΠ βαηὶ ΑἰΠθπέθ, ΤΉ 68605 γϑίὰβ ορρίιάσμῃ. 

Ηφο Αἀγνιδηὶ πῆς 564 ἀΡΌ8, πο ΤΉΘΒ6Ο8. 

Ἡ. σΒΟΤΙῦϑ, 



84 ῤ 
: 119. Αλλο. 

Τὰς ὑππιανοῦ τῆς κυνηγίας βίδλους 
ἐχ τῆς σχοτεινῆς τοῦ μέτρου δυσφωνίας 
εἰς πεζὸν εἶδος τοῦ λόγου μεθαρμόσας 

προὔθηχά σοι, μέγιστε Καῖσαρ, ἐνθάδε, 
τ θηρατικῆς μάθη μα πάγχαλογ τέχνης. 

ἠντυγχάνων οὖν εὐκόπως τὸ βιύθλίον, 

χαὶ τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ συλλέγων εὐχαρπίαν 

πονῶν με πεῖθε μὴ χατοχνεῖν εἰς πόνους. 

148. ΑΛΛΟ. 

θ,..κ' 

Κλαύδιος Αὐρεόλῳ μετὰ δήιον ἄρεα Καῖσαρ 

τὰ χτέρεα, θνητῶν ὡς θέμις, ἐνδίδοσι" 

τῷ γ᾽ ἂν καὶ ζωήν: ἀλλ᾽ οὐχ ἐθέλησε φρόνημα 
πᾶσιν ἐπιρρήτοις τοῦ στρατοῦ ἀντίθιον. 

ὕ Κεῖνος δ᾽ οἰχτίρμων χαὶ σώματος ἔσχατ᾽ ὀπίζων, 

Αὐρεόλου γέφυραν στήσατο τήν τε ταφήν. 

144. ΑΛλο. 

Ἑϊς Πολύαινον. 

᾿λλαδικῶν Χαρίτων τὸ [πάλαι] χλέος ὦὥλεσεν αἰὼν 

βαρδαριχῆς ἐφόδου συχνὰ ἐπερχομένης. 

ἔμπης ἐν βιθλίοις κεῖται πάνθ᾽ ὅσσα ἔρεξαν 

Ῥωμαίων υἱεῖς χαὶ Δαναοὶ μάχαρες. 

ὅ Πάντα δὲ ἐν ταύτῃ τῇ δέ)τῳ, ὄλύιε, δήεις 

ἔργματα Ῥωμαίων χαὶ Δαναῶν χαμαάτους. 

14δ. ΔΓΑΘΙΟΥ͂ Η ΠΑΛΛΑΔΑ. 

ΜΝῆνιν ἄειδε μαθὼν χαὶ Μῆνιν ἄειδε διδάξας, 
οὐλομένην, γαμετὴν ἠγαγόμην ὁ τάλας" 

πᾶν δ υἦμαρ μάχεται, χαὶ παννυχίη πολεμίζει, 

ὡς παρὰ τῆς μητρὸς προῖχα λαθοῦσα μάχην. 
5 ἣν δὲ θέλω σιγᾶν; χαὶ μαρναμένῃ ὑποείχειν, 

ὅττι περ οὐ μάχομαι, τοῦδ᾽ ἕνεχεν μάχεται, 

1406. ΘΕΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ. 

Γαίης ἐν νώτοισιν ὀχούμενος, ὦ Πτολεμαῖε, 

χαὶ βροτέης φύσιος δεσμούμενος ἔνδοθι τεθμῶν, 

ΑΝΤΠΟΙΟΘΙΔῚ ἀπλῖομι ΑΡΡΕΝΡΙΟΒ. 
143. Αἴαῦρ. 

Ηοβ Ορρίδηὶ ἀ8 Ὑοπδίίοπο ΠΡγοβὺ 
6Χ ἐθηθθγοβᾶ {υδ-δ -γοΡβι8- ρογηοὶ γος 

ἴῃ ρϑάβθβίγθ [Ὀυτηδτὴ Οὐδ ]Οη 5. (αἱ ἰγδηϑίι 
Ῥτοροβαΐ {101, τηδχίπηθ (58, Ὠΐο θ00, 

νϑηδίϊοϑ ἀἸΒοΙ ΡΠ] ηδπὶ ΡΟΓΡΌΪΟΡ ΤΩ ἃ. 015. 
Ῥουθρθ 5 ΘΓΡῸ ἴ80116 1106] } τ, 

οἱ, 6χ 80 ΘΟ Πρ Πη5 ἔραοίααπη- ἀΡΘΡΘΙΠΠ-ῬΤῸ 
ἸΔ ον Π5 π|6 ρθυβιιδθ πὸ ρὶρϑαΐ Ἰαβογαμπι., 

1ὼ8,. ΑἸ1ΌὉ. 

Ὠ. Μ. 

ΑἸδυάῖυβ Αὐυγθο]ο ροϑί 1η θβύμτη τη υ θη 
ΘΧβοαυϊαϑ, τη Δ] τη αὐ [15 οδΐ, ἰγ] θα, 

ουϊ 58π δὲ νἱΐδπι ὑγδιυϊδδοῖ ; ὙΘΡΌΤη ποΙαἱν 
ΟἸΏΠΪθΙ15 ΡΓΟΡΓΟΒΙ5 ΘΧθΡοϊ ἃ ΘΟΠ ΓΡΙυϑ. 

ΠΠ6 δυυΐθιη ΤῊΙΒΘΡΙΟΟΡΒ οἵ ΘΟΥΡΟΥΙΒ ΒΌΡΓΘΙηᾶ, 
ΑὙΓΘΟΙΪΪ ροηΐθιῃ βίδία οἱ ἱππουϊυμα., 

11. ΑΙ}. 

Ιῃ Ῥοϊγθμαμι. : 

ΟἸπροδριτῃ ατδἤδτιπι δη  αυδπι ἰδ θ πη. 
ὈΔΥΡάγῖοο ἃρτηΐπθ οοπἰϊηπὸ ἰηνδαοηίθ. 

Αἰΐαιηθη ἴῃ ἢ γ15. ροβὶία βαηΐ ομπηϊᾶ 
Ἠοιπδηογπῃ ἢ}1 οἱ Πδηδὶ Ὀθδί!. 

Οἰπηΐδαιθ ἴῃ ΠοΟ οΟά 66, ἴδ] Ἰχ, ἀἰδοὶδ 
ορθρὰ Βοπηδῃουῦι δἰ, ΠδΠΔΟΡΙΩ ἸΔΡον6β. 

145, ΔΑΑΤΗΙΚΕ 5Ε0 ΡΑΠΠΑΡ 4... 

ΠΙ6 6Θρο αυὶϊ « Ιγᾶτῃ ὁ8Π6 », αἰ ἀ]οΪ οἱ « [᾿ὯΠ| Ὁ 
« ΟΧΙΙΟ58η »», ὈΧΟΡΘΙΏ ἀαϑὶ ΤΗΪΒΘΡ : 

ΡΘΓ ἰοΐαμη Θηΐπὶ ἀἸθῃ Ραρπαί, οἵ ΡῈ. ὑπ 

[Ρ8}1| 
φυκεὶ ὁ ἃ τηϑίγϑ ἀοἰδ! θη αὐϑοθρίκρει Ῥυρῃ 

Θ6( 5] νο]ο 51|6Γ6, οἱ ριῷ! !δη}] οοάθ το, 
404 ποη Ριρηο, ρῥΓορίον 1ὰ ρυρπαί. 

446. ΤΗΕΟΝΙΒ ΑΜΕΧΑΝΌΒΙΝ 

ΤΟΡΓΘ ἴῃ ἋΟΓΒΟ γϑοίαβ, Ριοίοπιδο, ᾿ 

οὗ πηονί8}15 παίαγο ἀθυϊποίυδ ἰπῖγα, Ἰοβο5 

“Ἣν 

1λ8. Αταῦῦ. 

ΟἸδαάταβ Ὠατηδηυτη νϑυϊῖα5 ἴα 5 δθδδν, ΠΟΠΟΡΘΙα 
ΤᾺ ΠΘΙῚ5. ΑἼΤΘΟΙΟ ροβὺ θυ 611 ἀϑαϊι. 

Μαϊαογδί νἱΐϑιῃ : 564 ᾿πθχουϑὉ1}}15 ΠΠ|πα 

ΠΟΙ {8110 1ῃ Ἰοοϑϑηα τα 1}1015 σὰ ἤάθτη. 
1ν1Ὁ αὰο ροιαϊύ οἰοτηθηίίδ, : ααἱρρ6 Ρϑυθυαίὶ 

ὨοΙΏΘΩ οὗ ἴῃ ροηίθ ποὺ βϑυυδύ ϑὺ ἴῃ ἰυτηα]ο. 
Ἡ. ἀΒΟΤΙῦΚ. 

Δάν, Αταῦϑ. 

15. Ροϊψωηιηι. 

Πνεθοδγάτη ἰδάθτη Ομδυιύαμπι ἀθρ ρα! οοναχα, 

θδγθδτῖΘ πυτηθρὸ οοΡε ρίθηΐθ ρυδάσμῃ. 
Αἰϊδηαθη ἴῃ 11 γ15 Ἰαἰθὶ πος, ἀποἀσαπαιθ 

56 βοη1 1 Ζυποδάστη βαπραΐπθ, 5θὰ Ὁ 
Ουΐη, ο, ΤΡ Ρ 68, [6 }1χ, ρᾶγνο οχμηῖᾶδ, 11 

Βοιμδαὰθ αὐ ἴθοἰύ, αΡθθοῖδ αδθ 9 ἢ 

1ζ0. ὙΠΕΟΝΙΒ ΛΠΕΧΑΝΡΒΙΝΙ. 

δε Ῥέοιδημθα, 

Ῥαχμι νϑμθυὶβ ἄογβο ἰθργθθ, Ρίο! θμθθθ,. 

Ι δ (6 παίαγϑο τηουίδ}15 γμο]δ οοθυοθηΐ, 



λῳι 

Ρ ἄρον δῇ μοῦνον ἀειδίνητον ἀνάγχην. 
᾿ς οὐδὲ πόλοιο φορὰν σὺ διέγνως ἀστατέουσαν᾽ 

ἀλλὰ χαὶ αὐτά περ ὅττι τελεῖ σημήια φαίνεις. 
Φοὔνεχα δὴ χρειὼ καλέειν σέ τιν᾽ οὐρανιώνων, 

᾿ αἰθέριόν τε νόον φορέειν, οὐ γήινον ἔμπης. 

Ε΄ Εὶ γὰρ χαὶ μερόπεσσι χαμερπέσι συμθιότευσας, 

΄ χαὶ φύσιος θνητῶν περ ἀλυχτοπέδῃσιν ἐδέσμου, 

ἢν δλλὰ νόον παθέων ἐν τοῖσι πόνοις ἐχάθηρας, 
“ἔξω σαρχὸς ἔδης δὲ καὶ ἀχλύος ἰλυοέσσης, 

“΄ καὶ τελέσεις προέειπας ἐς ὕστερα τέρμα λαχούσας. 

111. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ Η ΕΡΝΟΥ. 

ἐκτὰ πολυπλανέες χατ᾽ ὑλύμπιον ἀστέρες οὐδὸν 

εἰλεῦνται, χαὶ τοῖσιν ἀεὶ χανονίζεται. αἰών" 

ΐ νυχτιφαγὴς Μήνη, στυγνὸς Κρόνος. ἥλιος ἡδύς, 

᾿  παστοφόρος Παφίη, θρασὺς ἄρης, εὔπτερος. Ἑρμῆς, 

᾿ Οἱ δ᾽ αὐτοὶ μερόπων ἔλαχον γένος" ἔστι δ᾽ ἐν πλὼ 
᾿ Νήνη, Ζεύς, ἄρης, Παφίη, Κρόνος, ἥλιος, Ἑρμῆς. 
Ἂ Ῥοὔνεχ᾽ ἀπ᾽ αἰθερίου μεμερίσμεθα πνεύματος ἕλχειν 

δάχρυ, γέλωτα, χολήν, γένεσιν, λόγον, ὕπνον, 
ΒΕ [ἄρεξινι 

δ} Δάχρυ μέν ἔστι κι ἰρθὰ Ζεὺς δ᾽ ἀ, γένεσις" λόγος 

Ε [ξρμῆς" 
ο- θυμὸς ἄρης: Μήνη δ᾽ ἄρ᾽ ὕπνος" Κυθέρεια δ᾽ ὄρεξις" 

τς ἤξλιος δὲ γέλως" τούτῳ γὰρ ἅπασα διχαίως 

χαὶ θνητὴ διάνοια γελᾷ, χαὶ χόσμος ἀπείρων. 

ΟΑΡΌΤ πι. ΒΡΙΟΠΑΝΜΑΤΑ ὈΒΜΟΝΒΤΗΑΤΙΥΑ. ϑ1ὅ 

ΠΟῊ ΔΒΓ ΓΟΡ ΠῚ 8586 Τη0 0 5ΘΙΊΡΘΙ ἴῃ - ΘΎΕΙ - δοίη 
[πθορϑϑιίθιῃ, 

ΠΘ6Ὲ6 ΡΟΪΪ πιοίπιπι ἐπ αἰ πον βιϊ Ἰηβί Δ Ό1] θη : 
56α οἱ ἴρβὰ συϊάριη φυοα ἰθυαπί βισηὰ οβίθη δ. 
ΟυδρτΙορίοι ορονίοθι νοοθπηι8. (6 Δ] Θπι ο]]οΟ]ἃ- 

[ΤΠ], 

θη «ἰϊοιιηλι8. τ ἰ ΠΘυπη τηθηΐθπη ἴθι, ΠΟῚ ἰθ- 

[Γοβίγιη οὐηηΪη0. 
51 Θηΐπι Οὐπ του} 10 115 Βα] - ΤΟ ρΡΘη θ5. υπᾶ- 

[νἸΧ 511, 
οἱ παίατεθ πηουίδ! απ ἀα ἀθτη 1 550} 0 }ΠΠ0 5. Ρ6- 

[ἀἸο15. ἀθνὶη 6 08 }}8, 
δ, τηθηΐθιη ἃ οἰ 1 115 Ῥ6Ὶ ΙΔ ΡΟΓῸ5 ΡῸΡΡ ΒΕ, 
ΟΧίγα ΟΔΓΠΘΠῚ ἰν 511 οὐ, ο] ΡἼ ΠΘ ΠῚ ΠΟΤῚ, 
οἱ οχίϊιβ ργ ΙΧ 5.1 Ἰη-ροβίθταπη ἤπθπὶ βοΡ 105. 

141. ΨΌΒΌΕΜ ΒΕ ΗΕΒΗΜΩΑ. 

Θθρίθυῃ τη] ἰνᾶρϑο Ῥ6. ΟἸγ Πρ τὴ 5.611 ΠΠτ θη 
γοϊναπίατ, οἱ Π15 ΒΘΙΏΡΘΙ 86-Πουτ δὴ -ΟΧΊ ΡῚ ΠΣ ἰθτη- 

[Ρυ8΄: 

ποοία-] 66 5 [πιπᾶ, {γ15.15 Θαίανηι5, 801 ἀυ οἶδ, 

{Π8] δηλ ἴθγα Ῥαρῃϊθ, ἀαὰχ Μᾶνουβ, Ὀθπη6- 8] αἴι5 

[Μϑγουγ 8, 
οἱ Ψυρρὶίου παβοθηα]-διιοίον, ΟΧχ 40 πϑίατἃ ΟΥἹΡῚ- 

[πριη-ἀυχ!ί. 

ΤΙ 6πὴ τη ον 11 πὶ ΒΟΥ ΕΠ βαηΐ ρΘ ΠῚ : Θϑία 16 ἴῃ ΠΟΡΪ5 
1.μ1πᾶ, Φυρριίον, Μ8γ5, ΡρἢΪθ, ϑαίαγπαβ, 50], Μ6υ-. 

[οὐ]08. 
ΟὐδΡΙΟΡίρου νυ ὶδ5- 1 η-ρΓ 65- ΒΟ Πα πηι 80 Θἰ μοτῖο 

[αἱ δριγΐα ἐγ ϑπηιι5 
ἸΔΟΡΙ 88, ΓΙ ΒΌ ΠῚ, ἸΓΆΤΏ, ΟΥ̓ ΠῚ, ΒΘΓΙΏΟΠΘΠῚ, ΒΟΠΊΠΕΓῚ 

᾿ [οὐ οαρ!αϊηριη. 
ΤΔουϊτηδ αι οτὴ οϑί βδίθτγηιβ, Παρ ἴθι ΟΥΠΒ, ΒΘΥΤΊΟ 

ΓΜ ΘΡουτΙι5, 
ἴγἃ Μᾶγ5, [μπᾶ δαΐθτη. Βοιηηι5, Ογύμογθα ουρίαο, 
ΒΟΙΪΔῈΘ τἰβιιβ. ῬῈῚ Πθηο ΘηΪπ ΠΠΐν ΓΒ, 58 
οἱ τηοτίδ}}5 πηθη5 τὶ ἀθί, οἵ τη πα ᾿πῇηϊι8. 

᾿μθὴ τηοᾶο Ρορρϑίαοβ οοθαπί α08 διά θρδ ΟαΒ.8, 

οὗ πυπαπδτη βἰδη 5 ἀἸά πο! [ ἀθρᾶ τηππαὶ, 

᾿ 566 αὐἱὰ ἰαία, ρα δῦ ρυροπαηίϊα βίρηδ ἀθαϊβίὶ : 

3 ΡΓοΟρΡίθυθἃ 68 ΒΆΡΘΡΙΒ ἀηθτη ἰ6 ἀἴσθυα [85 δϑί, 

; π6Ο {101 46 ἐθυνὶβ οὐἴδτη, 56 δΔῸ δοίμου δ χηθῃΐθγ. 

᾿ ᾿Θαδπασδτη οἰθηΐτη τα ΒΘ ΓῸ5 τη οΡ 8168 Ἰηΐ6}" ΔΡΘθΔΒ, 

ΘΒ 5 Θχροβίία τη ΘΠ ΤΌΣ χα 1666 ᾿ἰραίαδβ, 

αἵ Τηθηΐθυη ΥὙἹ{115. 01 ΡΤ νΘΥΘ ἸΔΌΟΓΡΘΒ: 
᾿ ππδιονίααο ΒΌΡΘ) θη Θ ὈΓὰ5. οὖ ΘΟΡΡῚΒ 1151], 

ἊΣ ̓ ΟΙηηἶδ᾽ ῬΥΈΘαΙΟΘῺ5 αδθ τποχ γθηΐαρα ἰΡδμυη να, 
δι ἀέρδι 

Αρ 

ΡΜ 

ν Ὡ Η. 6801. 

ΠΟ “ΔΑΙ͂, ἘΠΌΒΡΕΜ 5εὺ ΠΕΚΜΖ. 

Ὁ 6 βορίοηι ογγαγϊδιι5 βἐοἰ 5 δαγμριηι υἱ 
ἣπ θὲ αἠοοίίδιιδ. 

ὥ- ΟΥΘΙΒ ἴῃ ἐμ υὶϊ ἰθχίο βορίθηδ ναρδηΐαν 

“«-- 
Νν 

- 

ΝΜ, ᾿ 

ἝΛι 
᾿ 

ΡῈ 
ὩΣ 

514δνᾶ, αἰϑὶβ Ἰοηριιμι ΡΥ ΘΙ ΘΟ ΟΙΥ (11 δΟν Ὸ : 

ϑαίαρηϊ β᾽ ἀπ συᾶνθ, 50115 ἀα]66, ΙΔ π δ 

ποοίλνδρτχ, ΘΠ 6.15 ἴὰχ ρυόπαθα, Μδν5 Π 65 δαάδχ, 

ΜοΡοανὶα5. νοι ο 6, παϑοθπαὶ πρριίον δαοίου. 

Τἰνίβουα Πουηΐη 65 5061125 απθοαιθ, τπὖ Ομ 115 ἰηΒΙηΐ, 

ϑαίασπαβ, 50], [πιπ8,  Θηι5, Μᾶγ5, δπρριΐου, Ασοᾶβ. 

ΕΛ Βουῖο ποῦ πδυλαπθ δθο ἃ Βθιηῖηθ τηδηδηί. 

ΟτΥΐαβ, νοχ, ᾿Ἰδουϊτηϑθ, ΓἾ515, ΒΟΡΟΙ, 1γἃ, οαρίάο. 

ϑαύαγΠτ5 ΔΟΥΙ ποθ : ΜΔΡ5 ἰνὰἃ ; Πιθβριΐθι" οὐἵαϑ : 

Μοιοαναβ νοχ: [πιπἃ ΒΟρΡΟΥ; Οὐ μογοῖδ οαρίάο: 

801 ΤἰΒῈ15; ΠΤ 5016 5ἰπη] τηου ἰδ] δ 560]8, 

οὐ ηἶ5 οἱ τη θηϑὶ ᾿οθἐαίαν τηϑοιηδ τητιηαϊ. 
Η. 6501. 
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1418. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ., 

Κγλυψέν με σίδηρος, ἐποίησαν δέ με χεῖρες 

τ τέχνῃ πειθόμεναι" εἰμὶ δ᾽ ἄγαλμα Δίκης. 

1269. ΑΛΛΟ. 

᾿ Εἴ με φιλοῦντα φιλεῖς, δισσὴ χάρις" εἰ δέ με μισεῖς, 

τόσσον μισοίης, ὅσσον ἐγώ σε φιλῶ. 

180. ΑΛΛΟ. 

᾿ἰνταῦθ᾽ ἀρχιερεὺς ἐγώ ποτ᾽ ᾧχο[υ]ν, 
ἄνθος ξυράμενος νέων ἰούλων, 

. Ψυχὴν “εὐσεθίης ὕπερ τεθηλὼς 

ι χαὶ σεμν[ἢ]ς μαχάρων ὑπηρετείας. 
5 ΑΔ) εἰς γῆρας ἵκοισθε πάντες ἑξῆς, 

μνείαν Μητροφάνους ὅσοι ποιεῖσθε, 

Νὴ τὸν Δία συντηρήσω. 

181. Αλλο. 
Κυχλοτερὴς κόσμοιο τύπος, βασιλεῦ, σε χο[μίζει, 
ἔθνεα πάντα λαχόντα σοφαῖς φρεσὶν ἡνιοχ[εύειν, 

153. ΑΛλΛΟ. 

 Οἵδε Βίτων Κλέοθίς τ᾽ ἐπὶ σώμασιν οἰχείοισι 

ΠῚ ᾿ζεύγλαν ζευξάμενοι, μητέρα ἣν ἀγέτην, 

ἐδ Δ ἥϊρας εἷς ἱερόν" λαοὶ δέ μιν ἐζήλωσαν 

: εὐτεχνίας παίδων" ἡ δὲ χαρεῖσα θεᾷ 

ο΄ δεὔξατο παῖδε τυχεῖν τοῦ ἀρίστου δαίμονος αἴσης, 

οὕνεχ᾽ ἐτίμησαν μητέρα τὴν σφετέρην. 

Αὐτὼ δ᾽ εὐνηθέντε, λίπον βίον ἐν νεότητι, 
ὡς τόδ᾽ ἄριστον ἐὸν χαὶ μαχαριστότατον. 

188. ΑΥ̓ΣΟΝΙΟΥ͂. 

Λναίῳ πατρί. 

ἰγύπτου μὲν ὔσιρις ἐγώ, Μυσῶν δὲ Φανάχης, 

Βάχχος ἐνὶ ζωοῖσιν, ἐνὶ φθιμένοις ἀϊδωνεύς, 
πυρογενής, δίχερως, Τιτανολέτης, Διόνυσσος. 

154. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ: 

Ιῃ ΟΟΥ̓Υ ΟΠ ΘΙ ΤΥ ΟΓΘΙΙΏ. 

Αἰξ, χίμαρος, πήρη, ποιμήν, ῥαδδοῦχος, ἐλαίη, 
εἷς λίθος" ἐχ πάντων λιτὸς ἐγὼ Κορύδων, 

ἈΝΤΗΟΙΘΟΙΖΕ ΘΕ ΔΟΔΣ ἈΡΡΕΈΝΡΙΟΙΒ 
᾿ 
να Ετλμά οι Ἄ; 

148. ΑΝΟΝΥ͂ΜΙ.Ὁ 
βου ρβὶς πῖθ ἴδγγατη, ἔδοθυ απ 416 ΤῚ6 ΤΠ ΠΕ. τ 
ΥΓ Ῥαγθηΐθβ; 50ΠῚ δι 06 Πὶ Β᾽πηα]δΟΙτη {5.11 

119. Ααἴαῦν. 

51 π|6 διηδηΐθπι ἃπη88, ἀπ] 6χ ργαίϊᾶ ; 5 δὰ 
ἰδηΐαπ οὐογῖ5, φυδηΐατῃ (6 8τηο. 

1580. ΑἸἴχῦ. 

Ηΐο βιτη πη 15- 58 05 ΘΡῸ ΟἸἸτι ΠΟΙ Όᾶτη,. 
ἀδίοηϑο ἴογθ πονῶ ἰδ ΠΡ] 18, ΣῈ 
564 ΔηΪπῖο ἰπῃ ρἰθίαϊθ γί γθηβ δι 
οἱ βδῃοίο Βοαίογιιπι (ἑ. 6. ἀθογαπη) τηἰ πἰβίθυϊο 
γο5 δυΐοθπι δά βϑηθοίαΐθιη ρθουν θηϊίθ ΟἸΠΠ65 ΟἿ 
τηθπηογίδιη Μοίγορῃδηῖ5 φαοίσαηαιθ ἰθηθίϊβ,. 

Εσυϊάθιι ΡΥ Φόγθπι 5θυνᾶθο. δ πεϑι 

181. Ααἴὐϑὸ.Ψ 

Βοίμπηαα τηυηαϊ ἴογτηᾶ, τόσ, ἰθ ἔοτὶ ; 
4] ροπίθβ ουποίδϑβ βου {15 08}Π148 τηθηΐθ δ 11 

459. Αἴαῦῦ.᾿ 

Βίίοῃ οἱ ΟἸθοθὶβ ῬγΟΡΥ 5 ΘοΥρΟΥθυ5. 
ΒθΘυηΐο5 Ἰαριχη, τηδίγθπι ροΡαυχθραηΐ, 

Ζυποηΐβ ἴπῃ ἰθηρ] μη. ΡΟΡΕΪ νοῦ θθαΐδηη ΡΓΩ 
ἐἰρ πὸν [νϑγυηὶ 

9Ὁ ΠΙΙογαπι ργβίδηϊ μη). [ρ58 γθγῸ ραν δᾶ, 
ογανῖξ, αὐ 511] Θομβοαυθυθηΐαν ΟΡ ϊτπδ Του αΠ80 

680 404 πιδίγθῃι βιᾶπὶ 8460 οοἰαἰδϑθηΐί. [{ 
ΠῚ} ἰρίίαν 5ορὶι, νἱίδπι ἴπ ἡαγοηΐα τ] φαθγαηΐ : 

ἰδησάδηη 14 ορ(ἰπιὰπη 51} οἱ θθδ Ἰββίτησπη. 

153. ΑὔΒΟΝΙΙ. 
Τλῦογο Ῥαίνὶ. τὸ -ς 

ΚΕ ΥΡΙΪ φυϊάοπηι Ο51γ15 ΘρῸ, ΜΥβογυτη 6 ΡΏΔΓ 
ΒΔΟΟΠΙΙΒ ἱπίον γἱνθηΐθϑ, ἰηΐου οχϑιϊηοίοβ Ρ]αΐο 
Ἰρηθ- ϑηϊία5, Ὀ᾽οογηἶβ, ΤΙιϊδηυτη-ἸΠ θ  ἴθοΐου, 

151. ΕὔΒΡΕΜ. 

Ιῃ ΟΟΥΥἀΟΠΘΙΩ ΤΠ ΠΟΥ ΘΊη.. ἜΝ 

(δρτὰ, Βἰγοιϑ, ρ6 Γᾶ, ραβίοι, νἱγραίον, οἰθᾶ Ἶ 

ὉΠΔ15 ἸΔΡῚΒ : ΘΧ ΟἸΏΠΙ ΕΒ ΒΠΏΡΙΘΧ ΘΡῸ (ΟΣ 

, 1.9. ΑταὺνΡ 

51 Τὴ6 516 αὖ ΔΙΠΔΥ15 δΙη88, ἀρ] ργδίϊδ ; 511} Π1Θ 

«οὐἰδίὶ, ἰδηίαχη, ααδηΐαχη ἃ Π10, 515 Οὐϊο. 

Η. σΒΟΤΙῦ8. 
ἷ 152. ΑΥΙΌΡ. ; 

Αἀ 5δοῦὰ Φυποηὶβ τηδίγθιη ΟἸΘο Ίβασθ Βιίοπαὰα 
αἱ ἰΡδῃθγθηΐ, ΘΟ ] τὴ ΒΡΡΟΒΆΘΙΘ [πΡῸ. 

Ἐδ]Ι θὰ ΡΟΡαΪ παίὰπι ρ᾽οἰδίθ ρυθηίθηῃ 

αὐ 486 5ΟΥ5 δβϑϑϑὺ ἐογίππδ  55] τη, πδίϊ8.. 
ῬΓῸ τηϑίνὶ δαὶ διίο τϑάδογοὶ ουβθασΐο. 

Αβὸ 111 νἱΐδια Πα ΘΓ νἱΡ π 5 ΔΠΏΪΒ : 

Νοη ἰριταν [6}1χ ΒΟΥ 5 ἀδίαι α}1ἃ τηδρ8.. 



Ψψν. 

ὡν ἈΠ ᾿ Ἔχ π ΡΙΡ 

Ἱ ὴ ᾿] 

458. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τὴ βἰτηυ!δουῦιπι ΘαρρμαΒ. 

Ε Τρκδιὰ Ῥ ον 5 ϑάρρμο 5οῦον δἀαϊία Μιιβὶβ, 
Εἴμ᾽ ἐνάτη Λυρικχῶν, ἀονίδων δεχάτη. 

186. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Περὶ δόδρας πότον. 

᾿ ζέδρα πότος χαὶ ἀριθμὸς ἔχω μέλι, οἶνον, ἔλαιον, 
ἄρτον, ἅλας, βοτάνην, ζωμόν, ὕδωρ, πέπερι. 

187. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Ε μούσαις γιϑάρης ἐξήνυσε Θήδης 
᾿ τείχεα᾽ νῦν δ᾽ ἐπ᾽ ἐμᾶς πατρίδος ἴλλύριος 

 ἄδυλόγον μοῦσαν μέθεπον " τῷ καὶ δοχέουσιν 
᾿ς ἀχμῆτες δέξειν πείρατα ἌΧΡΝ τέχνας. 

1ιὃ8. ΑΔΛΟ.᾿ 

Δουτροῦ ἔπαινος. 

᾿-. Πολλῶν τὸ λουτρὸν αἴτιον δωρημάτων" 

᾿ χυμοὺς χατασπᾷ, φλέγματος λύει πάχος, 

χολῆς περισσὸν ἐχχενοῖ τῶν ἐγχάτων, 
τ΄ τὰς θελξιπίχρους χνηδμονὰς χατασθενεῖ, 
ὃ τὴν βλεπτιχὴν αἴσθησιν ὀξύνει πλέον, 
ς΄ ἄτων χαθαίρει τοὺς πόρους δυσηχόοις, 

᾿ς μνήμην φυλάττει, τὴν δὲ λήθην ἐχφέρει, 
" τρανοῖ τε τὸν νοῦν πρὸς νοήσεις εὐθέως, 

τὴν γλῶτταν εὐχίνητον εἰς λόγους ἔχει, 
ὅλον τὸ σῶμα τῇ χαθάρσει λαμπρύνει, 

1599. ἌΛΛΟ. 

ἢ. ΟΝ μὲν [π]Ἰροχέω Νύμφαις, 

Ὥ. [ὑγείην, 
᾿ ἄϊν]χάριν [ἐχτελέσ]ας θῆχ᾽ Εὔνο[ μο]ς ἰθυντήρ με. 

100. ΑΛΛΟ. 

Ξ Μέμοις καὶ Γελάσις Χαρίτων λουτρὸν τόδ᾽ ἔτευξαν. 

; 161. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ͂. 

Ἶ ἔστιν ἐπιχτήτοιο μέγα χλέος ἐν προτέροισιν, 

“ ἔστιν ἀναξάρχου ὧν ὃ μὲν ἀγνύμενος 

τὸ σχέλος οὖχ. ἀλέγιζεν᾽ ὁ δ᾽ , ὅλμου χῆρας ἔχοντος, 

Γ΄ κχοπτόμενός τ᾽ ἐδόα- πτίσσετε τὸν θύλαχον. 

102. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Εἰς [τὸν] ἑαυτοῦ πατέρα. 

ἐχ γενετῆς πολύμοχθος ἐς ἔσχατον ἤλασα γῆρας, 

 ὀτρηρὸς θεράπων, χοιρανίης στέφανος, 
μὰ ἐπῆλθον ὅσην! ἀσιάτιδα δ᾽ ὕστατα ἔσχον, 

θ]νητοῖσι δ᾽ 
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155. ΕΥΌΒΡΕΜ. 
ἴῃ β᾽ πι] δου πὶ ΘΔ ρΡΡΠιι5. 

[οβρία ῬΊ θυ 5 ΘΆρΡΡῃο βοροὸν δϑάϊία Μιιβίβ, 
801 ΠΟΠὰἃ ΤΠ ΥΡΙΘΟΓ πη, ΑΟπί πὶ ἀθοϊπηᾶ. 

10. ΕΥ ΞΒΡΕΜ. 

6 ἀοάνα ροίϊοηθ. 

Ποάνᾶ ροίϊο δὲ πυπιθνιιβ, πᾶ θ60 τη6], νἱ πὰ Πη, ΟΪοΌΠ,. 

ΡΔΠΘΙΠΏ, 58], ΠΘΥΌδΠη, 18, Δα δ ΠῚ, ΡΙΡΘΓ. 

157. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ΑἸΠΡὨΪΟἢ 5015 οἰ μᾶγ οἴθοϊί ΤῊ ΘΑ ΓΙΙΠη 
τηςθηΐᾶ ; ΠΟ δι1{6 ΠῚ ΡΙῸ τηθᾶ ραἰτῖα ΠΙΥΤΙῈ5 

αὐ]οἸ]οααΘηΐθπι πγιβᾶπι ἰπβθοιί5- 5υπη : 4υᾶΓΘ οἱ 

[ν]ἀοηίαν Πἰυνὶ 
Ἰηἀοἴθβϑὶ ρϑγδοίαγὶ ὑθυτηΐ 05 ΟΠΊΠ65 ΔΓ[15. 

158. ΑἸαΌ Ὁ. 

Βα]ηοὶ ἰδ 68. 

Μυϊίοταπη ὈΔ] πθτη οδιιβᾶ, ΠΠΠΘΙΊΠῚ : 
ΒυΠΊΟΓΟ5 ἀθίγδῃϊί, ρ᾽ψαϊΐε 5011 ΟΡ βϑι μα] ΘΙ, 
ὈΠῚ5 φυοα-ϑαρογθϑί δχρϑ! τί ̓πίθβε 15, 
Ἰπουπαδ5- ΘΒ άθιη - οἰ - ΔΓ 5 ΡΓΟΓΙ ΟῚ Π68 ᾿ΠΗτγΙηδί, 
υἱϑιιαἰθηι ΒΘ ηΒυτη δοιΐ, τη ρἾ5, 
δαΤΙ πὴ ῬαΓραΐ πιθϑίι5 ΘρΥΘ- δ ἀἸΘ 1018, 
ΤΠΘΙΠΟΥ 81 5ουγϑί, ΟΠ ν]ΟΠΘΙΉ 116 διυιξοσί, 
Ῥουβρ᾽ οδοθιη-616- 6 Πο1 πηθηΐθῃι δὰ οορὶδηάυτη 5ἰ8- 
ΠΠρΡΊΙΔ ΠῚ 8 ΒΘΓΠΊΟΠΘ65 ΤΠΟΌΙ] ΘΠ ἰπθίαγ, [πὰ ; 
ΘΟΟΡΡα5 ἰοΐαπη ρυγρδίϊοηθ πἰ 16 15-[Δοὶ, 

ΡΣ Ἐπ ἀρ νου : 
Ἢ [Πρ5 5δηϊδίσηη, 

Πλνδοῦατῃ αυϊάθιῃ ργοίαηο ΝΥΡἢΪ5, 564 τηοτίδ- 
4αογαυτῃ σγαίϊα 4αὶ ρογΐθοϊί, ροβαϊί ΕΠΠΟΠΙΙ5. Γθο- 

(ἰοῦ τη0. 

100. ΑΙχῦϑ. 

Μοιρ 5 οἱ οἰαϑὶβ ἀγδίϊδγαπι Ἰνδογιτη ΠΟΟ68 ἴθ- 
ἴσθγθ. 

101. ΑΒΕΘΟΗΙ ΝΑΖΙΑΝΖΕΝΙ. 

Εϑβί Ερὶοίθιϊ τπᾶρπᾶ ἴδηηᾶ ᾿πέθυ ΡΓΊΟΓΘΒ, 
δϑὺ πάχδτγοῆὶ : Ζαογατῃ 116, ἔγδοῖο 

ΟΥΌΓΘ, ποη Πᾶθυϊ "οὐ Τί! οη τα; μὶς δυΐθηη, ΤΩΡ - 

[ἰἀτῖο ρᾶγοᾶβ ργῷθεπηίθ, 
οοηίτ 5 ΘΧοϊδτηδθδὶ : οΘοη θυ 8. ΒΔΟΟΙΠΙ. 

102. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ιῃ βυστῃ ρδίγθτῃ. 

Ἐχ οτἷα τηυ]υτη-ἰΔΡογδη5 δα Οἱ ἰπη8 πὶ ΡΓΟΡΓΘ5585- 
[3501 βθηθοίαίθ πη, 

564] 5 τη] Ἰβίθυ, προ υ ἢ ἀθοι8. [μὰ], 
Οὐυδηΐδπι 8611} ἔοΥγᾶτη ! Αϑιαἰϊοδμη δαΐθπι ροϑί θαυμα 
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βξηνα συγγενέων, τῆλε φίλης ἀλόχου. 

ἀλλά με τέχνων ζεῦγος ἐς ἱερὸν ἤγαγεν ἄστυ 

αὖθις, καὶ χερσὶν θῆχαν ἀριστολόχοις. 

εἰἴξατ᾽ ἐμῶν τεχέων δυάδι, Κλέοδίς τε Βίτων τε, 
οἵ μιχροῖς σταδίοις ἤγετε γειναμένην. 

1θρθ38. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν Νικηφόρον τὸν διδάσκαλον. 

ἢ κλῆσιν ἔσχεν Ἑρμῆς τὴν Νιχηφόρου, 

ἢ Νικηφόρος ἔσχεν Ἰξρμοῦ τὴν φύσιν. 

104. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν ἑαυτοῦ διδάσχαλον. 

Καλλιόπης μὲν ὕμηρος, σοὶ δέ οἱ ἔπλετο αὐτὴ 
γλῶττα μὲν Εὐτέρπη, Οὐρανίη δέ [γε] φρήν. 

108. ΑΛΛΟ. 

ἀσίδος εὐρείης προφερέστατον οὖδας ἁπάντων, 

χϑίρος, χρυσόπολι ἱεράπολι, πότνια Νυμφῶν, 

γάμασιν ἀγλαβησιι χεχασμένη νι οι ι ἐπένιν τς 

100. ΠΡΟΚΛΟΥ͂, 

βηγίνου μελάθροισι τὸν εὐαστὴν Διόνυσον 

δέρχεο, δεξιτερῇ χειρὶ χυπελλοφόρον, 
ξανθὴν μὲν σφίγγοντα χαρήατος αἴθοπι χισσῷ 

χαίτην, καὶ λατῇ θυρσοφόρον παλάμῃ, 
βαπτὰ δὲ πέπλα φέροντα χατὰ χροὸς αἵματι χόχλου, 

καὶ στιχτὴν νεδρίδων ἀμφιχρεμῆ χλαμύδα" 
αὐτὸν Βάχχον ἄναχτα δόμων ἔντοσθε δέδορχας, 

εὐξείνων εὐχαῖς ἵλαον ἑσταότα. 

101. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ἐπιγραφαὶ ἔυμετροι. 

ὃ: ἄλφα θεῶν ἀγορήν, ὑδυσείδῃ Παλλάδα 
[θάρσος. 

Π. Βῆῆτ᾽ ἀγορὴν ἔχει, ἤια γρηὸς, πλοῦν μετ᾽ 
[Αθηνᾶς. 

ΠΤ απ", ὑπὸ Νέστωρ δέχτο, συνῶρθ᾽ υἱὸς 

[υῖἷι, θεὰ πτῆ. 

ΙΥ. Δέλτα, Μάθ᾽ ἀμφὶ πατρὸς παρ᾽ ἀτρεῖδα 

[λοχώμενος υἱός. 

γ. ἢ, πλεῖ ἐπὶ σχεδίης ὀδυσεὺς πόντῳ χεα- 
[θείσης. 

ΥΙ. Ζῆτα δὲ, Ναυσιχάα χόμισ᾽ ἐν Σχερίῃ 
[ὑδυσῆα. 

Υ1Π. ἧτα δ᾽ » ἐὖ φρονέουσ᾽ ὀδυσεῖ Σχερίης βασι- 

[λῆες. 

ὙΠΠ|. Θῆτα ὃ᾽, ἄθλοις Φαίηχες ὑδυσσῆος πεί- 

: [ρηθεν. 
ΙΧ. [Ιῶὥτα τὰ Λωτοφάγων Κικόνων τε, Κυχλώ- 

[πεσσι ξύν. 

ΑΝΤΗΘΠΟΘΙΑΣ απο, ἈΡΡΈΝΡΙΟΙΒ, 

ἸΟΠΡῈ ἃ οΟρηδ 5, Ρίοουὶ Ν ἀπίαια, ὁοη] 
566 τὴθ ΠΡ 61] 0865 ἴῃ βδογᾷτη ἀπχογαηΐ α 

ΤΌΓΒΙΙ5, οὗ ροβιθγαηΐ τη ηἶθι15 ορίϊπιθ- πα 15 
Οβάϊδθ πηθορυχῃ ΠΠΡΘΓΟΥ ΠῚ ΡΣ], ΟἸΘο  βααθ. 

40] Ῥϑιιοῖβ 58.115 ἀυχ βίβ ρθη ἐγ] σθιῃ,. 

103. ΑἸχ]Ό Ὁ. 

Ιη ΝΙΘΘΡΠΟΥ ΤΩ τη ρΊ Β Γαχη. 

Δυΐ ποιηθη Πᾶρθυϊΐ ΜΘΡΟυ 5 ΝΙΘΘΡΒοΥΐ, ᾿ ; 
δύ ΝΙΟΘΡΠΟΓΙΙ5. πᾶ θυϊέ ΜΙΘΓΡΟΙΤῚΪ Ἰηρ ηΐ απ, 

04. ΑἸΤῦὉ. : 

Ιῃ βισαη ᾿ρβῖτι5 Ὑπδ Θ᾽ βία. 

(ΔΠ]ΠοΡ 65 φυΐϊάοιη Ἠοιηθγβ ἢ δι; 1] δαΐοην 
᾿ηραδ Ἐαΐογρθ, Πρδηϊδαιθ οἱ τηθη8. [αἱ 

108. ΑἸἴαῦῦὸ. 

Αβίθ ναβίδ ορ πηι ΒΟ! πη ΟΠΠΠἾ ΠῚ, 
ΒΆ]γ6, Δ ΓΘ - 05 ΗΙΘΓΔΡΟΪ,, γϑηθγδη8. ἰμίον, 
Ἰ ἸοἸ 5 Ὠἰ 1415 ογπαίδ. .. ... 

1006. ΡΗΟΘΠΙ. 

ΒορΊηϊ ἴῃ Θά! υ5 ονϑηΐθπι ΒΔΟΟ ΠῚ 

ν᾽ 465, ἀοχίτγα τηϑηῖ ΡΟΟΌ]τη- [ΓΘ η ΘΠ, 
Πανᾶπι χυϊάθπι βίυπρϑηΐθηῃ ΟΡ 5 πἰρτᾶ, ΠΘὶ 

ΘΟΙΏΔ ΠΩ, οἱ [νὰ ὑπ γγβιτη- [ΘΓ θη Θ ΡΔΙπιᾶ, [Ρ 
γοἸδιη! πᾶ {16 οογροτύ ογθηΐθιη ἐϊποίδ 58 ΠΡ. Π6 

οἱ πηδοι!οβᾶπι ΘΧ- αἰ πηι}}- 6116 αὐτίπααθ- Ῥοπάθι 
[ἴθπι ΟΠ] ΔΤΩΥ 

ἴρβαμπι Βδοομαπι ΤΟ ρῸ πὰ ἀοπηο5 ἰηίγα να ἰβί1,.ς 
Ποδρίὑαπη ΡγΓΘοΙθ18 ῬΓΟΡ ἰἴαπὶ δίδηΐθμη.. 

107. ΑΝΟΝΥ͂ΜΙ. 

ΤΩΒΟΡ ρ 0188 ταρτ]οϑθ. 

ἵ Αἴρϊια ἀθονιμη Θοποἰ ἴυπι μαδοί, Ὑ]γ5 
: [Ρα]α δα ΕΠ 

ΤΙ. Βεία οοποϊ!απι μαθθοί, νἱδίϊοα, ἃΠι18, 
[σπριῃ οἰπῃ ἢ 

11. θαπιηια. Βθοοθρὶὶ Νοβίοι, βίπηι!-βα 
: [Π]15 συπὰ ἢΠ]1ο, ἃν αν 

ΙΝ. Ῥοΐέξα. Οογϊον- ἰδοίπι5-6ϑί ἀθ ραίγο δρυᾶ, 
[ἄστη Ἰη51115-ροἰ {5 

Ἷν Ε. Νανῖραί ταΐθ {Π᾿|γ5585 1Π-ἸηΔ}} 5015 

Ζοία δυΐοπι : Ναυβίοδδ ἀπχῖ ἴῃ 50} ἯΙ. 

ὙΠ. Εἰία δυΐδιη : Βπονο -βυπί ὕΟἸγϑϑὶ. 

ΝΠ. Τροία δυΐθηη : φονίαπηϊηΐρις Ρμρβδδε 
[561 ΘΧ 

ΙΧ. 1οία παδοὲ ἸιοἰοΡΒΔΡΌΓαΠπι το5 Ὁ 
Ἰοαῦ Όγς 



τς ΣῪ Ὁ ἘΝ ἣ- ΣΕΛ 

ὥξακα δὲ Λαιστρυγόνων ἔχει, Διόλου, 
[ἔργα τε Κίρχης. 

: Λάμοϑδα δ᾽, ἐν λίδεω ἔτυχ᾽ ἐν ψυχαῖσιν 
ὀδυσσεύς. 

Μῦ Σειρῆναςἔχει, ἡλαγατὰς βοῦςτ᾽ Πελίοιο. 

Νῦ. ἰθάχης ἐπέθη, Φανήχων πομπῇ, ὑδυσ- 

ἱ 
Ἷ 
Ἕ 
8 

[σεύς. 
Ξτδ᾽, ὀδυσῆ Εὔμαιος ἀγρῷ ξείνισσεν ὕφορ- 

[σείδός. 
0 δ᾽, ̓ ϊπέδη ἰθάχης, Λαχεδαίμιονος ἔξ, ὀδυ- 

ἰδης. 
Πὶ δ᾽, ἄρα Τηλέμαχος ἀναγνωρίζε: πατέρα 

Ἑ. [ὅν. 
ΧΥΙΙ. Ῥῶ, Βάλες, αἰπόλε τε μνηστήρ τε" κύων 

ἢ [ὃν ἀνέγνω. 

Χ ὙΠ]. ΣτΎ μ᾽ ἔριν ἴρου, εὖχος ὑδυσσεῦς, δῶρά τ’ 
͵ [Ἀνάχτων. 

ΤΧΙΧ. Ταῦ δ᾽, ἀναγνωρίζει γρηῦς ἐξ οὐλῆς ὀδυ- 

Ε [σῆα. 
ΧΧ. Ἢ ἐν Θεοχλύμενος χαχὰ δὴ μαντεύετ᾽ 

3 [ἀχαιοῖς. 

Χ ΧΙ. Φ δὲ, βιὸν προτίθησιν ἄεθλον Πηνελόπεια. 

Ἡ. χτὸς ὑδυσεὺς μνηστῆρας ἐχαίνυτο νηλέϊ 

[χαλχῷ. 

(ΠῚ. Ψτ δ᾽, ἀναγνωρίζει πόσιν -ὅν ποτε Πηνελό- 
Ε [πεια. 

ΧΧΤΥ. ὦ δ᾽, ὀδυσεὺς σὺν πατρὶ χαὶ υἱέι μάρνατ᾽ 
᾿ [ἀχαιοῖς. 

108, ΑΛΛΟ. 

Ὄντως σῆς ἀρετῆς, Αὐξέντιε, χαὶ τόδε θαῦμα, 
᾿ δείμασθαι ποταμοῦ χειμερίοισι δρόμοις 
ἄρρηχτον χρηπῖδα σιδηροδέτοισι θεμείλοις, 
ὧν ὕπερ εὐρείην ἐξετάνυσσας ὁδόν, 

7 ἣν πολλοὶ χαὶ πρόσθεν " ἀπειρίησι νόοιο 
ἥ  Κυδναίων ῥείθρων τεῦξαν ἀφαυροτέρην. 

Σοὶ δ᾽ ὑπὲρ ἁψίδων αἰώνιος ἐρρίζωται, 

χαὶ ποταμὸς πλήθων πρηύτερος τελέθει, 
Αὐτὸς τήνδε γέφυραν ἀνασχόμενος τελέσασθαι 

δ τόνος πειθοῖ τοῦ διασημοτάτου, 
ὄφρα σε χαὶ μετόπισθεν ἔχοι χλέος ἶσον ἐχείνοις, 

᾿ οἵ Νείλου προχοὰς ζεῦξαν ἀπειρεσίους. 

109. ΑΛΛΟ. 

)ῖος ἀποστάζει μηρῶν πόθος" οἷον ἀχραίων 
ΑΝ ἐχ λαγόνων ἄνθος ἀποχρέμαται" 

οἷον δ᾽ οἱ δροσόεντες ὑποιδαίνουσιν ἀχμαίως 

, μαστοὶ ἐρυθραῖοι φαιδρὰ σαλευόμενοι. 

ς πλάστης τοιοῦτο τεχνήσατο : Τρισμαχάριστος 

εἴνος ὃς ἐργοπόνους τῷδ᾽ ἐπέθηχε χέρας. 

ἘΠ Τ ν ΤΘΑΡΌΤ ΠῚ; ΒΡΙΟΠΑΝΜΑΤᾺ ΘΕΜΟΝΒΤΗΑΤΙΥΑ. .9.19 

Χ. Καρρα δυΐομη 1 ϑίγυροπατη, Παθοί, 45 0]], 
[ορούᾶαιθ ΟἸγοθ5. 

ΧΙ, Μαριϑάα δυΐοτῃ : ἴῃ ΟΥοΟ γϑυβαίιβ δὲ ᾿πίθν 
[π᾿ πηὰ5 {ΠἸ|γ 5568. 

ΧΙ. Μῃ ϑιγθηδβ παρϑί, θργαιἸοᾶβ γρ68, Ὀογ65- 
[46 8015. 

ΧΠῚ. ΝΥ. Τιῃᾶοατα ἱηρτοαϊίαν, ῬὨδοιμι ἀποία, 
[{ΠΠγ 5565. 

ΧΙΝ. Χὶὲ δυΐδπι : {ΠἸ᾿γβϑθπὶ Εππηυ5 ἃρτοϑίὶ ποϑρὶ- 
[1ο-Θχοθρὶΐ Βα θυ] οι5, 

ΧΥ. 0. ἴῃ Τμδοᾶπι δάνθηϊ ᾿ῳδοθάφιμοπθ [Π|γΥγ5- 
[515- 108. 

ΧΥῚ. Ρὲ δυΐθπη : Τοθιηδοῃι5. ἃρποβοὶλ ραίγοπι 
[5 π1Π|. 

ΧΥΠ. Πλο. Τοία- οἰ ϊδιῖ, οαργδυθαιθ Ῥγοοθαμ6, 
[4ᾳθχἢ ἃσπον  οΔ 5. 

ΧΥΤΙ]. ϑίρηνα Ττὶ Ἰαγρίυμη παδοί, ΟἹ γ 5515. ἰδ θ1η, 
[ἀοηδάτιθ ΡΥ ΠΟΙ ρα Τὴ 

ΧΙΧ, Ταῖι δυίθιη : ἃρηοβοὶί ἃΠ 5 ΘΧ νυ Ϊηθγο {Π]γ8- 
[561}. 

ΧΧ, Υ̓ δυΐθηι : ΤὨΘΟΟΙ γΙΠΘη115 τη8]8, 588Π6 ὈΤῶ- 
[πυπἰ1ὲ ΑΟΠΙ5. 

ΧΧΙ. ΡΠ δυίδιι : ἃῦοῖι ριΌροηϊΐ οογίδιηθη Ῥ8η6- 
ΠοΡ6. 

ΧΧΙΠ. ΟΝιὲ δαίοπι : {Πγ5565 ῬΥΌΘΟ5. ΟΟΟΙ αἰ, ᾿τητη 
[[δγγο. 

ΧΧΠΙ, Ρϑβὲ δυΐοτῃ : ἃρηοβοιί, ΘΟ] Ρ ΠῚ. ϑιπιτὴ ἰ8η- 
[ἀθτὴ Ῥϑηθίορθ. 

ΧΧΙΨ. Οπιοσα δυΐθπι : {Π|γ8565 οατὰ ραΐγθ οἱ ἢ]1Ὸ 
[Ρυρπδί ἴῃ ΑΟἢΦΟ8. 

108. ΑἸτῦ Ὁ. 

γογο πὰ ᾿ηἀπβίτ, Αὐχϑηΐ, οἱ ΠοοοΘ τη ΓΟΙῸ] ΠῚ 

Θαϊἤοδβ5θ βιρ6 7 ἴπαν 1} ΠῚ ΘΓ ΠἾ5. ΘΓ θὰ8 68, 
4υ8-ποη- γδηρΊ-ροΐθϑί τ 6 ἴθυγο- ρα 15. ἴυπἀᾶ- 
αὶ ΒῸΡῸΡ Ἰαΐδπῃ ἀπ χὶ δι! νὴ, [πηθ 1185, 

{απ ταὰ] 1 δὲ ΡΥ 5 ΠΏΡΘΡΙ 18 τη θη 15 
Ογάπε!β Ποῖ υ5 Τθοθγδηΐ ἀθΠ]Π]ΟΓ τη. 

Α ἰ8 δυΐθιῃ 5.061 [ΌΓΏΪΟΙ 5. ίθυπᾶ ψιαϑὲ γδα]οὶ- 
[Ὀυ5-ἰηἀαία ο5ὲ ἤφουῖα, 

οἱ ων! ΡΙΘΠῸ15 ἸΘΠΙΟΓΡ ἰδοίι5. οβί. 

Ιρ56 ἢσποοθ ροηΐθιῃ ββ1π0]5[1 ῬΘΡ ΠΟΘΙ, 
Ρτθΐθοί! βιιᾶβα 150} ]15511η], 

αἱ ἰ6 οἱ ἰη-ροβίθσιῃ μᾶθογοΐ ρ]ονῖδ ρᾶν 1}}15 
αἱ ΝῚΠ οβίϊα ροη !θ5-] ΠΧ ΓΘ ἱπηπηθη8δ. 

109. ΑΙ. 

Οὐ |15 ἀ 65. }1ΐ, ἃ ἴθιηου θι15 ὉΤΩΟΓ ! 48}}5 ΘΧΊΓΘ 5. 
γΘΓΏΔΗΒ ΘΧ 1ΠΠ|5 05 ἀθρϑηδοί! 

Οὐδ! ον δὲ τοβοϊθ βυθίογ-πτηθηΐ οαπη-ὙἹΡΌΤΘ 
τη ΔΙΏΓΩ 88 ΓΙ] απ: Π11146 ἸΔοίαϊε. 

Οὐδ ΔΡ 6 χ Ορὰδβ (816 οἰ πη χὶ Τὸν Ὀοδία5 
116 σαὶ ορὶἤοθβ υϊοοθ τοὶ Δα ρθἱ τηδηιδὶ 
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110. ΑλΛλο. 

ὑπνώοις ἐπὶ πουλύν, ἥρως, χρόνον" ἄχρι γὰρ ἂν[ σὺ] 
εὕδης, εἰρήνην σῶν ἔχομεν βελέων" 

ἣν δέ σ᾽ ὁ λυσιμελὴς προφύγῃ χόπος, οἰχτρὸς ἐχεῖ- 

ὃς πρῶτος σὸν ἴδοι χανθὸν ἀνοιγόμινον. [νος 

1711. ΑΛΛΟ. 

Τηρῶ σου τὸ φίλημα τὸ χρύσεον, ὡς ἀπὸ σίμόλου 

χηρίον, ὡς μήλου. πνεῦμα πεπαιγομέδον. 

Τηρῶ χαὶ συνέχω τοῖς χείλεσι, χὴν προσίῃ τις 

«χαῖρε » λέγων, εὐθὺς τοῦτον ἀποστρέφομαι.. 

5 Τοῦτο γὰρ αὐτὸ χαθ᾽ αὑτὸ χαχὸν μέγα συμδάλλε- 

ἐστὶ τὸ σὺν τούτῳ τῷ πυρὶ πῦρ ἕτερον. [σθαι 

1719. Δλλο. 

Οὗτος ἔρως: τί γὰρ ἄλλο χαὶ ἔπρεπεν οὔνομα χώρῳ, 

πάντοθεν ἱμερτῶν πληθομένων χαρίτων ; 

118. ΑΨΛΛο. 

“Περσεὺς κῆτος ὄλεσσε, χαὶ ἀνδρομέδην ἐσάωσεν. 

114. ΑΛΛΟ. 

Τοσοῦτον ὁ πλοῦς, χαὶ μάτην᾽ χαὶ ποῦ πλέω ; 

ἐρυθριῶ γὰρ ὀλέσας τὴν φιλτάτην 
αἰσχρῶς φανῆναι τοῖς φίλοις ἐν πατρίδι. 

Ἂρ᾽ οὖν τις αὐτὴν ἐξέχλεψε τῶν θεῶν 

Β΄ τεθαυμαχὼς τὸ χάλλος; ὦμοι τῶν χαχῶν᾽ 

πάλιν τέτρωμαι τῷ πόθῳ διπλασίως, 
τὸ χάλλος εἰπών᾽ τοιγαροῦν σιγητέον. 

115. Αλλο. 

Εἴς τινας νυχτὸς ἀλοῶντας, ὡς ἀπὸ τῆς Σελήνης. 

ἅἃρ μᾶτος ἡμετέρου τίς ἔθησεν ἐλάστορας ἄλλους, 

δῖνον ἀειστρεφέα πάντοσ᾽ ἐλαυνομένους; 

ἥλιε, τεθρίπποις γεμεσήσηῃς μιηχέτι μούνοις" 

οἵδ᾽ ἐπιτολμῶσιν ἡμετέροις τε δίφροις. 

110. ΑΛΛΟ. 

Εἰς Αἰνείαν τὸν Γαζαῖον. 

Αἰνείου πόνος οὗτος, ὃς ἔξοχος ἀτθίδι μούσῃ 

δητήρων γεγαὼς καὶ θειοτέροις ἐνὶ μύθοις [γράμμα 

τοὺς νῦν χαὶ τοὺς πρόσθε παρέδραμεν, ὡς τόδε 

ἀτρεκέως ἤλεγξε [σοφῶν φρένα] μηχέτι πυχνήν. 

5 Γάζα, μέγα φρονέοις, ὅτι τοίου πατρὶς ἐτύχθης, 

ὅστις χαὶ δητῆρ᾽ πιφάνιον ἐξεδίδαξεν. 

111. ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ͂. 

ἙΕϊς τὸν Πλάτωνος Φαίδωνα. 

Εἰ μὴ γράμμα Πλάτωνος ἐμὴν ἐπέδησεν ἐρωήν, 
ἤδη λυγρὸν ἔλυσα βίου πολυχηδέα δεσμόν. 

ΑΝΤΗΘΙΘΘΙ ΠΥ" ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ ᾿ εἰς 

᾿ΝΙΒῚ Ρ]ίο ἢ 5 ΒΟΥ ρ Τὴ ΤΠ ΘΌ ΠΗ ὈΓΕΘΡΘ 
Ἶϑτὴ {γἰβίβ Βο  γΊββουῃ νἱΐθ ν᾽ 4 6-ἰὰς 

470. Μαῦρ.ς 

{Π|πη8π| ἀοΥ 185 ἴῃ μένεα ΑΠΊΟΡ, ΤΟΙΊΡΒ:, 

ἀογπιῖβ, χυϊοέθπι ΒΔ θΘΠ 15. ἃ ἐα]5 [6115 τ [6Π]} 
51η δαΐθπι (8 ΠΙΘ ΠῚ Γἃ- 50] 6η5 ΡΓΟΙ Πρ ε 

[5θγδ 
4] ὈΥΪπλι5 ἔπαπι ν᾽ ἀογξ ΘοΌ απ ρθε 

171... Αἴσ, 

ΘΘΓΨΟ ἰὴ 5] ΠΠ ΔΌΓΘΙΓΏ, αὖ ΟΧ ΔΙν ΘΙ 
ἴάναπι, αἱ τὰ} μα! απι (ἡ. 6. οἀοΓοπι) τα 

Ξ6γγο οἱ ἴθηθο 180 115, δΐ, 851 δοοδαδί ἸΙχυΐβ. 
« ὅ΄δ!νθ » ἀἸθθηῆβ, βίδίϊτη 1ΠΠ1πΔ ΔΥΘΓΒΟΓ... 

Ηοο ΘηΪπ ᾿ρβα πὶ ΡΘΓΡ 58 ΤΠ] 11ΠῈ ΓΤ] ΡΠ 60 
οϑύ ουτη ἤοοΟΘ ἰρὴθ ρθη ΔΙ ἰθυ τ. 

173. ΑἸΌ Ὁ. 

Ηΐο ΑΠΙΟΥ : φαοα δι 814 οἱ ἀρξύμμι ποπιθῃ 
ὉΠ ΙΧᾺΘ ΔΙΌ. 115 ὨΠΠΏΘΓΟ-ΟΓΘΒΟΘΠ Ιθυ5, 

73. Αἀῦῦ. 

Ῥογβουβ οοίατη οοοίαἱξ οἱ Απατοπιθάδπι ς 

1714. ΑἸαῦϑ. 

Ταπηαϊα πᾶν βΔηαυπὶ {μϊξ, οἱ, Τνυβίγα : οἱ 
ΘΙΆΌΘΒ56Ο ΘὨΪΠῚ, ΔΙη558 ΔΙ] ΟἸββῖ πᾶ, 
τὰ ον ἰῃ-ΘΟΠΒΡΘΟΙΠι ῬΓΟΟΙΓΒ Δ] ΘΟΓ ΠῚ 

ΝοΙΠΘ ρίζαν διῶ Γυγαΐα5. δὶ, ἈΠ 15 ἀ601 
τηϊγαύπιβ ρα ]ουἐαἀ] ποτ Ὁ Πϑὶ ταὶ μὶ τοϊβθρο 
ΘΓ ΠῚ βδαοϊδία5 βιτη ἀθβ᾽ 6 γ]ο0 ἀπ ρ]1ο[6, 
Ρυϊονιἑααηθ τηρτηογίᾶ : δα 51|Θηἀαχτη 

11Ὁ. ΑἸαῦν. 

Ιῃ αποβάδηι ποοία δυυϑηΐθβ, απδϑὶ Ιλιμθο. 

Ουγταΐ ποβίτο {υἷβ πηροβαὶί ἃρΊἐδίο 65 ὃ 
ΒΎΓΌΙ 5ΘΙΏΡΘΓ- ΓΒΔ. ΠΠ6 1) ΦΙΟΘΌΟΥΘ' 

50], φυδατὶρ!5. ΠΘ 78 πὶ ἐπιὲ8 ἸΠαἸΡΏΔΓΘ 8 
511 δρργθα!-δυάθηΐ ποβίγοϑ ΟΟΓΙΙΒ5.. 

110. ΑἸαῦν. 

Ιῃ Ζύπθδιῃ αδζοθαχη. 

ποθῶ ορὰβ ἰδία, φαΐ ΘΧο ! ]θη5. Αἰμ]οᾶ, 
ΕἸΉἾΘΥ ΟΥΔίΟΓΟΒ ἴδοίαβ δὲ αἰ γ ]ΟΥ θ5 ἴδ 
4υἱ πυπο 8μπέ οἱ χυὶ δηΐθα ἤἌ676 Ὁ 

111. ΟἸΥΜΡΙΟΒΟΗΙ., 
Ιῃ ῬΙδίοπίβ Ῥμθάοπθια.. 



᾿ ᾿ ἅν τόδε ῥεῦμα, χαὶ ἔσσεται: ἀντὶ τροπαίου 
πὶ ι βαρθαριχῷ δηρὸν ἐρευθόμενον. 

οὔτις ἄδωνις, ὃς εἰς χύνας ὄυυατα ΘΝ 
; λυ ἔρως, Παφίης ἄγχι παρισταμένης. 

180. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Εἰς Σιμπλίκιον. 

ὡρ ὁ ππλίως, ἢ φιλόσοφος; ̓ 

γὼ δοχεῖ μοι, καὶ, μὰ τοὺς λόγους, ἄχρος. 

481. ἀκλο. 
Σιμπλίχιον, τὸν ἐξηγητὴν τῶν δέχα χατηγοριῶν. 

λίκιος μέγ᾽ ἄϊσμα κατηγορίαισι φαάνθη, 

ω ὃ κατηγορίας λῦσεν Ἀριστοτέλους. 

189. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν οὐτόν. 

ἵκιος βεγὰ φῶς φύσιος. περὶ χύχλον ἀνῆψε, 

ν᾽ δέ γ᾽ Ἀριστοτέλους εὗρεν ἀριστοπόνως. 

488. ἌΛΛΟ. 

εν σεχήνης ἀφθίτου χαθημέραν 
ὃς δρόμος τάχιστος ἐξιχνεύεται, 

μετρήσῃς ἡμέρας ὅσας ἔχει, 

οὗ προσῆλθεν ἡλίῳ παϊιφαεῖ' 
χύτας δ᾽. εἰσάξας ἐν πρώτῃ θέσει, στίχων 

χατ᾽ ἰθὺ τοῦ ζώου τεταμένων 
ο νέρθεν. ἡλίου περισχοπῶν 
περ αὐτὸς ἡνιοστροφεῖ ταρών. 

184. ΑΔΛΟ. 

ων τόδε θαῦμ» ἀμνήιον ἡγε[μ]ονῆα 
λλὸν [ἐπαινήσας) μέλπε πορευόμενος" 

ΑΤᾺ ἢ ΜΟΝΒΤΒΑΤΙΑ. 

ἴω ἐς 478, ἈΝΟΝΎΝΙ. 

ΕἸαοίαι5 (Δβοιἰηΐ ἀππηΐβ ὁπογδίοβ πα ϑείνας 
δοοθρὶί ΤΡ θηὶ ΠΠ ΟΡΒ5 ΓΘ ἢἃ, 

ἀαδηάο ΕΡΑΠοῖοαβ β'θηΐ65 οοοϊ αἰ, Αὐβοηϊα Οα5ρ]8 
αὰῷ ἴρηᾶνο ραγορδηί Βαίο!ηο. 

Βοδίαπι Ποσοο ΠΠυτηθη, οἱ θυ, ῬΓῸ ἱρορῶο 
Βδηριῖπο ῬαΡ νῖοο αἰ τα θοΐδοίαμῃ. 

1719. ΣΌΙΠΑΝΙ ΦΟΎΡΤΙΙ. 

ΑΘΓΘΒΕΪβ 116 Δάοη]5, {αὶ [ἢ οδΠ65 ΟΟυ105 ΘΟΠ] Οἱ, 
ΤῊ158}160 ΑἸηον, ῬΆρὨΪΟ ῬΓῸρΡΘ δἀδβίαηίο. 

180. ΑΝΟΝΥΝΙ. 

Τὴ ΘΙ ΤΡ] οἰ τη. 

Ούγυχῃ τῃθίοῦ Θ᾿ Ρ]]Ἰοἶ 5, ἂῃ ΡΠ] ΟΒΟρ μι 
Οϊτυμπηᾳαθ νἱάἀθίυν τὴ ῃ], οἷ ΡῸ ΣΡ ΕΠ 6 Γὰ 5 5] ΤΩ. 

181: ΑἸΌ}. 

1ῃ ἰχρ] οἴη, ἀθοθυὴ αἰ ΡΟΡΙ ΓΤ [αἰ ΡΡ Θίθη. 

ΘΠ] ΙΟΙ5 τη ρ ΤΩ ΘΧβοϊ ἀἸυτὴ δοοι 58 101} 115 ἃρ- 
αἰ φαὶϊ οαἰθσονὰβ θηοάδν! ΑΥϊβίοί 5. [ρϑριι, 

183. Αἴαῦσυ. 

Ιῃ δυμηά θη. [γβοδμάῖ, 

ΘΠΡΙΙοἷ 5 πηδρηθτη Ἰυτη 6 Ὠδίανοθ. ΟἸΡΟδ, ΟἰΓΟΊ] 1 
τηθηΐριηαιιθ Ζυϊάθπι ΑΥΊβίο 115. Τρ ορίϊππο- 

Πἀροῦο. 
189. ΑΙαῦϑ. : 

Τη46 Ἰαηφ ᾿ποουΡ 10 1}15 ααοί δ 
αἰνίηι5 Οἰμ 55. ΟΘΙΟΥΡΙΤΗΙΙ5 Ἰηγ Θϑι ρα Ρ, 
Ῥοβίφυδιη Θμιθη8115- 16 }}5. (ἡ. 6. ΠΡ ΟΥ]5) "105 

[τοὶ Πᾶροα!, 

6Χ πὸ οοουΐ Ἔ ΣΕ ΉΞΘΝ ἈΝ τς 

Βίβαιθ ἰηάποιῖβ ἰῃ Ῥυῖπηᾶ ΡΟΒΙΠΠ0η6, ΟΡ ΠῚ 
8ὨΪπΊἃ] 6 ΤΘΡΊΟΠΘ ΔΗΪΠη815 Θχ θη ΓΙ Πὴ 
ΘΧΟΙ͂ΡΟ ἰηἴγα 5019Π|, ΟἸΓΟΌΤΊΒΡΊΟΙΘἢ5 

ἴπ 40 58η6 ἴρ56 Πα θΘη5- Πθοίδί ΡΡΘΒΘΏ5. 

184. Δσῦ. 

Τηΐπθης μοοοο πηϊρδοῦϊυτη, Ατηηθθυτη ἀπποίο 6 ἢ 

ταα! τα Ἰαπαίαπι οἂπη6 16 Γ- Δ 0168 : 

118. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Οαβα πο ταρίδία οαἀαγονα δῸ διηηθ 
ϑηΐ δοοορὶὺ γαβϑίδ οὐρά ο τη. 185. 

ἢ] ΕΥΔΠδΟ5 αὕο ἰθιάρονο βίγανουδί θῃβὶ8. 

ἰᾳαοὶ Βυ πο ραραθγδηΐ τΐβουο. 
ὁ δΒανίαπι! Γαϑυῖν νἱοθ πᾶιήααθ ἰγορεθὶ 

θΑΡΙΟΟ ἰϊηρὶ ῬΟ586 ΟΡἼΟΡΘ ἴα, 

ἈΑΝΤΠΟΙΠΙΟΘΙΑ ΠΙ. 

᾿Ξ ΠΣ" 
᾿ ̓ 

Ϊ 

ΒΟΝΑΥ. νὙυσι ΚΝ. 

118. ΑΝΟΝΥΜι., 

ὕπᾶ48 Οαβι πὶ ΤΎγγμθαὶ δὰ Εἰ ον 5 ουϑμι 

Βαχὶν ῬαγθΑΡΙοἷ5 ρΊθπᾶ οδάδνθυῖθαβ, 

ΒΆΛΕΙ οατὰ βῖρπδ 4615 ἰαν θα Βα θηΐθβ5 

οοοίαϊὶ Εσᾶποοβ παβία Γαδ ΥἱΓῸ8. 

ἘΟΙΙχ διαπὶβ, Θυῖδ ἰὰ Ρ1Ὸ ἔα] σϑηΐθ ὑγορῶθοῸ 

ΒΟΒΟΠῚ Ἰοπρατα βαμριίηθ ὑἰποία8 απ 8. 
π᾿ 

31 
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823. 

δίψῃ τειρομένοισι μελισταγὲς ἤγαγεν ὕδωρ, 

καί ρ᾽ ὕπ᾽ ἀμιηχανίης ὕδασιν εὗρε πόρον" 
ὃ χαὶ τά[δε] μὲν χατέθηχεν ἐπὶ σχοπέλοις χελαρύςειν 

τὸ πρὶν ξηροτέροις χαύμασι τειρομένοις" 

τῷ νῦν μηδ᾽ ἀπόληγε, χέλευε δὲ πᾶσιν ὁδίταις 
ϑίμνειν θαρσαλέως τῇδε πορευομένοις. 

1 χαρίτων πόρον ἔσχεν, ἐπιτρέψαντος ἀρίστου, 

10 ὅς γέ μιν ἡμερίοις δεῖξεν ἀγαλλομένην. 

188. ΑΛΛΟ.᾿ 

Πάντα μὲν ἐσθλὰ τέλεσσε θεοῖς ἐναλίγκιος ἥρως 

πᾶσιν ὁμοῦ ναέταις, ἄστεϊ θ᾽ ἡμετέρῳ, 
Εὐθεῖος χλυτόμητι[ς] ἀγασθενέων βασιλήων 

ἀνδράσιν εὐνομίης ἔργα φυλασσόμενος" 

ἡ θήχατο δ᾽ ἄλλο φέριστον ἀλιτρονόων μόθον εἴργων 
χαλχῷ ἐπιζεύξας τάσδ᾽ ἐπίπροσθε θύρας. 

180. ΑΛλΟ. 

Εἰς τὴν ᾿Ἀπολλοδώρον Βιδλιοθήχην, 

- Αἰῶνος σπειρήματ᾽ ἀφυσσάμιενος ἀπ᾽ ἐμεῖο 

παιδείης, μύθους γνῶθι παλαιγενέας" 
μηδ᾽ ἐς Ομηρείην σελίδ᾽ ἔμδλεπε, ὑκηδ᾽ ἐλεγείην, 

μὴ τραγικὴν μοῦσαν, μηδὲ μελογραφίην, 

5 τὴ κυχλίων ζήτειπολύθρουν στίχον᾽ εἰς ἐμὲ δ᾽ ἀθρῶν 

εὑρήσεις ἐν ἐμοὶ πάνθ᾽ ὅσα χόσμος ἔχει. 

1857. ΑΛΔΛΟ. 

Βίθλος ἐχείνη ἔχει Χάριτας, Μούσας, ἀφροδίτην, 

κόσμον, ἐπιστήμην, ἡδυπαθῆ τε πόθον. 
εύγετε δ᾽ ἐντεῦθεν θλιθίαι, καὶ φεύγετ᾽ ἐνόρχαι" 

μηδὲν ὅθ᾽ ὑμέτερον βίόλος ἐχείνη ἔχει. 

188. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὴν ἰατρικὴν βίόλον Βαύλον Αἰγινήητοῦ. 

Τοὔνομά μοι Παῦλος, πατρὶς 

πᾶσαν ἀχεστορίην βίόλον ἔτευξα μίαν. 

189. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸ θέρος. 

ἴγινα᾽ πολλὰ μο-- 

ἰγήσας 

ὥρια πάντα τέθηλε, χαὶ ἄμπελος εἰς τόχον ὀργᾷ, 

συτήνεα δ᾽ ἄρτι μέλι χλωρὸν ὑπεχπρορέει" 

οὔθατα δὲ σφαραγεῦσι, χαὶ ἄρνες ἀεὶ σχαίροντες, 

αἶγες δ᾽ εὐγλαγέες, χήια χεχλιμένα" 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΙΜῚ ΠΥ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ 

511 νϑχδίβ τιοὶ- δι ΠΠ]ϑηίδια, αδδμοῖι δαυᾶπι,. 
οὖ 50} ΤΘΡυτη - ΑἸ Που!δΐθ ἀυΐβ ἰηνθηϊὶ ν 

οἱ μὰ5 φυϊάθπη ἑέα οοτηροβαϊέ αἱ ἴῃ 5αχὶδ 

ΒΙΘΟΙΟΥθ 5 δηΐθα ΟΔΙΟΓΙ 115 δἰ 115 τ 

Ιάθο ἤσηο ὨΘ4ὰ6 ο6588, [108 δα ΐθπη ΟΠΊΗ: 
τηδηθδηΐ σΘοη Πἀθηΐον ἢδο 1ΐθυ [Δο θη Ρα8. [ 

υδ ρΥΓαίϊδΡατη νἱδπὶ Πδθυϊ, Αὐγηηφιιβ, 
4] φυϊάθτῃ θᾶπι του 8} 105 ρτφϑεμ{ ὃ 

88. ΑἸΌΡ. 

Ουποία 58η6 θοπὰ ροτίθοϊ! (115 βίαν 5 ἢ ̓ 
ΟἸΠΟΙΪΒ. ΒΙΠ.1] [Π00115, ἀΡΌΙα 6 ποβίῶ, 

Βαυϊμῖαβ 50] θγὰ- Οἰδτιι5 ν8]46-Ῥοίθηϊίυμη 

180. ΑἸΌ Ὁ. ξ 

Ιῃ Αρο]]οᾶουνὶ ΒΙ ΠΠοἰ μοῦ. 

ΤΟΠΡΟΥ μι ΟΥ̓ΌΙθὰ5 ἀπο 5 ΘΧ τπηθᾶ 
βοϊϑηΐα, θ]85 ἤΟ566 νοίϑίδθ τὸ 

ΩΘ Ἠομηθυϊοᾶπῃ ΡϑρΊ ΔΙ ᾿ηΒΡΊ06,. ὭΘΥΘ 6 

187. ΑΙ. 

Τρ ον 116 διαθοί οὐξννν Μυβᾶβ, γοπόγοηη,, 

181} φαΐρρθ νϑϑίγιτῃ Ἧι 116 Βαθοί. δ 

188. Αῦὴς 
ἴω Ἰἰδυατι ἀθ Μοάϊοῖπα Ῥϑυ] “Ἐρία 56, 

Ν ΟἸΉΘἢ ΤΏ]Π] Ρδα]5, ραίγῖα ΑὐρΊηδ; Ροβί! 
ΟἸΠΏΘΠ τηΘ ἀθη41-ἃγίθυῃ ᾿Π0ΓῸ ἰτϑοίανϊ ὍβοΝ 

189. αἴαῦρ. 

Ιη εοϑἰδίθιη. 

Ουθ-5υηΐ-Πυ)5-ἰοηροβίδε δ Ρυ]]αϊαηί ὉΠ 
: [5 ἴῃ ἴω ; 

ἘΧΔΙΠΪΏ84Ὲ6 πὶ πο] Παναπῃ βυ απ π 
ΟὈθγϑαι ἀϊβίθηϊδ-ϑαηΐ, οἱ ἀρῊΪ 5ΘΠΊΡ ΘΙ 

ΟΒΡΓΘΘ4α8 ἰαοίΘ- δου πἀδηΐθ5, βθρϑίθ 

180. Αἰτῦϑ 

“4. Αροϊϊοαο»ὶ Βιδίϊοξμοοαηι. 

ΤΟΙΏΡΟΥΒ Βῖο ΤΘΊ ρθη βίπποβδ γο]ατηΐηδ, ΟΠ 8015 

ἄϊδβοθ τηθὶβ ααϊάαυϊά ΤΌ], ρνῖβοδ τοίου. 

Νο ἐμ ᾳαδοι 16 γ85 δΙ8ρο8, πὸ βραμὰΐβ ἢ 
οδυταΐϊηδ, πθὸ ὑραριοαχη βυγιηδ, Πα ϊδαὰθ 

66 αὰ86 ἤπθ οδνϑηῦ οὐ ΟΟΥ τη ἐεραϊα: 

Ῥϑβρίοθ; τορρουῖθβ φαἀααϊὰ ἴῃ. ΟΥΌΘ 



ἡ 
190. ΑΛΛΟ. 

Σχέδια εἰς ἀναδενδράδα ὑψωθεῖσαν δρυΐ. 

δρυὸς οἶνος, τοὔνεχα ἐχ Διὸς ἔδραμε μηρῶν 
Διόνυσος" μῦθος φθέγξατο πρεσθυτέρων. 

191. ΛΛΛΟ. 

Βίόλον Ἰουστινιανὸς ἄναξ τεχνήσατο τήνδε, 

τήν ῥα Τριθωνιανὸς μεγάλῳ χάμε παυθασιλῆϊ, 

οἷά τις Ηραχλῆι παναίολον ἀσπίδα τεύξας, 

ἡ ἐπιμαρμαίρωσιν ἀγάλματα πάντα θεμίστων, 
θρωπο: δ᾽ ἀσίης τε δοριχτήτου τε Λιθύσσης 
ρώπης τε πίθωνται ὅλου σημάντορι χόσμου. 

192, ΑΛΛΟ. 

Ἃ Περὶ γυναιχός. 

π΄’ Θάλασσα χαὶ πῦρ καὶ γυνὴ καχὸν τρίτον. 
ἐγὼ δέ φημι" πρῶτον ἡ χαχὴ χαχῶν᾽ 

“ τῆς δ᾽ αὖ χαλῆς κάλλιον οὐδὲν ἐν βίῳ, 

198. ΑΛΛΟ. 

Ἄναξ Λέων ἔστησε πύργον ἐνθάδε 
᾿ς λύχνῳ προφαΐνειν τοὺς λόχους τῶν βαρθάρων. 

Ἂ᾿ 194. ΑΔΛΛΟ. 
' ' Εἰς Φωχυλίδην. 

 ᾧ Φωχυλίδης εὐπρεπῆ ζήσας βίον, 
ὡς Χριστομύστης, ὡς ἀπόστολος μέγας, 

ὡς ἀχροατὴς τῶν Θεοῦ θεσπισμάτων, 

“εὐαγγελικῶς ταῦτα λαλεῖ χαὶ γράφει 

εὔχρηστα τυγχάνοντα τοῖς ἐν τῷ βίῳ. 

198. ΑΔΛΟ. 

τα δίχηῃς ὁσίῃσι Θεοῦ βουλεύματα φαίνει 

χυλίδης ἀνδρῶν ὁ σοφώτατος ὄλόια δῶρα. 

190. ΑΛλλο. 

νθρωπε, ζητεῖς τίνες οὗτοι οἱ δύο 
οἱ πατράδελφοι χαὶ ταχύμοροι τάχα; 
Οἰδίποδος, φεῦ, τοῦ πανοιχτίστου γόνοι" 
πληροῖ χατάρας πατριχὰς πεπρωμένη 

αἵματι χληρώσασα Λαΐου δόμον 
τοῖς πατραδέλφοις συγγόνοις Λαδδαχίδαις, 

ἴς οἶχος ἅδης ἀχέρων, Λίμνη, Χάρων, 
αἱ τὸ στυγητὸν τῆς Στυγὸς σχηπτὸν νᾶμα, 

χταγθεῖσι καὶ χτείνασιν ἀλλήλους ξίφει, 

δ 5416 6 Π6-5οηδηΐ, οἱ, ᾿ὰοι5, Ὀ6ΠΘ- αΠ ὈΓοβ ἃ - 

δαυΐβαιο {γε ο 15 να! θ- ραιᾶοί ροίγα. [θΟΡῸ5 
ΑἸἰοδάδ δου ον βίγθρι!, οαγάτι6}}5 βαδν 5 ὁ η; 

οᾶΠ6 οὗ ἰὰ ἃ {υϊ, ΦοΔηΠη65, 4υδτην 5 ἰΔΌΟΡΘΒ. 

100. ΑἸαῦ. 

Εὐχίθυη ΡΟΣ 16 σδυΠΊΘη ἴῃ ΔΡ δ γδυη- υ ζθγὰ ἀτι 6 τὶ 

ΒῈΠ (Δ. 

ΒΕ σαθγοι νἱ πα, (ἃ 6 ον 5 Γθπ ον 115 ΘΧΟΕΡΕΙ, 
ΒΙΟΉΥ 5.5. : ΓΤ ]ὰ ὨΔΡΡανἹ, νϑίθγιμη. 

191. ΑΙ. 

ΤΑΡυ πη 501 πᾶ ΠῈ}5 ῬΡΙΠΟΘΡΒ [Δ ΌΓΙοδ(ι15 Θδί παηθοθ, 
4αθ) 58η68 ΤΡ ΒΟΠΪΔΠι15 ἸηΔΡῺΟ ΡΘΙΐδοῖ᾽ οπη] τ - 

[Ρερὶ, 
Θὰ. 51 415. ΠΘΓΟᾺΪΙ νυϊατη βουΐαπι ρᾶγαν Ηϊί, 
400 Τοβρ πη θδηΐ σΥπδιμθηΐα ουποία ἸΘΡῚΙΠΊ, 
ΒΟΙΉη65 δαΐθπι βίαι θ]οααθ-οαρί Τὐργῷ 
Ἐσγορῷααθ ρᾶιθδηΐ ἰοίϊ5 Τϑοίουὶ τη]. 

192. ΑἸΙαῦν. 

6 τ ]θγ6. 

Μδι8 οἱ ᾿ϑ 15 ἤλαία βιωνέ οἷ, τα] 161" τη! τὴ (θυ Ππη]. 
Ἐρὸ δυΐθιη ἀἴθο : ὈΥΪ πηι πὶ ἡιμἾ 161)" τη 18. τη] ΟΥ̓ ΌΓΩ : 
ΤΌΡΒαΠ δυΐθιη ὈοΠᾶ τ))1116).6 πΪΠ}1] πη 6 1115. 1η υἹΐᾶ. 

1098. ΑἸ1ὉὉ}. 

ῬΥΪΠΘΘΡ5 [,60 δχβίλυχι ἐαγυῖτη ἢϊο ᾿ 
[48] Ἰασοῦηᾶ ργΘΙηοπβίγαγϑί ἃρτηϊηδ, Δ. ΔΙ ΌΓΕΠΊ. 

1905. ΑἸαῦϑ. 

Ιη ῬΒοοσ]άθ. 

ῬΒΟΟΥ 65 ποπϑβίδιη ααὶ νἱχὶΐ νἱΐϑιη, 
αἱ (ὨΓΙ5{1-βα θυ 05, υἰ ΔρΡΟΒίο 5 ΤΠ] ΘΙ, 
αἱ δυά!ίον ἀοὶ οὐ ΔΟΙ ]ΟΓΊΠῚ, 
ΘΥ̓ΔΗΡΘ]οο-τηοο ἢΦο Ἰοχαϊίαν οἵ βορι ὶς 
48 ν]46- 11 βαπί 1115 αὶ ἴῃ για. διμηΐέ. 

109. ΑἸὔὉ. 

Ητο 7.6 1ο115 Ρ115 Π δὶ ΘΟ 1118, Ἰη-Ἰ 661-61 
ῬΒΟΘΟΥ 65. ὙΙΓΟΡΌ τη 58 ΡΙΘὨ ΙΒβιτηυ5, [6]1οἷδ, ἀοπᾶ. 

100. ΑἸαῦν. 

Ηοπιο, 4υ 5 4υαϊπᾶπι βἰηΐ ἰδίϊ ἄυ0, 

Ῥδίυ 5 διυιὺ γαίγοβ, δὲ οἰ ο- του α}} ἴογβδη 
ΟΕαϊρὶ, θὰ, γα} 1 6- τη 156 8} 0}}15 ΠῚ : 
᾿ρ]οὺ πργθοδί!οη 65 ραΐθυηδ5 [αι τ 
ἀυοα ογοηΐἃ-Πορθαϊαΐθ δ ἀβουρβις 1,81] ἀοπηιηι 
515. ραίγβ- γα τ 5 Ῥθυτηδ 15 Π8 0481 415, 
4υϊθ5 ἀοτηϊο! !Πυτη Π15, Δομθγοη, ῬαΪα5, ΟΒμάγοη, 

οἱ οὐἀϊοδιυμι ϑίγ 615 ταθη5 Παθηΐυτη, [οἰδάϊο. 
δὲ «υὶ οοοἶβὶ βυπί οἱ χαὶ 56. οθοϊἀθναηΐ ἴην σὴ 



197. ΑΛΛΟ. 

ὙΕΡΟΣῚν ὁ. γαυριῶν μέγιστα Περσιχῷ Ἔοι ! 

π΄ χαὶ Βόσπορον πλοῦν ξηρὸν δείξας χαθάπερ 
Ἵ ἐν ᾿ς ἸΦέρξης βασιλεύς, Δαρίου παῖς χἀτόσης, 

ἽΝ τῆκον (ἰού) δείχνυται Ἰαόνων. 

198: ΑΛΛΟ. 

ΠΩ Λέαιναν ἢ δράχαιναν, ἀλλ᾽. οὐ μητέρα, 
ἘΣ χαὶ τὸν σύνευνον ἄνδρα τὸν πατροχτόνον, 

τ ὃ τοῦ πατρὸς τιμωρὸς ἐχτελῶν ὄπα 

τὴν τοῦ Θεοῦ χρατίστου, ἄσχευον, μόνην 
᾿ χτανὼν ἔθαλλεν, ὡς ὀνείροις τοῖς πάλαι 

᾿ΥδΣ, εἶδε θανοῦσα, πρὶν θάνῃ, τελεσφόρα. 
Ὡς Ἢ δ᾽ ἀδεάδέλνη χαρμονῆς πεπλησμένη 

τὸ : ἀφῆχε λυπρὸν πένθος, ἀστεγὲς δάχρυ. 

199. ΑΛΛΟ. 

ἀξ τες Εἰς τὸν Σοφοχλέα. 

Δηλῶν τὰ πικρὰ τῷ γλυχεῖ τῶν ῥημάτων 
ἀψίνθιον μέλιτι χιρνᾷς, Σοφόχλεις. 

᾽ 

900. ΑΛΛΟ. 

Ἐὗρες, Σοφόχλεις, ἐν σοφοῖς μέγα χλέος. 

ἀλλοτρίας γὰρ συμπλέχων θρηνῳδίας 

ἅπαντας ἡμᾶς πενθίμους ἀπειργάσω. 

201. ΑΛΛΟ. 

μέντοι Εἰς τὸν Αἴαντα Σοφοχλέους. 

ὁ χλεινὸς Αἴας τῶν ἁ χιλλείων ὅπλων 

ο΄ χόλῳ βαρυνθείς, ἕχτορος θνήσχει ξίφει" 

ὶ αἰαγμάτων ἄξιος Αἴας τυγχάνει", 

σχότῳ γὰρ ὄντως ἐχμελανθεὶς τὰς φρένας 

ἑοὺτὸν ἀπέσφαξεν ἕχτορος ξίφει. 

202. 

ἐν ᾿ Σοφῶν τοσαῦτα. τῶν παλαιῶν αἱρέσεις" 

Ὧι Πυθαγόρειοι, Στωϊκοί, Παρμενίδαι, 
ες Κυρηναϊκῶν ἐσμός, οἱ τῶν Μεγαρέων, 

ΕΝ χορὸς Πλάτωνος, οἵ τε τοῦ περιπάτου᾽ 

Ἶ Ἔν ἢ ἐὑπιχούρειοι, Κυνιχοί, Πυρρωνίδαι, 

δεχὰς τελεία, τῶν δέχα στύλοι γενῶν. 

ΑΛΛΟ. 

208. ΑΛΛΟ. 

Ὅρα Εἰς τοὺς τρεῖς φιλοσόφους. 

Τρεῖς σοφίης πολυΐστορος ἔχχριτοι ἀστέρες οἷοι 

ἐνθέμενοι βίόλοις ὄλδον ἀπειρέσιον᾽ 

» 

ὡς ἔτυχε χληθείς, θῆχεν ἀριστοτέλης. 

: 204. ΑΛΛΟ, 

Ἢ ΠΠΗΣ Εἰς Πλάτωνα. 

ἱψυχὴν ἀνειπὼν ἀθάνατον ὁ Πλάτων 

ἀρχύτας ἦρξε, Πλάτων πλάτυνε" τέλος δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν, 

“Ουὶ Εἰοηϊαθαίαν ἢ τηᾶχ ̓ Π|6 ̓Ῥοιδῖοο ἃ; 
δἰ, ΒοΒρΟΓΙΠῚ βισοσχῃ πὖ 16 Γ ΡΓΘΙΠΟΗ: 

ΧΘΟΓΧΘΒ ΤΟΣ, ὈΔΙῚ Πι5 οἱ Αἰοββῷ. 

Ἰυαϊθγίατα ἢθα} οβίθηίαίαν Ιοηυτη. 

198, ΑἸ}. 

Τιρθηᾶπι ν6] ἀρδοηδπη, 564 ΠΟῚ ΤηΔί θη 
οἱ 6715 Θοποι θη νἱνραπι ρα ΡΙ5-ἰηἰουῆ 
1116 ῥαίγῖὶβ γίπάθχ οἰβοίθηβ γυθαπι 
Ὁ 61 Ροΐθη  ββίμηϊ, ᾿πηρϑγαίϑμη, ΒΟ πις 
αἱ, οοοἸα!ξ, οἰ Πογαϊί, βίους βοτηη 5 Ρεῖβ 
ἐγ πη ΠΟΥ τι, ΡΥ] (Ό ΠῚ ΤΩΡ ΘΡΘ ΕΓ, 
Τρβᾶ δυΐθ πη ΒΟΡῸΡ σΔα͵ο δχρθία 
αἰτηϊϑι: ἐλ βίθιη ᾿αούππι, ἰη δοία5 186 

199, Αἴαῦρ. ὁ 

Ιῃ Βορῃοοϊθιη.. 

2300. 

Νδοίιβ 65, Ο ΞΌΡΠΟΟΪ6Β5, Ἰηΐου κὰρὶ γΐ6 
ΑἸΐθ ΠΟ 5 θηἶπὶ Θοπηθοίθη5 ρα Ρ65-οδηΐα 
ΟΙΏΠΘ65 ΠΟΒ5 τηρϑβϑίοβ δ θοῖβί!. 

ΑἸΔΌΡ. 

Ὁ ἌΣΛΤΙΗΣ τὰ 

Ιῃ Α͵δοθηι ϑορμοο] 5. 

[πο] 5 Α]ὰχ 46. ΑΒ Ποἷβ ἃγπηβ 
τὰ ργαγαίιβ, Ἡθοίογὶβ ΠΟΥ ΘΠΒΘ᾽ 

Ἰδπιθηξ5 ἀἰβηυ5 Αὐὰχ ϑοοο-δάθβέ τς 
1 ὈΡῚ5. ΘΠΪπῚ ΤΟΥΘΡᾶ, Ο βου ΓΑ ἐα5. πιρηί 
βοιηθί ἰρϑιπη ἠυρυϊανὶς ΗθοίοΥ5 Θη56.. 

202. αἰαῦν.. 

ἀμερνχων (οί δι: ὙΘΕΘΤΙΙΠΙ ΓΟ ὡ 

ἘρὶοαΓΕὶ, ΠΕΞΕΣ ὀκουνον τ ἣ 
ἀθουσία ρογίθοία, ἀθοθπι [ἈΠ] ΡΌΤ 

203, ἰτύῦῦ. ὦ 
Ιη ἐρ88 ῬἈΙ]ΟΒΟρο5.. 

ΤΙῸ5 βδρ᾽ ϑηΐϊ τηυ] δ - 80] Θη 015 ΘΧΊΠη8 8 
4υ8 ἱπάϊάθγο ΠΠΌγῖβ Ορ685 ἱπΠηϊίδ8 : 

Ατομγίδβ ἱποορὶ!, ΡΊδίο ἀἰ]αίαν!ε: 'βποιῃ 
Τογίβ αὖ ἢος ποτηϊηδίαϑ, ἱπηροδυί, 

φρά. Αἰαῦν. ως 
Ιῃ ΡΙαίοηθια.. Ε 



' τ ἌΑΡυΤῚ " . ΒΡΙΘΝΑΝΝΑΊΑ ΘΕΝΟΝΒΤΒΑΤΙΥΑ. 935. 

ὧς ἐπλάτυνε τῆς ψυχῆς δόγμα μέγα, 
εἷς πᾶσαν ἐπλάτυνε τὴν δόξαν χθόνα. 

906. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν Ξενοφῶντα. 

γοφῶντος ἣ γλῶσσα πρῶτα ῥητόρων" 
χὴ δὲ χαὶ νοῦς πρῶτα τῶν φιλοσόφων. 

4207. ΑΛΛΟ. 

Ἵππων ἐναργεῖς εὐγενεστάτων τύποι. 

Ἵππος χράτιστος εἰς θέατρα καὶ μάχας 
ὕπους τὸ πρῶτον, τὴν ὁπλὴν στερρὰν ἔχων, 

χοίλην, παχεῦν, ἀρμένην! Ψοφουμιένην᾽ 

᾿ ἄγω δὲ τούτων χαὶ χάτω χυνηπόδων, 
ἔστωσαν ὀστὰ μήτε πάμπαν ὄρθια, 

μήτ᾽ αὖ ταπεινά, πρὸς δὲ μέτρον ἠγμένα. 
᾿Σχέλη πάχιστα τὴ φλεδῶν ὀγχώμασι, 
μὴ σαρξὶ τοῦτο, πλὴν μόνοις τοῖς ὀστέοις. 
᾿Μηροὶ δ᾽ ὁμοίως εἰς πάχος προηγμένοι. 

Τὸ στέρνον εὐρὺ χαὶ διϊστῶν τὰ σχέλη. 
Τράχηλος ὀρθὸς ὥσπερ ἀλεχτρυόνος, 

“μηδ᾽ εἰς τὸ πρόσθεν ὡς κάπρου ταταμιένος. 

᾿Ἄσαρχος ὀστώδης τε σιαγὼν μιχρά" 
ἄμφω δ᾽ ἐπίσης ὑγροχαυπεῖς αἷ γνάθοι" 

δ᾽ ὄμμα γοργόν, ἐχχρεμές, πόρρω βλέπον. 
ὑρεῖα δίν, μυχτῆρες ἠνεῳγμένοι" 

οὰ λαγών᾽ εὔσαρχον, εὐρὺ δ᾽ ἰσχίον᾽ 
“μηροὶ διεστῶτες [δὲ] τῶν ὀπισθίων. 

208. ΑΛΛΟ. 

Εἰς Ἀριστοτέλην. 

Τὸν γοῦν ὁ νοῦς ἔρᾶδε, τὴν φύσιν φύσις" 

ἀρι ἱστοτέλην εἶπον, ὡς τούτων ὅρον. 

9209, ΑΛΛΟ. 

νὸς γενόμην γαιήοχος᾽ εἰ δ᾽ ἀπιθήσης, 
πὲ τίς ἡμετέρας οὐχ ἀλέγει δεχάδος; 

ὦ φύσις! ὦ πινυτὴ μῆτις ἀριστοτέλους! 

4140. ΑΛΛλο. 

Σοφοῖσιν ἐξέδωχας ὄντων τὴν φύσιν 

ὄγοις ἄριστα, τάξιν αὖτε χαὶ θέσιν, 
σχημον χόσμον χαλλονῆς ἀσυγχρίτου 

χρυσοῦν, ἀριστότελες, ὄργανον λόγων. 

211. ΑΔΛΟ. ᾿ "Ἢ 
Ξ 

᾽ ἡ βίδλος ἀριστοτέλους λογικῆς παιδείης, 

ρατὲς ὦ δεχάδος μεταδίχτυον ! ὦ τόσον ἕρχος! 

ΟΡουτηϊβὶΐ πιηπιοτία]οπὶ ἰονίαια ἱ ἴῃ ποηυΐγιηι υἱ[α πη. 

905. ΑἸ. 

ΡΙ]αίο ᾿ποϊλία5. Ταὶ ἀἰϊαίανιὶ τηθηί68, 
αἱ αἰ]αίαν!, τηᾶρηδη) 6 δηϊτηᾶ 5θη θη 18], 

ἴῃ ΟἸΏΠΘΠῚ ἰδ ΠῚ 80 81η ΡΓΟΪαΐαγ ο]ουίδτη. 

200. ΑἸΌν. 

Ιῃ ΧοΒορΒομίθι. 

ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 ̓ηριιᾶ ὈΥΪτηἃ ἐθηθέ Ἰηίο ΟΥΑίοΟΓΟΒ; 
ΔΗΪΠΉΙ15 δια 6 πὶ οί ΠΠΘ 5 ὈΥΪπιδ, Ἰηΐ6 Γ᾽ Ὁ ὨΠ]ΟΒΟΡΠΟΒ. 

2017. ΑἸαῦ}. 

ΕΘυΟΣαμ. ΘΟ ΠΘΡΟΒου τη, ααΐθιι8 ἃρηοβοιηΐαν, [ΟΥΤΏ 6. 

Εχαμβ ορίϊτηιβ δ βρθϑοίδοιυ]δ, οἱ ρα ρηᾶἃβ 
ῬΟηΪ5- ῬΘαΙθ5- ρα! 5 686 ὈΥΙΠΉ ΠῚ, ΠΡΌ] ΙΩ 5011- 
οδγδη, 5ρ᾽ββϑιη, δγθοΐδῃι, Βοηδηΐθη ; [ἀπ ΠΔΘΏ8, 

ΒΌΡΓα, δαΐθηι ἰδία οἱ ἰηΐγᾶ ΟΥ̓ ΠΟ ΡΟ 85, 
Βιηΐο ο558. ΠΘ6ῈΘ ΟἸΏΏΪηΟ Γθοΐδ, [ἀποία. 
ὨΘΩᾺΘ τυγϑαμη ἀρργοββᾶ, 5θα 7ιδϑένηι δα τηοάτπ 
Οτυσᾶ Π8 ΟΥ̓ 551 551 Πη8, αΡΡα, ΘαἸΐ γ ΘΓ ΠῚ ἐα]ΟΥ ΠΡ 118, 
ὩΘὰ ΟΔΓΩἶΪ 5 Ποο βαΐ, 5604 5015 ΟΒΒΙΠ05. 
ἘδΙπογ  υ8 5] 1} Πρ: ἴῃ ΟΥ̓ ββι ἀ]ηθιὴ ρογαποία. 
Ῥροίυβ Ἰἰαΐυχῃ, οἱ αἀἰβίθηϊ ον. 

(θυνὶχ σϑοΐϑ, βιοαΐ 8111, 

ΠΘ686, αἱ ΔΡ1Ὶ, δηΐθ ρουγιθοίδ: 
ΠΟ -ΟΔΓΠ058,, ΟΘΒΘΔ 6116 τη] ]ὰ ρα νὰ: 
ὩΙΏΌΘΘ466 δάαθθ ἰθποιῶ-οἰ- ΠΘΧ1}]65 τηᾶΧ τ ; 
ΟΘΌΪῚ 80Γ65, ΡΓΟτηηθηΐθ5, ἰΟηρ6- ΡΓΟΒρΙ οἰθηΐθ5; 
1,δίτι5 Πᾶ5115, ΠᾶΓ65 ρδίυϊῳ; 

ρϑᾶγνα 118 ; οᾶγποβθθ, ἰδίθαιθ οΟΧῶ :; 
[ϑιηον ἃ, ἀϊννὶοδηΐ8, ροΟβίθυ Οὐ 5- ρΡ 18. 

208. Αῦνϑ. 

Ιῃ Αὐὶβίοίθι θη. 

Μρηΐθηι τηθη5 ἀθβουρϑιί, ἡδίυγδηι Ὠδίατα : 
Ατιβίοίθιθιῃ αἀἰχὶ, αὐ ὨϑΡΌτη ΥΘΓΌχΩ ὑθυΓ ΪΠΠΓη. 

209. ΑΙΌ}. 

Οὐοθδηιβ 5ιπὶ ἰθΥ ἃ 5- ΔΩ ΙΘη5 ; (π0α 51 ΠΟ ΟΥ̓ ΘΟ Ϊδ5, 
ἀϊο, 48 ποβίτα ποὴ βίιϑαί ἀθοδα!ῦ 

Ο οἰπηϊροΐθηβ ἀθοδαϊβ γϑυϊουϊατα ̓  ὁ φαδηΐιπι 56Ρ-᾿ 
ὁ δίαιτα, 0 5816 η5 ΑΥἰ βίοι ἰβ τηθηϑ1 [{ὰπ᾿, 

410. ΑῦΡ 

Πραϊδβιὶ, ἀοοί 5 οχρίδηδηβ ΓΘ απὶ Ὠδίι ἃ πη 
ΒΘΥΠΠΟΏΪθ5 ΟΡ Ϊπ6, πθ6 0 ΠΟῚ [ἸΡΒΔ..1}] ΟΥ̓ ΪΏΘι οἱ 
ἀδοονυτα οὔπδίμμι [ὈΥΠιξΒ ΠΟΠ-Οοη 5, [5ἰϑίμπμι, 

δαγθιτη, ὁ Αὐιβίοίθθβ, βθυηοπατη ΟΥΡΔΏΒΏΙ. 

211. ΑΙαῦϑ. 

Ηΐοοο ΠΡΟ Αὐ βίοι θ]β Ἰοθιοθ ἀοοί νης 68 



δὲ γον, δ ἢ 

826 

ὀρίανον ἣν ἐχάλεσαν σοφίης εἰδήμογες ἄνδρες. 
"ἀλλά μιν αἰθομένῳ πυρὶ λαυπετόωντι ἐἰσκω. 

ὙΑΤΝ ἢ ὅ 

Οτ 

τ 

Φῶς γὰρ ἀληθείης παρέχει, Ψεῦδος πιμπρᾷ δέ. 

212. ΑΛΛΟ. 

Εὐστρατίοιο πόνος τάδε πρωτὀέδροιο Νιχαίης 

χρύψιν ἀριστοτέλους ἀσαφείης ἐξανελίσσων, 

τὴν τεχτήνατο χεῖνος ἀναλυτιχῶν ἐνὶ λοίσθῳ 

ἔνθα χεν ἀμφὶ μέσου χαὶ ὅροι πινυτὰ διδάσχει, 

τόσσου μέχρι προήχων ὄφρ᾽ ἀποδείξει ἐῴχει. 

918, ΑΛλΛΟ. 

α΄. ὥργανόν εἶμι, μηδαμῶς μον Ψαυέτω 

ἀγνώς, ἀμαθής, ἀδαής τις τυγχάνων. 

Τεχνῶν, ἐπιστημῶν τε γνῶσις τυγχάνω 

τὴν ὀργανιχὴν ἅπασαν χρείαν φέρον" 

ὄργανόν εἰμι φιλοσοφίας ὅλης. 

δὲ ἰΐγνωμεν ὄντως δημιουργίας φύσεις, 

ἅσπερ σθένει τέτευχεν εἷς θεὸς μόνος, 

ἄστρων πόλου τε χαὶ θαλάσσης, ἀέρος, 

τῶν ὑδάτων πυρός τε χαὶ ζώων ὅλων, 

χόσμου τε παντὸς αἰτίας, παθῶν τρόπους, 

δρᾷν οὕσπερ οἷδε γῆ τ᾽, ἀὴρ σὺν αἰθέρι 
ὃ πάνσοφος νοῦς, ἣ θάλασσα τῶν λόγων; 

ἀριστοτέλης, τῶν διδασχάλων χλέος. 

414. ΟΛΟΒΟΛΟΥ͂. 

Εἰς τὴν Σύριγγα Θεοχρίτου. 

ἤχημα Μουσῶν ἡ Θεοχρίτου Σύριγξ. 

Φ1ὃ. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Δῶρον λόγος πᾶς" ἂν δὲ τοῦ Σταγειρίτου,. 

“διπλοῦν τὸ δῶρον᾽ ἂν δὲ χαὶ τῶν ἐχχρίτων, 

τριπλοῦν τὸ χαλόν" ἂν δὲ πρὸς λόγου φίλον, 

ἡλίχον ἐστίν ! ἂν δὲ πρὸς φιλούμενον, 

θαυμαστὸν ὄντως" ἂν δὲ πρὸς χρείττω φύσιν, 

συμφυὲς ἄγαν" ἂν δὲ πρὸς βασιλέα, 

τὸ πᾶν συνήχθη τῶν χαλῶν χαὶ τιμίων. 

4210. ΑΛλΛΟ. 

Γράψας τὰ πεντήχοντα ταῦτά σου, πάτερ, 

ἐν οἷς διδάσχεις ἠχριδωμένοις λόγοις ᾿ 

γενῶν ἁπάντων τὰς ὅλας διαιρέσεις, 

χαθ᾽ ἃς πρὸς εἴδη χατατέμνονται ξένως" 

ἢ τις πέφυχεν εἰδικωτάτου φύσις, 

ἥ τις πέφυχεν ἀτόμων θεωρία, 

ὁμωνύμων τε χαὶ συνωνύμων πάλυ), ᾿ 

χαὶ γνῶσιν, ὡς ἔσχηχε, τὴν ὄντων φράσας, 

ὅπερ χεχρημάτιχε φιλοσοφία, 

ἐγώσεώς τε χαθ᾽ ὑπόστασιν λόγους, 

καὶ πάντα τἄλλα πατριχῶς, οὐ φλυάρως" 

ΑΝΤΗΘΠΘαΙΑΣ ἀμ καὶ ἈΡΡΒΝΡΙΟΙΒΟ τῶν 7 

Ἰ φιοπι Ογψαπιιηι γοοᾶγογθ. Βα ρΙ θη ἴω βοίθηῃ 
56 Θὰμῃ γα θηΐ Ἰρηϊ Ἰᾳσθηιὶ δἀϑίτηυϊο.. 
[μασοῖὴ Θηΐπὶ γοΡ (8.15. ργαθοί, ταθῃἀδοϊατι ἃ 

: 213. ΑΙ. 

Εαβύρ 1] ΙΔΠΟΓ ᾿ἰβίθθο ϑμηΐ ῬγΘβ.}15. ΝΊΘα 
οΟΟα δ ΟΠ 6 πὶ ΑΥ βίο β 6χ ορβοιυγιίαΐθ. 

4αδπη τη οῃΪπαίμι5 Θὲ 116 ΑΠΔΙΥ ΕἸ ΘΟΤ πη ἴῃ ΡΟ 
ΡΒ] ἀδ πηθάϊο [{ϑνυταϊπο] οἱ ἀθ ἢ! ἴοπ6 βαρ θηΐο 
αἀυδίθηιιΒ ῬΡΓΟΟΘἄθη5 ἀοηθο ἀθΙΠΟὨΒΕΓΔΙΠΟΗΪ, Ρὶ 

13. ΑἸΤῦὉ. 

α. Ογρδηυτη 660 δ01η : πραιδαπδηι τη6 ἵ 

Ἰρπδι 5, ἱπἀοοίιι5, ἱπρ ΡἾ 15 51 415. 51. 
Αὐέαπη βοϊ θη ἀρ η 4π16 ποῦ ἃ σα 
ΟΥ̓ΘΔΗΪΘΌΤΩ ΟἸΠΠΘΠῚ τιϑιτὴ 8 ΈΓΘΉΒ: 
ΟΥΡΔΠΙΠῚ ΘΉΪηϊ 5.1: οἴ τι5 ῬΜΠοβοριεία.. δ 
". Νονίπηιβ ΓονοΡᾶ, ΟΡ δ ]Οη5. παι 5, 

45 ροΐθηϊδ [Δ ν]οαΐπι5- Θέ, β ὉΠ5. ἀωις Ο 
ΔΒΙΓΟΓΙΠῚ ΡΟΙΙχαο, ΤῊΔΤῚ5, 86ΥῚΒ. ἰὸς 
ΔΩΌΔΡΙΙΠΙ Ἰβη Βα οἱ δηΠπηδηΐατα, ον 

ἴδοθυθ 4105 πονῖξ ἰθυυΆ 6, ΔΘ απ δ ντέδον 

Ομ Πἰ -5δρ θηςϊ- ρ νοι ΤηΘη8, Τηᾶ ΓΘ. βύμαι 
Ατὐϊβίοίθ!θβ, πη Β ΤΟΥ ἀΘΟΙΙ8, 

41. ΠΟΙΟΒΟΙ,. ᾿ 

Τῃ ϑυυίηροιι ΤΠΘΟΟΡ ᾿ ΣᾺ : 

Μυβδτι 5οηϊ5 ΤΏΘΟΟΡΙΙ ϑυυίηχ. 

21. ΑΝΟΝΥ͂ΝΙ.. 

ΠΟ ΟΠΊΠΪ5 ΟΥ̓δΙΪο θ8έ; 588 5] βιαρίηϊω ὁ 
ἀυρ!οχ ἀοηιιμ 68έ; 5 οἱ θ8ὲ βϑϑοίδυπ αἱ 
(ἰρίοχ 65έ Βοπυπη; 51η δυιΐθπι δα ογϑι ἸοηΪ5 ἃ 
ἀαδηΐαπι 65. 5ἰ οἴϊαπι δ ἀπιδίμπι, 
ῬΙδηθδ πηϊνδηάυμη; 5] δὰ ΡΓΩΒΙ ΔΗ ΠΙΟΓΘΙΩ πδί! 
να] 46 Ὠδί ΓΔ -ῬΓΟΧΙ ΠΠΌΤη ; 5] δυΐθπι δ ν᾽ οξ 

210. ΑἸΤΌ. 

ΘΟΡΙΡ 5. Πῖβοθ φυϊησυδρίπία ἰα 15 τἰϑνὶς 
ἴῃ 4υϊθιι5 ἀοο65 ΘΧαυ 5115 ΘΘΙΙΠΟΠΪΡΙΙΒ. 
ΘΘΉΘΡΙΠῚ ΟΠ] πῇ ἰοΐδβ ἀἰβι τ θυϊοποβ, δ 

ΘΘΟΙΠΔπὶ (85 ἴΠ ΒΡ60165 αἰν! ἀπηΐαΓ, 
[(ἀ. 6. Ῥγουῦΐ βυηΐ 81 Δ[ΜῚ5 

ἀυφπᾶπη ΓΘ ρ58-51}, ΒΡ ΘοΙ 8} 55]1Ὴ] μδίαγα, 

ααδηδπη γι ρβδ-ϑις ᾿παἸν] ἀπο ἢ ἀοοίνίηι 

ΒΟΙΠΟΏΥΤΠΟΡΙΓΊΠ 6 Θὲ ΞΥΠΟΠΥΙΠΟΤΈΠΙ ΤῈ] 

οἱ ποίηϊα, φαῦ Ταοτῖς, δηϊίαπι, οπαπίϊαία, 
αποὰ ἰγδοίαν!ς ΡΒΠ]οΞορΗΪὰ, Ἔ 

αηἰ αἰ ίσαιθ βθουηάιτη 5 θβίδης τη 56 

οἱ οὐποία 8118 Ῥϑίθγη0, ΠΟῚ πιιραίονιο. 



ἐπῶν οὐκώκως τῇ ἐρευλαν μος φράσει. 

ῃ 4211. ΑΛλο. 

Τῶν πρωτοτύπων οὐρανοῦ χινημάτων 
χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ προσφυῶν παθημάτων 

᾿ εὕροις παρ᾽ ἡμῖν εἰκόνας χεχρυμμένας. 

τὸν ἥλιόν πως εἰχονίζει πανσόφως. 
ΟΥῈ Ἶ 

ἣ ΐ 918. ΑλλῸ 

Αἴτνη τίς ἐστιν Ἰταλῶν ὄρος μέγ αξὶ 

Ἶ ἧς καταρρεῖ παμφάγου πυρὸς νᾶμα 
χρι πολίχνης Κατάνης λεγομένης, 

οιδδεῖ δὲ δεινῶς, ὡς ποταμὸς ἐχρέων᾽ 
δ υμα γὰρ ἐχ γῆς ἐχπεσὸν ταῖς χοιλάσι 

᾿ κισσήρεως γάφθης τε πεπληρωμέναις, 
χωροῦν, σοθαρῶς ἐχπυροῦται τῇ ῥοπῇ, 
᾿εὑρὸν δὲ ταῖς σήραγξιν ὕδωρ ἐχρέον 

᾿ς τὸ πνεῦμα παντάπασιν ἠραιωμένον 
ἶ ᾿ἀναφλογωθὲν ἐξανάπτει πῦρ δέον. 

Ἶ 919. ΑΛΛΟ. 

δ πιρυιι Ἐλ κνουοὰ τοὺς φιλίστορας, 
Ε ἃ συνέθησαν τοῖς Ἰουδαίοις πάλαι 

χατά τε τὴν Αἴγυπτον χαὶ Παλαιστίνην, 

καὶ Συρίαν τε, βίδλος ἡ προχειμένη" 

πόνθασιν ὅσα τε παρ᾽ ἀσσυρίων, 

δον χυνὼν. Περσῶν καὶ Μαχεδόνων, 
ὅσα μετὰ τούτους γε Ρωμαίων πάρα. 
ἁπλῶς γὰρ οὐδὲν τῶν χατὰ τούτους πέλει, 
ὃ χαταλιπὼν συγχεχαλύφθαι χρόνῳ 

ὁ θαυμάσιος Ἰώσηπος τυγχάνει. 

ἢ ̓  490. Αλλο. 

᾿ Εἰς τὸν Πλούταρχον. 

᾿ς σὴ βίδλος πάρεστι τοῖς αἵρου μένοις 

λόγους ἀπαντλεῖν χαὶ χαταρδεύειν φρένας, 
δ ουσα πηγὴ δαψιλέστατον πόμα. 

᾿ τ᾿ 421. ΑΛλΟ. 

-.- ᾿ Εἰς ἝἙρμογένην. 

σο, ῥητήρ, τῇ μελιρρύτῳ τέχνῃ, 
υ, χόρευς, δητόρων ἣ φαιδρότης" 

Φ900 ἌΛΛΟ. 

σοῦ μεταλλεῦ, χαὶ γεωργὲ σπερμάτων, 

έφεις, χατολύίζεις με χαμάτων δίχα. 

Ποὺ ηὔλησα τὴν πανσπερμίαν 

αλθίας εὕρηχα τὴν βίόλον χέρας. 

ἄμνεις ὀρύττων τὰς πολυχρόνους ὍΝ 

ν᾽ 

Ὁ νοῦς γὰρ ἡμῖν, οἷα λαμπρὸς φωσφόρος, 

ΠΘΑΡΌΤ π᾿ ΒΡΙΟΠΑΝΝΑΤΑ ΦΕΜΟΝΘΤΆΛΤΙΝΑ.. 821 

ΘΧχίογπᾶπη θηΐπ ἀοἰοβίαίιι8-65 βαρ  οη ἰάπη; 
πο ἢρΡὶ ροίοϑί αὐ ορθᾶπὶ ΘΔ ρῚ {28 ΒΘΥΙΠΟΠΙΙΠῚ 
Ἰπ 6 }]Θοὐ αι - ΑἸ ΠΟΙ τα τα] Ἴρ] 166. δαππεαἰΐοηθ. 

917. Αὐϑ. 

Ῥυ πα νου πὶ Ὁ τηού τη, 

οὐ ἱπρϑηϊίδγιπηι ἰὴ ἴρ50 Δα ἰθου ΟΠτιτὴ 
ἰπγθηΐθ5 ἴῃ ΠΟ ΙΒ ΔΌΒΟΟ αἰ 85 ἹππδρΊη68. 
Μρη5 δηΐπὶ ΠΟὈΪ5, σϑὶαΐ, [Πρ 6 η 5. Ἰσοἰ ἴθ, 
8016 πὴ 4ιοάδιη τη Τρ βθηΐδί βαρ θη  Ι55ΊτΏ 6, 

218. ΑἸΤΌ Ὁ}. 

Αλίηα αυϊάδτη οϑί ΤΠ! πὶ ΤΠΟΠ5 ἸΏ ΡΘΏ8, 
6Χ 400 ἀθουγυϊ οἸππϊγουὶ ᾿ρη15. ΠΌΤ η 
5666 δα ορρίαυ]αμὴ (δἰίπατη αἀἰοίυτη, 
βίυ! ἀθίαιιθ. ΠΟΡΓ Πα τιπι, οθιι ΔΠΊΠ15 οἰ ΠΗ : 
ΒΡΙΓΙ 5. ΘΠ 6 (ΘΓΓὰ απ ΘΧοΙαϊξ Ἰη-ΟαΥΘΓΠὰ5 
Ῥυχηῖοθ πδρ  ἤδαι6 γορ]θίδ8, 
γΘ ΘΠ Θηΐο᾽ ἸΠΟΘ 6η5 ᾿Π|ΠΙητηδίι ΥἹ, 

Ἰηγϑηΐδααθ ἴῃ Τἰπη15 848, οἰ Παοπίο, 
ΔΌΓΔΙΩ ΟἸΏΏΪΠΟ ΤΑΙ  αοία τη 
ἸηΠ τητηδίιι5. ἸΠοΘηα 1 ̓ρη5. {Ππ|6}5. 

910. ΑΙχῦ. 

Ποοοί ὨΙβίον- ἃηηδίογαβ 
ααῷ Φαἀ6ῖ5 οἰἵτη οοηϊ ρθγαπὶ 
1η Αὐργρίο οἱ Ῥα!ϑίπᾶ, 
οὐ ϑ' γυῖα, Ῥ 56 η5 ΠΡΘΓ : 
ἰὰπὴ δ ρᾶ551 βιηΐ 80 ΑΒΒΥΤΊΙΒ, 
ΒΑΟΥ ΟΠ 5, ῬΘΥΒΙ5 οὐ ΜδοθαοηΙΡΙΒ, 
ααθάαθ ροβί ᾿ρ505 ἃ ἘοϊηΔηΪ8. [ποηΐ, 
ΝΊΒΙ] θηΐπὶ ΟμληἶΠ0 δϑί, ΘΟΓ ΠΏ, 4 δα ᾿Ρ505 ρϑυτίῖ- 
«υοα ρΓθ θυ 6 Π5, ἀΠῸ ΘΌΠι ἰθΉΡΟΓΘ ΟΌΓῸΪ 
τηΐ 8 Ὀ1}15 Φοβθρ 15. ῬΘΡΙἸΒΘΥ]ΐ. 

990. ΑἸΙΌ Ὁ. 

Ιη ῬΙαϊδγομυίΐίμ. 

Τιυὰβ ΠΟΥ ργβίο δϑί σα ρ θη ἴθι115 
ΠΔΕΤΓΘ ΒΘΡΙΠΟΏΘΒ οὗ ᾿ΓΓΙΡΆΓΘ τηΘη 6 ΠῚ 
γο αί! ἔθ η5 υθουριταστη οἴ παπάθη5 ἢϑαϑβίιπ). 

294. ΑἸΙΌΡ. 

Ιῃ Ηθυορ ΘΠ 61. 

γα16, τῃϑίον, οατῃ τη} ἃ ἃτίθ, 

ἀδ]οοίατο, ὑτραάϊα, τίου τη ΒρΙθ που, 

222. ΑἸ. 

Αὐτὶ οἴοββου, δὲ δου] ΟΥ ΒΘΙΠΙΠ.ΠῚ, 

ηαίγῖ5, θθαίαπι- οἰ ἢ 5 τηθ Δ ΟΡΙ 15 ΔΌΒααΘ. 
Νοη- ΓΔ Π5 ΓΟΟΟΠΑΙΑῚ ΟἸΏΠΪ5- ΘΘΠΘΥΪΒ ΒΘΠΪ ἃ, 
Ατμδι πο ἰηνϑηὶ, ἢὰηο Πἰ τάχη, οΟγηιὰ. 
Τὰ αυϊάοπι ἸΔΟΥὰ5 ἴῃ ΘΠ ΘηἿ5 ΡΘΓΘΠΏΙῸ5 γὙϑη 18, 

ΤᾺ 



το 

γᾺ 
" 

ν 

οι 

ἐπικλῷς αὐτὸς ἀχάμαντον ἕξω τὴν πόσιν. 

Τὴν γοῦν ἀμοιθὴν χάριν ὑψόθεν λάθοις,. 
τ ὃν εὐσέδειαν τοῖς πόνοις χεραννύης.. 

φοδ, ΑΛΛΟ. 

ἴξλαδε τέρμα βίδλος ἡ Πολυδεύχους 

Ἰουλίου, Καίσαρος Κομμόδου χάρυ. 

ἡ χεὶρ μὲν ἡ γράψασα τήνδε τὴν βίδλον 
οἰχήσεται, ναί: χἂν φθαρῇ χαθὰ χόνις, 

5 ὃ λαμθάνων δὲ τήνδε χερσπὶ χαὶ βλέπων 
θάνατον εἷς νοῦν χαὶ χρίσιν λαμδανέτω, 

μνήμην τε χἀμοῦ, χἂν μαχράν εἰμι λίαν. 

φφά, ἀλλο. 

[Εἰς Λουχιανόν. 

Ῥήτωρ, σοφιστής, ἀλλὰ χαὶ λογογράφος, 

δήτωρ μέγιστος ὅλων τε τῶν ῥητόρων, 

δήτωρ ἀγαθός, πρηστήριος τὴν φύσιν, 
δήτωρ δεξιός, ἔμπλεως χομπασμάτων, 

δήτωρ ἀληθὴς τοὺς θεωνύμους ὅλους 
᾿ πιμπρῶν, ἀναιρῶν, ἐχτεφρῶν πολυτρόπως 

᾿ς λόγοις μυρίοις ἐν συνετῇ χαρδία. 

φῶδ, ᾿ΑΛΛΘΟ. 

Εἰς Φιλόστρατον Λήμνιογ. 

Ῥέττιξ, ἀηδὼν χαὶ χελιδὼν χαὶ χύχνος 

μικρὰ βροτοὺς τέρπουσιν ᾧδαῖς ἐμφύτοις" 

ὡς πρίν, τὰ χαινὰ χαὶ τετεχνιτευμένα, 

ῥῆτορ, μέλη σὰ τοῦ μέλιτος ἡδίω. 

220. ΑΛΛΟ. 

[Εἰς τὸν αὐτόν. 

Οὐ Ἐὺρ πόλου πέπτωχεν εἰς Λῆμνον πάλαι, 

ἐξ οὐρανοῦ ῥήτωρ δὲ πῦρ ἦχε πνέων. 
Ἰξαρὶ δῆτορ; οἱ λόγους σοὺς εἰδότες. 

φῷ. ΑΛλΟ. 

Εἰς τὸν ΔΛιθάνιον. 

Η χλῆσις ἁρμόζουσα, Λιθάνιέ, σοι" 

ὥσπερ λιδὰς μέλιτος ἐκ ἜΠΟΣ δέει. 

φῦ, ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὰς ᾿Αθήνας χαὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν. 

Ἐρεχθέως ἀ ἀνῆκεν ἡ γῆ τὴν πόλιν, 
ΒΨ οὐραγὸς ἀνῇχε Ρώμην τὴν νέαν" 

χρεῖττον τὸ χάλλος γῆς, ὅσον λαυπρὸς πόλος. 

4229. ΑΛΔΛΟ. 

Εἰς τὴν Νίχαιαν. 

Ἷ τῶν Αθηνῶν,͵ ταῖς ἐλαίαις μὴ φρόνει" 

Νίκαια ταύταις, χαὶ πρὸ τούτων ἀμπέλοις, 

9533, ΑἸ). 

Οδριΐ ἤπθπι ΠΡ 6 ῬΟ]Ποἷ5 ᾿ 
{0}}1, ἴῃ (βαν5 Οουηπη αἱ] σταίϊδπη ΘΟη 
Μαβυό ἀυΐάθπι, αι 5ουΊ ρβὶ: πσποοθ ΠῸῚ 
ΔΡΙ δ, ΒΘΡΟΙ6 ; οἰϑὶ ΘονΓιρίδ, Γι θεῖ, αἱ Ὁ, 
51 {15 ΠΌΤ ̓ρϑιμπι ἴῃ ΤΠ ΠΕ ΒΌΠΗΪ, 6 
ΤΡΟΡ Θ ΠῚ ἴῃ πηΘηθ πη οὐ ἡ Ἰοίαπι οδρίαΐ (ἰ. 
οἵ τηϑὶ τη] Ἶ 81, οἰ δ Π5] ἀθδῖπι ἸοΙ 

59... Ααῦρ 
[1 Τϑιοϊδητη.] 

ἨΒοίον, Βορῃϑία, 5864 οἱ ΟΝ ῬΙ 
ΓΒ ΘίΟΡ πηΔ ΧΙ ΠλῚ15 ΟΠΙΠΙ ΠῚ ΤἬ ΘΙ ΟΓΙΙΠΙ, Ὁ 
γρίον Βοηυβ, ἸποοῃἀἸἃΡ]5 πδίαντα, : 
Ῥίον. 50116Γ8, Ῥίθπαβ δἰονΐδγυμι,. Ὑῇ 

ἸΠΟΘηΔΘΗ8, τὐλοῖω; ἴῃ- οἴ ΠΘΓΟ5- ΤΟΙ ΡΘΠ5 μὰ 

ΟΓΔΕΪΟΠΙθι15 ΒΘ θη 5. ἀλλ τοῦ ππλωῚ Ὧν 

220. ΑΙαῦρ.. 

ΠῚ ϑυνάοις , 

Νοὴ ἰρηϊ5. οΘ] οθοϊ αϊΐ οἸ πὰ ἴῃ 1 
566 6 οΏ 10 ογδίοι" γυϑηϊΐ ΒΡΙ ΓΔΒ Ἰρηθιη 
Θοϊαηΐ, ογαΐογ, αὶ ογα ἴοη65 ἰυῦ 

ὁ90. ΜΒ 

ΒΠῚ ταραηΐαμι, 

298. Ἀπ λον ἢ τ 
Ιηῃ Αἰμθμδ5 οἱ Οοηδίδηι 

ΕὐθοΒίμοὶ διηϊβιί ἑουτᾶ ἀθοιη,. ὩΣ 
564 οί υχῃ θιηϊβιῦ ΠΟπᾶτη ΠΟυ 81, 

299, ΑἸΧΌθ. 
ΤῺ ΝΙοδρᾶτη. 

05 ΑἰΠΘηΔ ΠῚ, οἸ δἰ Π6 50: ) 
Νουα 5.15 οἱ Ῥυῶ ἰβι15, Ὑἱθα5,. 



τσ 

χήποις, δένδρεσι, ζώοις, λίμνῃ», 
πᾶσι, χαὶ χέχληται προσφόρως. 

280. ΑΔΛΛΟ. 
[Εἰς τὴν αὐτήν.] 

εἷς εἰς ἐλαίαν εἰσὶν εὐφυεῖς πόλεις, 

Νίκαια χαὶ Πραινεστὸς ἥ τ᾽ Ἐρεχθέως. 

281, ΑΛΛΟ. 

Εἰς ἕν λαδὼν ἅπαντα πολλῷ τῷ πόνῳ, 
' τερ παριστᾷ δυσχερῶς τὸ πυχτίον, 

τέθειχα σαφῆ τοῖς ποθοῦσι μανθάνειν, 
μοχθον αὐτοῖς τ᾽ εὐχερῆ διδοὺς χάριν, 

αχὰ χειρὶ τοῦ παρόντος βιθλίου 

άψας σαφῆ, χάλλιστον, ἠχριδωμένον. 
φ᾽ οὗ χάρις νάμασιν ἀφθονεστάτοις 
οεῖ προφανὴς σὺν Θεῷ ξενοτρόπως, 

οοῦσα δεινῶν, δυσχερῶν νοσημάτων, 
πολλοὺς δύπους πλύνουσα τῶν παθημάτων 

σοφὸν Γαληνὸν εὐσθενὴ πρὸς τοὺς λόγους 

αὐχοῦντας εὑρεῖν εὐφυῇ συγγραφέα" 

οὗ τὸ χλέος μέγιστον ἀρθὲν ἀσχέτως, 
ἅπασιν ἐξέλαμψεν ἀρρητοτρόπως 

ἰὲν φαεινὰς τὰς βολὰς τὰς τῶν λόγων 

,αμπρῶς, χαθαρῶς, εὐπρεπῶς καὶ χοσμίως 
Ψυχαῖς βροτῶν ἄριστα προσδεδεγμένων, 
; - αἰγλοειδὴς, ἐχφανής τις φωσφόρος. 

932. Αλλο. 

'χλεέος Γαληνοῖο μετὰ σοφίῃ τε λόγῳ τε 
τα δρεψάμιενος πολυανθέος ἔξοχα τῆσὸς 
λοὺυ ἐχ μεγάλης, ἐρικυδέος, ἀφθίτοιο, 
ι πόλλ᾽ ἐμόγησα τετηγμένος ἀμφὶ πόνοισι, 
ἰά τ᾿ αὐτὸς σαφέ᾽ ἐελδομένοισι μέροψιν, 

᾿- 2338. ΑΛΛΟ. 
Εἰς τὸν φιλόσοφον Πορφύριον. 

ὀρφύριος λευχὸν ἀριστοτέλους 
πορφυροῦν ἔδειξε γνώσεως βάθος. 

284. Αλλο. 

δραστιχὸν χλόνου τε καὶ νοῦ δριμύτης 
υτάτην δριμύτητά μοι νόει" 
τῶν δύγαμιίς ἐστι δριμύτης, 

ὃν χορηγεῖ τοῖς λέγουσι δριμύτης. 

288. ΑΛΛΟ. 

νις πτερωτός, πῦρ δὲ χοῦφον τὴν φύσιν" 
ἐρὴς δὲ νοῦς ἰαμόλίχου πλέον, 

ἱνὴ τιθεῖ τις οὐσίας ἀσωμάτους. 

ἃ τοῖς σοφοῖς δοχοῦντα τῶν ὄντων γένη, 
᾿ἐγχέτω τὸν ἄνδρα. Τίς μ᾿ήπω λέγων" 

μόλιχος ἄχρατος ἦν νοῦς χαὶ μόνον; 

παι τ τσ 

ΤᾺ ΡῬΕΝΟΝΒΤΒΑΤΙΥΑ. 99 
ἱ Ργαίϊβ, που εΪ5, Ρουθ ι15, δηἸ μη} 1 }ι15, ἰᾶοιι, 

᾿ ἘΝ π τ ττηνοι 
ΠΟΑΡΌΤ ΠΕ. ΕΡΙΟΝΑΝ 

πΝΝ 

ΥὙἹΠΟΘῺΒ ΟἸΠΏΪΡῈ15, οἵ, ΔΡΡο!]αΐδ, οβδί Θοπγυθη!θηΐου, 

390, Αἴῦνϑ. 

Ιῃ δαγηάθῃμ. 

ΤΙῸ5 βιηΐ δὰ οἰθϑᾶπι Ὀθπ6-ἃ-ηδίαγα- οί αγ}068, 

ΝΙοθα οἱ Ῥιφποβίιβ ἀσρβααθ ΕΥΘΟΒΙΠΘΙ. 

2391. ΑἸῦ 

Ιῃ υμππὶ ΘΟΡ ΘΠ ΟἸΩηΪὰ Δ θΟΥΘ τηα]ΐο, 
αυῷ αἸΠΠου]ον οχ οί 106 }}15, 
ΘΧΡΟΒαΪ οἰ Γ6 ΟἸΡΙΘὨ 115 ἀἴβοθγο, 
ἸΔθογΘ- υδοιιδπὶ 10515, [ΔἸ] ΘΠ 8. ΡΥ ΌΘΠ5 ρσγαίίατη, 
ἱπαϊοθιη 8οἰοοέ τηᾶηπ Ῥγβθης 5. ΠΥ 
ΒΟΥ ΌΘΠ5 ΟἸΔΓΌΠΙ, ΡΟ ΠΟΥ πηι πι, ΘΙ ΟΡ ἔπη). 
Εχ 40 ργαίϊα, Τοη 1 θ 5 ὉΡΘΡΓΙΓῚΪ5 
διηδηδί, ον άθη5, 460 ἴανθηΐθ, τ ΓΙ ΠΟ Ὶ, 

ΠΟΛ ἢ5 συν ὶθι5. δὸ ΟἹ ΠΟΙΠΠ0Ὲ15 ΤΠΟΓ 15, 
τη ΠἸΙ51116 ΔΌΪ ΘΠ 5. ῬΑ ΒΒ ΟΠ ΠῚ ΒΟ] 115 
608 4υἱ βδριθηΐθηῃ (ἀ8] ΘΠ, ΒΟΥ ΟἢΪ 15 ΡΟ] θη ζΟΤη 
ϑϑυάθηΐ ᾿ἰην θη ΡῈ ΘΘΡΘΡΊΌΠ ΒΟΥ ΡΙΟΡΘΙΠῚ, 
οὐ} 5 ϑ]ουῖα, τη χ πη, ΒΡ ἃ τη τη οἷαί, 
οπληΐθαβ οἰ ]511 ΠΟΘ ΠΡ 111 τηοαο, 

οἰδουϊδη5 5ρ᾽6 πα 1ἀἃ, ΒΘΡΠΠΟΠΙΠῚ 5Ρ]Ο 8, 
Ἰμοῖά 6, οἷαγθ, ἀθοόγθ, οἱ ογπαΐθ 

ΔηΪ 8 115 ΠΟΙ ΠΠῚ ΟΡ ΪΠηἃ ΡΥΟ ΔΗ ΠῚ, 
40.815 ΘΟΡΙ508 5 ἀυτη 56. ῬΓΟΟΙΐ [πο ἴθ}, 

299. ΑἸ. 

(αἰθηὶ βϑαριθηΐα Θααθ ἃο Θἰοα θη ΘΙ ΘὈΥῚ5 
ἤοτϑ5 ἀθοθυῦρθη5 ῬΌ]ΟΓΙΟΓΘ5 ΘΧχ ἢοΟ γϑ]6- Ποῦ] 
τηδρη 0, ΡΙΘΟΙάΓΟ οἱ ᾿τημηου α}} ΠΌΤΟ, 
ἸΔΟΥ͂ 5 [6555 βυογο τηυ]ΐο οοηΐδθαϊ, 

Ἰἀθιησιθ οἷᾶτο Θχροϑαϊ οαρ᾿Θη 015 ΠΟΙ]. 

2399, ΔΙΌ. 

Ιῃ ῬμΠοβορμαμι ῬΟΡΡΙΕ Ραμ. 

ῬοΡΡΏγΡΙΙ5. οἀπαϊάδπηι (ἑ. 6. ρου] ο᾽ ἀδηη) Αὐἰβίοί 15 
πἰρτϑϑοθηΐθιῃ τ αϊα1Ὁ τη θη 15 ΔΙ Εἰ πα Ἰηρτη. 

οϑά, ΑΤΙΌΡ. 

Ουοά-οἰβοὰχ-οβί τπιοΐα5 ἃ 16 5Θη5115 ΔΟΌΤΩΘἢ 
ΘΘΙουΡταστη δουτῆθη τη] ὶ ἴῃ τηθηΐθιῃ ἱπα οὶ : 
οορ᾽ αίογαπι ροίθηΐδ, δύ ϑουτηθη, 
ΤΟΙ Βα ὈτηϊηἸδίγαί, ἀἸοθη ΤΠ 115 δοιτηθη. 

35, ΑἸΌΡ. 

Ανὶβ δἰαΐα, ᾿φηϊβαιο ᾿Θν]5 ἡδίμγα 686 : 
τηϑ 15 8ιἀ-ϑ ρου πᾶ- (6 πα 1 Δ} ΟΠ Τη6η8, 
51 4υ]5 ΠΟ ΘΟΠΟΘαϊΐ Θββθηἑ 5 ̓ΠΟΟΥΡΟΓΆ[68. 
Οὐδ βδρ θη θι5 νἱἀθηΐαν θηΐατη σϑηθιᾶ, 
ὁὦ τραδγριδηΐ υἱραπι. Οτἷ5 πΠοπάστη ἀἴοθπ5 αὐἀοδέ : 
-- ΤΠ] ἢ 5 τη Γ τη 65 οΓδΐ, δ 1}1}- Δι 15 



380 ΑΝΤΗΟΙΟΟΙΔῚ ΠΤ ΔΡΡΏΝΡΙΟΙΒ, ἩΚΑΣ ΙΕ 

280. ΑΛΛΟ. 

Εἰς Ἰάμόλιχον. 

Οὐδὲν τὸ πεῖσαν, ὡς δοχῶ, τοὺς πρὶν λέγειν 

ὡς οὐρανοῦ χάτεισι τῶν ψυχῶν γένος, 

ἀλλ᾽ ἢ πτερωτὸς χαὶ τρέχων τὸν αἰθέρα 

χαὶ πᾶν περῶν ὕψωμα νοῦς ἰαμδλίχου. ν 

2517. ΑΔΛΟ. 

[Εἰς ἙἭ,ρμείαν τὸν φιλόσοφον.] 

ὐ πρῶτος Ἑρμῆς μνη μονευτὸς ἐν βίῳ 

ἔρος γενέσθαι χαὶ σοφὸς τοσαυτάχ!ς, 

ἐπωνομάσθη Τρισμέγιστος εἰχότως ὁ 

ὁ δεύτερος δέ, πανσόφως σαφηνίσας 
τὸν τοῦ Πλάτωνος Φαῖδρον ἐν τρισὶ βίόλοις, 

τρισόλθιος καλοῖτ᾽ ἂν οὐχ ἀπὸ τρόπου. 

σ: 

288, Αλλο. 
" 

Τρεῖς οἶδα πρώτους τῆς ἐπιστήμης στύλους, 

ἀριστοτέλην, Πλάτωνα, Πυθαγόραν. 

289, ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὰ ι6᾽ Ζώδια. 

Κριὸς προηγός ἐστιν ἀρχή τε χρόνου" 
Ταῦρος δέ, ταύρων οἶστρος εἰς ἀφροδίτην" 
ζώων δὲ πάντων ζεῦξις ἐν τοῖς Διδύμοις. 

᾿ Καρχῖνος ἐστὶ φωσφόρος δ᾽ ὀπισθόπους" 

ὃ Λέων δ᾽ ὁ θερμός, ἐχπύρωσις τοῦ πόλου" 

ἣ Παρθένος δὲ δεῖγμα τῆς γεωργίας" 

Δυγὸς μερισμὸς ἡμέρας πρὸς ἑσπέραν" 

σχορπισμός ἐστι τῆς σπορᾶς ὅ Σχορπίος" 

ὁ Τοξότης δὲ σύμθδολον χυνηγίας" 
κ0 ὁ δ᾽ Αἰγόχερως, ἀγρίων παρρησία" 

Ὑδρο όος δέ, χεῦμα τῶν ὄμόρων χάτω" 

οἵ δ᾽ πθδει: δήλωσις ἰχθύων γένους. 

240. ΑΛΛΟ. 

Ἑπτὰ βροτῶν νόμιζε τὰς ἡλικίας 

χατ᾽ ἀστριχὴν ἔννοιαν, ὥσπερ ἂν μάθοις" 
πρώτην βρεφιχὴν μέχρι τεττάρων χρόνων, 

ἀναλογοῦσαν τῆς σελήνης τῷ δρόμῳ. 

χαὶ καιδιχὰν δ᾽ ἔπειτα μέχρι τῶν δέχα 

βρμῆ λογίῳ σὺ μπαρατεκαν μεν Ἣν" ; 

καὶ μειραχικὴν μέχρις ὀχτὼ χαὶ δέχα 

χατασχοποῦσαν τὴν φίλην ἀφροδίτην. 

Τρέχει νεανίας τετάρτην ἑπτάδα, 

λ0 τὸν ἡλίου κάλλιστα προσδλέπων χύχλον" 
ἀνὴρ δ᾽ ἐν πεντήχοντα χαὶ δύο τρέχει, 

τὴν Ἀρεϊκὴν ἐχμιμούμενος στάσιν. 

Γηραιὸς ἐξέδραμεν ἑπτάχις δέχα, 

χαὶ τέσσαρα δὲ τὸν Δία σπεύδων φθάσει" 

ἀναλογῶν δὲ τῷ παλαιτάτῳ Κρόνῳ. 

1 ὃ πρεσθύτης ἔδραμε, μέχρις ἂν θάνοι. 

τ 

8 ]0 ἀΘβοθηθγθ ΔΠΪΠΠΔΓΙΠι σθη5, [αἱ 

938. ἀν δεν, 

Τὴ ΖΑ] αγ.. 
! 

ΝΙΒΠ ἔπογαί χαοα ρογβυδαθγοί, αἱ Ορΐπον, 

5686 τά 6) Ὑδοϊξ α]αΐα οἱ ΘΌΤΓΘΠ5 ΡῸΓ ΓΝ 

οἵ φυϊάαυϊα ΔΕ αἰ πἰδ5 οϑί ροποίγδηϑτηθη85 δὰ 

937. ΑἸΤΌΡ. ; 

[10 Ηδντιΐδυη ΡἩΠ]ΠΟβορμιπι.] Ὁ 

ῬΡΙτλ5 ΗΘΓΠΊ65 ἸηΘΙΠΟΓ ἰΠ15 ἸΠΓ6Γ ΠΟΠΉΪΠΘ 
ἰθν 15. [α]556. οἱ ἐοῦ]85. Βα 68. τ 

ΟΡ ΟΙηΪΠἰτι5- 85ΐ ΤΥΪΒΙη ρ ἰβίιβ [18 Ὁ 

ΡΙαἰοπὶβ Ῥῃφάνγαπι ἐγ θ5 ΠΡΥΪΒ. 

ἰογ- θαία5 γοσᾶγθίν ΠῸΠ ΔΡΒαγάθ. 

9238, ΑἸ. 

ΤΙΘ5 ΠΟΥΪ ρΓΙΠη85 ἀοοί ΓΙ ϑοϊατππδβ,. 
ΔΑνιβίοίθ μι, Ῥ]αίοη θη, Ῥσίβοβόκαιι ς 

439, Αἰαῦῦ. 

ἴῃ χα βίρῃδ Ζοάϊδοὶ.. ᾿ 

ΑΥΐοϑ ἀὰχ οϑί οἱ ρυϊποϊρί απ ἃπηΐ; Ὁ ὁ 
Ταυχιβ δυΐίθπι ἰδ ΡΟΥ ΠῚ [ὈΓῸΡ ἴῃ ΘΠΘΓΟ 
ΔηΪ πη ΔΗ ΠΤ Ζι16 οππηΐαπῃ Θοηἠπποίϊο ἴῃ Οἰθτηΐπ 
(πον οί οἴ Ὁ. τι Γουβαπηποθάθηβ:; 
[,Θο4ι6 εὐϑίϊναβ, ἱπΠδπηπιδίϊο οἱ; Ὁ “Ὁ 
ΨΊΓΡΌΘαΘ ᾿παϊοίατη ΔΘΤΟΡΙΠΏ ΘΟ] ατοο; ἔμ: 
Τάρτὰ ἀἰνίβίο ἀἰοὶ γθβρθῦθ; ἜΧΗΙ, 
αἰβρουβίο ϑϑί 5611 η}5 ΘΘΟΥΡΙΌΒ:. 
ΑΤΟΙΓΘηΘηΒ6 6 5᾽ Πα Πη γΘηδί]οΠἶβ:; Ὁ 
Οδρυϊοονηιβ δαΐθπη ἃ ΘΒ  αΤη πλκι : 
παλιν δρ οἴαβιο πη ν απ ἀθογβυμιν, 

240. Αἰαῦῦ.. 7 

Θορίοπῃ το Δ] 1ππ| ΟΥ̓ 6 6880 ἰαίο5. 
ΘΘου πα υπὶ 5] ἀΘΥΆ]6 τὴ βθηίθηί πη, βίος 
ΡΥΪπιδπη ἰπ Δ Ὠ 116 ἀβααθ δ φυδίμον ὃ 
τοβροπάθηΐοπι ἰπὲ5 Θυγ σα : 
οἵ ραθιῖ οι ἀθίηαθ ἀβαὰθ δα ἀθοθιη, 
Μογουτῖο ομηι ἀϊβογίο ϑἰτη]-η-8.016-Ἰηβίτυ 
δ 7ανθηῖ!θτη ἀβααθ δὰ οοίο οἱ ἄθοθι. 
ΘΧΡΙΟΓΔη ΘΠ διη]οαΤ ΝΥ ΘΏΘΓΘΙῚ.. 
συγ }ανθηῖβ αυδίθοῦ Βθρίθ 1105 ΟΥἹ 
50115 ρα Ϊ]ΟΠΘΥΓΙΠΊ6. ΒΡΙ οἴ Θη5 ΔΙ  υτη. 
νἱν δαΐοιῃ δὰ φυϊησυδρίηίΐα οἱ ἀπο οἱ 
Μδυτδτη ᾿τηϊίδη5 5. δι ΠΟ Ώ ΠῚ. ; 
ΘΘΠΘΧ ΘΧΟΙΠΥΙ ΒΡ 165 ἀθοθη, 
δἰ 4αδίπον βᾶπ6 Φονθιη ῬΓΟΡΘΓΔΉ8 ὃ : 
ΓΟΒΡΟΠ6η5 δυΐθηι γϑίπβἑ 551 Π|0 ϑδΐανΠῸ 
σταπάθναβ σπου, ἀθη60 ππουίαιιβ. 51] 

ᾶᾧ 



᾿ γούταὶ γομίζειν χρή σε τὰς ἡλικίας" 
ἷ περαιτέρω δὲ μηδαμῶς ἄλλην σχόπει. 

241. ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ͂. 

Εἰς τὸν οἶνον ὑφαντοί. 

Σὺ θάρσος, ἥδη, δύναμις, πλοῦτος, πόλις 
Μ λῶν, γερόντων, ἀσθενῶν, πτωχῶν, ξένων. 

2242. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς Λέοντά τινα ἄρχοντα. 

ἔοντος ὑπνώττοντος ὀφθαλμὸς βλέπει" 

ς νοῦς δὲ πάντα [χαὶ] βλέπει χαὶ προύδλέπει, 
χἂν ὄμμα μύῃ" τίς τὸ φῶς τοῦ νοῦ σύέσει:; 

94, ΑΛΛΟ. 

Εἰς Θέωνα τὸν φιλόσοφον. 

ρῥέχων ἁπάσας τὰς ἐπιστήμας, Θέων 

τὴν χλῆσιν εὗρε πράξεως ἐπαξίαν᾽ 

Θέων ὁ χλεινός: χαὶ χέχληται προσφόρως, 
ὡς ἂν πτερωτὸς χαὶ δι᾿ αἰθέρος τρέχων. 

244. ΑΛΛΟ. 

Ὡς μουσικῆς ἔλεξε Βαχχεῖος γέρων 

" νους, τρόπους, μέλη τε χαὶ συμφωνίας. 

Τούτῳ συνῳδὰ Διονύσιος γράφων 

τὸ ὺν παμμέγιστον δεσπότην Κωνσταντῖνον 

σοφὸν ἐραστὴν δείχνυσι τεχνημάτων. 
Τὸν τῶν ἁπάντων γὰρ σοφῶν τεχνημάτων 
ἐφευρετήν τε χαὶ δότην πεφηνότα 
παύτης προσῆχεν οὐδαμῶς εἶναι ξένον. 

; φ4δ. ΑΛΛΟ, 
Ἢ Εἰς τὰς Μούσας. 

υσάων ποθέω δύο μούνας, ὧν δέ γε χοσμεῖ 

ζαλλιόπη γλῶτταν, Οὐρανίη δὲ φρένας. 

240. ΑΛλΛΟ. 

᾿ ὑπὸ γῆν, Φαέθων, χρυσαυγέα δίφρον ἑλίσσει:ς, 

μεγάλῃ ψυχῇ Καίσαρος εἶπε τάδε" 

γος ἔλε στέφανον Ῥώμης" ὅπλα λάμιόανε θᾶττον’ 

όξα δ Μυσῶν δοράτων χρείττονα Αὐσονίων. 

ξ 941. ΑΛΛΟ. 

τὸ πάθος Ῥωμαίων τὸ ἐν τῇ Βουλγαριχῇ χλείσε:. 

ς ἐφάμην ποτ᾽ ἔσεσθαι, οὐδ᾽ ἢν ἥλιος ἀρθῇ, 
τόξα Μυσῶν δοράτων ππβδνα Αὐσονίων. 
τε δένδρα, χάχ᾽ οὔρεα, ἔρρετε ἄορνοι πέτραι; 

χεμμάσιν ἔνθα λέων πέφριχεν ἀντιάαν. 

248. ΑΛΛΟ. 

Εἴς τινα ἐν Βουλγαρίᾳ ἀποθανόντα. 

ν ̓ ς Ε μὸν πεοιχαλλές, δένδρεον ὑψικάρηνον, 

ΣΤΡ ὉΑΡΕΣ ἯΙ, ΒΡΙΟΒΑΜΜΆΑΤΑ ὈΕΜΟΝΒΤΒΑΤΙΥΑΟΟΙ, 58] 
ἨΗδβ ογὔθάθγο ορογίοί ἴθ 6586 ὐἰαίθβ : 
ὉΠ ΓΘΥΙτι5. δαΐθιη ὨΘ δ Παᾶτη 8] 1ἅπ| βροοία. 

ο΄, ΘΕΟΜΕΤΗ “:. 
Ιη νἱηπηι ἰπίοχίϊ γ υβ115. 

Τὰ δυάδοῖα, ᾿ινοηία, ΓΟ θ αν, αἰ γα, οἰντ 5 [πουαπι. 

{Π}} ΔΟΤ ΠῚ, ΒΘ Π.1ΠῚ, ἴῃ ΠΡΙἸΟΓΌΤΗ, τη ΘΠ ΘΟ], οχίοι- 

242. ΑΝΟΝΥΜΙ. 
Ιῃ Τιθοποπ απθηηάδηι τηδρ βίρδίπμι. 

ΤΠ ΟΠἾ5. ἀουτ θη 15 οουΐι5 νἱἀ οί : 
ΤΏΘΏΒ. δι 1 (πιὰ οπηηΐδ, οἱ, νἀ δὲ δὲ ργουϊαοί, 
Θἰβὶ οθι]ο05 οἰαιι αἱ : 4115 ᾿ιοΘ πὶ τη θη 115 Θχβιηραοὶἢ 

243, ΔΙΌ. 

Ιη ΤἼθομθι ΡΒ] ΟΒορ Βτιηι. 

ΟὝΡΓΘΗΒ ΡΘΥ ΟΠΊΠΘ5 5016 η{18ἃ5, ΤΉΏΘΟΙ 
ΠΟΙΏΘῊ ἰηγΘηϊΐ, 58- ΡΟ Π]- Τα οη6 ἀἰρηυΠ ; 
ΤΉΘΟΙ 1116 ΟΡ 5 : δὲ σοηγ θη Θπίθι" Πομ ηδίτ5 οϑί, 

5101, 8165 οἱ Ῥ6 τί μοῦ ΘΌΣΡΘΠΒ. 

φίλ, ΑἸ. 

Μυβίος αἰχτὶ ΒΔΟΟΠΪ5 56 Π6Χ 
ἴοποϑ, τηο 05, ραν ίθβαιθ οἱ βυτηρῃΟηΪἃ 5. 
11 Θοηβοηᾶ ΠΙΟΠΥ 5115 ΒΟΡΙ ΘΒ 
ΟἸΠΠΪΠΟ-ΤῊ Δ ΧΙ ΤΉ ΠΠῚ ἀΟΤΩΪ Πππιτὴ (ΟΠ5 δ η Ἰ Πιιτὴ 
βδρ᾽θηΐθηη διηδίογθιῃ ργθθοΐ ἃρίο- ἰδοίογ τ ορθ), 
Ουἱ οἸπηΐυτη ΘηΪπὶ 5 ρ᾽ θη τη ορογιηη ἂρ 6-[Δοἰο γα 
Ἰηγθηΐογααο οἱ, ἀδίου Δρρδγαμ, 
ἢ} 5 ΤῊ] Π]6. Θιιπὶ ἀἰθουϊΐ 6556 ἸΡΏΔΙΙΠΙ. 

δ, ΑΙΙΌ. 

Ιη Μιβ85. [παΐ 

Μαυβαγιτη ἄπο ὑδηΐιπη ἃ 1η0, ἀυδΓατη αυϊάθπι ΔάοΥ- 
ΟἍ]Π|ορ6 Ππηρτιατῃ, ΠΡ ηϊδ 16 τη ηΐ68. 

916. ΑἸΤΌΡ. 

Πυπι 510 ἔθυρᾶμη, Ρῃδοίοη, δι γθο-]ΡΌΓΘ- ἢ 6 ἢ 6 
ΤηΔ ΡΟ (5815 ἃπῖτηο ΠΟ ἴὯ18 : [ΓΤ γΟΙΪν 5, 
5 οδρὶξ ΒΠοτηξ ἀθο 8 ; ΔΓΠΊ8. ΒΌΠη6 ΟἸΕ05: 

1618 Μγβοτγιπι Π5.15 ν᾽] ἴον βυηΐ ΑἸἸΒΟΠ118. 

947, ΑἸ}. 

6 μὶβ ψαθ ρβ81:-ϑιηὺ Βοιηδηὶ ἴῃ ΒῈ ΓΘ ΡΙΟΙΒ 

οἰδιιβίν 8. 

Νόοη ΟΥ̓ ἀἸ ἀθυτὴ ἘΠ 4 ΔΙΩ ἴογθ, ΠΘ6 16 51 50] Β. Ὀ]ίιι5 
(616 ΜγΒοΡτη Πᾶβ[15 ν᾽] ἀἸογὰ ΑΌ ΒΟ 5. [51}, 

ΑΡΙΔ6 ἀύθογθ5, Πη8}1 τηοηΐθβ, 8 Ϊζ6 ἃν 5-οδΓ θη ἃ 

ἀδ1η15 001 ἰθὺ ΠΟΡΡΕΠΐ ΟΟΟΌΓΓΘΓΘ. [ϑᾶχἃ 

“48, ΑἸΤΌὉ. 
Ιῃ ᾳαρηχάδιι ααἰ ἴῃ Βασαν τηονίτιβ δβί. 

Βδῖηθ πὴὶ ρϑΡρρυϊοιον, ἅῦθον δἰξαπι-οᾶραΐ παδθη8, 
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λξο Θρηϊκίων ἐξ ἀνέμων ἀπίνης. 

2190, ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὰς τῶν Ἰδήρων ἁρπαγάς. 

Οὐ Σχυθικὸν πῦρ, ἀλλ᾽ ἰδηρικὴ βία 
πρὸς τὴν ἑῴαν νῦν χλονεῖ τὴν ἑσπέραν. 

Γῆς τοῦτο σεισμοί, τοὺς δὲ φαῦσις ἀστέρων 

χαινῶν ἐδήλου. Ναχέτις γῆ, τί Σχύθαις 

μέμφῃ ματαίως, ὁππόταν τοὺς συμμάχους 

τοιαῦτα δρῶντας χαὶ φίλους τοὺς σοὺς βλέπῃς; 

250. ΑΛΛΟ. 

Εἰς οἶνον τῆς Πραινέστου. 

ῶ χαρπὸς ἡδὺς Πραινεστοῦ πανταινέτου᾽ 

ὦ νέχταρ᾽ οὐχ ὃ τοῖς θεοῖς Γαννυμίδης 

χιρνᾷ νέος τις; ὧδε γάννυνται φρένες. 

Τούτου πιών τις αἷμα φήσει Κυρίου. 

Τοῦ Κυριώτου ταῦτα μιχραὶ φροντίδες" 

ὁ Κυριώτης μετρεῖ ταῦτα καὶ σχέδην. 

201. ΑΔΛΟ. 
Εἴς τινα χαλόν, ὡς ἐκ τῶν ἀὐτοῦ φίλων. 

Οὐχ ἔστι χάλλους σύγχρισις πρὸς ἀστέρας 

τοῦ σοῦ, ποθεινέ- λαμπάδα κρινῶ λύχνοις, 

χρινῶ πρὸς αὐτὸν τὸν φαευνὸν φωσφύρον, 

«Πλὴν φοσφόοον ζῶ μὴ βλέπων, ἂν σὲ βλέπω" 
σὲ μὴ βλέπων δέ, χἂν βλέπω τὸν φωσφόρον, 
σχότον βλέπω, ἐν ΔΕΣῸ τὶ χωρῶ πρὸς τάφον. 

οὐδῷ, ΑΛΛΟ. 

Εἰς δαχτύλιον τοῦ". 

Τί; χῴσμος, εἰπέ, δαχτύλοις ἡ σφενδόνη, 
ἢ μᾶλλον οἱ σοὶ δάχτυλοι τῇ σφενδόνῃ; 

288. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν τοῦ βασιλέως δαχτύλιον. 

Γύγης μὲν ηὔχει σφενδόνῃ, σὺ δακτύλοις, 

οἷς χαὶ δίδως φῶς οἷς θέλεις, οἷς δὲ σχότος. 

οϑά. ΤΟΥ͂ ΠΙΣΙΔΟΥ͂. 

Περὶ ἡλικιῶν. 

Πρώτη βρεφική᾽ παιδικὴ δὲ δευτέρα" 
τρίτη δέ τις πέφυχε τοῦ μειραχίου" 
ἡ δ᾽ αὖ τετάρτη τοῦ νεανίσχου πάλιν" 
ὠμοῦ τινὸς γέροντος ἡ πέμπτη πέλει" 
ἕχτη γέροντος, ἑδδόμη δὲ πεμπέλου. 

ῷδῦ. ΛΕΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ." 
Ψ ᾿ -» - - 

Οἷον δὴ χαὶ τοῦτο τὸ ἡρωικοελεγεῖον αὐτοῦ. 

ἔρρε μοι, ὦ τριτάλαινα Πολύμνια" ἔρρετε, Μοῦσαι; 

ΑΝΤΗΟΠΘΘΙ ἀμίαι ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒῚ, ἜΤΗ ἐ Σ 
Ῥοηϊβιὶ Ταγδοῖα ἃ νϑαίῖς βυρῖϊο. 

349. ΑἸαῦν. 

Ιη ΤΡ Θρουι γδρίηδ8. 

Νοη ϑουίῃϊουβ Ἰρηΐδ, 56 ΤΡΘΓΟΤ τη νἱ5 
ἴῃ ΟΥΙΘηΐθτη ἤπηο τηογθί, οοοἰἀθηΐθτη. 

Ηοο ἰδγγα-τηοίι5, Π05 δυιΐθπι ἰρη 5- 065 ὃ 
ὨΟγΟΤΌΤ τηοηβίγαρθαίΐ. Μδοθίδγαση ἴθυγὰ, ἃ 
νη ἸΠΟ 1588, υδη6ο ΒΟΟΙΟΒ 
ἰδηΐᾷ δοϊθηΐθβ οἱ, ΔΠΉ]005 ἰπ 8 ΥἱΔραΒ Ὁ, 

9250. ΑἸτῦ. 

Τὰ νἱπαμη Ῥυοθμοβίϊ Πατη, 

Ο 5υδνὶβ ἱγυοίαβ Ῥυπθβίϊβ οιηπἰπο-ἰἀυ αηάδ:, 
Ὁ πθοίδῦ, ΠΟΏΠΒ ἰάθη αποα 115 ΘΔπηγταϊ 65. 
τηϊβοθί, δοἸθβοθηβ αυϊάδιη Ὁ δῖο ἐθοκετο,, ΤΠΘΠ [6 ̓ 

Ουοά ΒΙΡ6η5 (υἷ5 ἀϊχοῦὶς 6556 ΠΟΙΗΪπὶ Βα Πρ ΪΠΟ 
Ογτϊοίδ μῶθο 8:ηιξ Ῥᾶγγῶ 50]]]οἰμϊηθ5:. 
Ογτιοΐα τπιθίϊαν ΠΟ οἱ τηοάθβίο.. 

251. ΑΙῦϑ. 

Τῃ αποιηδηὶ ΤΟΡΠἸΟΒΌΠΙ, ταπααδτῃ ΔἸ]οψμιοι 
ἰρβῖπιβ διηϊοῖβ. 

ΝΟῺ οϑύ οοιηρδγαίϊο οὕχη 5{6}}}5 μαρημμαμι 
τα, ἀυ]οἰδβίτηθ : }1}8Δ 661 ΘΟΠ ΘΡδτ Θαπι ᾿γ 
ΘΟὨ ΘΓ Π ΘΓ 050 [υ]ρθηΐθ Ἰαοίΐογο. 
Ουὐδησαδηι ᾿αοἰ ἴθραπη σῖνο ποη νυ] 65, 51 ἰθν 
16 Ποη ν᾽ ἀθὴ5 συϊάοπι, οἰδὶ νἱᾶθοὸ πρό τον ον 
1ΘΠΘὈΓἃ5 νἱάθ0, πιοῦία5-5.πη, 8060 δι 56} 

δ 3 

259, ΑἸΌΣ. 

Τὴ δημα αγη κ᾿. 

Οὐἱά  ἴατβ, ογπαίυβ 68 ἀἸρ 5 ρα]α, 
ἃ πηδρὴδ 1] αἸρῚΪ ρα] ἢ 

958. ΑΙΔΌΡ. ; 
Ιῃ τϑρ]5 δηπαϊαθ. Ὁ Ἢ 

αγρθ5 αυϊάθηῃ β]ορι ρίαν ΡαΪὰ, ἴα ἀἰρίαε,. [ὃν 
φυϊθὰϑ οἱ ἀ85 ᾿Ἰυσθπὶ αυΐθι15 ΥἱΒ5, φιϊου αν υἱεῖ 6 

οδᾷ, ΡΙΒΙΘΙΒ. 

δ εοἰαίθα. 

Ῥυΐτηδ ἰπίδη 15; ῬΡαΘ.1115 ϑαΐθπι βοσυιάα 
τορἤϑαιιθ φαφάδχῃ, οϑί 8ἀο]οβοθηίῖ8; 
ΤΌΓΒΏΤΩ οἱ αυδγία Ἰινθηὶβ 68 οἰ ββῖπι; 

ΟΥΑΙ αυδϑὶ 5615 αυϊηΐδ, 65; ; 
βοχία ΒΘῃΪΟΙΊΒ, ΒΕΡΒΘΝΗΣΕ οδρΡυΪαΙ5.. 

Φὐῦ. ΠΕΟΝΙΒ ΡΗΙΠΟΒΟΡΗ͂Ι. 

Ου816 58π6 οὐ ποὺ γμορίξ δὴ Βοροῖοἱβ 616 
ΘοΙΡΟΒι χη ΟΔΥΤΏΘΗ. 

ἈΡῚ τὶ, ὁ ἰθγ-Τ]Βο τὰ Ῥοϊγταηΐα; ἃΡῖΐ6,: 



ὰρ ἐ τὴν ὑῶν ΠΕ ΨΟΗΣ ἔραμαι, 
ρχιερῆα γεροντοδιδάσκαλον εὑρών, 
άλαχτι ἔτρεφεν θειοτέρων μαθέων. 

΄ 

Ἢ Γ 250. ΑΛΛΟ. 

Εἰς Εὐφήμιον. 

σοπόλος ξεῖνος ἀυφαγαπαζόμενος" 

λέλοιπε πάτρην ἠδ᾽ ̓ βλλάξα χαλλιγύναιχκα, 
γλυχερὴν χαλύδθην Θετταλιχῆς ἵπάτης" 

᾿ ἄστυ χλυτὸν Βυζάντιον ἀμφιπολεύει 
ὃς ἐὼν θεράπων χοιρανίης μεγάλης, 
Λέων μεθέπει ὁ σηστστς ἐν βασιλεῦσιν 

» δίκῃ, ἐν σοφίῃ," ἐν πυχιναῖς πραπίσιν. 

457. ΑΛΔΟ. 

"Άλλα εἰς τὸν αὐτόν. 

Σ ΕΠ υ. Εὐφήμιε, πάγκλυτα δῶρα. 

958. ΛΛλο. 

Εἰς ὄρος τὸν γρλυβπον. 

Τὸν οὐρανὸν μὲν ἄγγελοι, βροτοὶ χθόνα, ΄ 
ἄμφω δὲ χοινὸν ὡς ὅρον γῆς καὶ πόλου 
ὄλυμπον ἔσχον, πείθομαι μίξιν βλέπων. 

ὃς καὶ θεοὺς ὅμηρος, ὡς δοχῶ, λέγων, 
ὴν ἀφῆκε πᾶσι τούτων ἐπέ: 

φητικῶς ὥλυμπον εἶπε τὸν πόλον. 

259. ΑΛλο. 

τος χαλινοῖ τῆς θαλάσσης ἐνθάδε, 

τῷ βυθῷ δίδωσιν ἀσφαλῆ τρίόον, 
εὖμα χερσῶν, τοῦ τῇδ᾽ ἀστάτου σάλου 

Ξρσῶν τὸ ῥευστὸν χαὶ ῥέον τέχνης βία 
μηδ ἰϊλλαδοχλέης. 

00. ΑΛλΛΟ. 

οὸν χρόνον τὸ χέρδος εὑρὼν τοῦ βίου 
ἰνὰς ἄνδρα χαὶ σὺν αὐτῷ τὰς πόλϑις. 

σοι τὸ μέλλον; ; ἀντὶ ῥευστοῦ γὰρ βίου 
χ Βται τάφῳ" νῦν δεξιὰν ἡμαγμένος 

οιμώμιενον λέοντα πυγμαῖος πίθηξ, 

Ν: Ν εἰ τὰ φρικτά" φεῦ χαχῶν θουλευμάτων! 

2θ1. ΑΛΛΟ. 

᾿ χειμερείων δεῖθρον Εὔχτιστος πάλιν 

εἰν δέδωχεν ἀρραγές τε χαὶ νέον 

ὃν παρασχὼν Σωσίδιός τε μέγας. 

0 τε νῦν πάρεστι πηγαῖον πόλει 

ἴς Θεοδότου τοῦ ὁσίου ἐπισχόπου. 

ταααεντ -το τ τ ΠΝ 

σοι ἐσθλὰ νοῶν, Εὐφήμιε, ἐσθλὰ χαράττε. 

μὲν ἐξ ἡλικῶνος ἀπηνθισάμην, πάνυ βαιὰ 

ἘΡΙΘΒΑΜΜΑΤΑ, ῬΕΜΝΟΝΒΤΕΛΊΤΙΨΑ, Ϊ 380 

᾿ΒΟΙΠοϑὺ ΘΡῸ ΕΥῸ Τῇ θίουιοῦ ΔιηΔη5-501η, 
ῬΒούϊαπι ΕΠ τη - 58 γοί θη 56 Π15-1ηΔρΊΒ(1Πὶ 

[ουπη-Πγ ΠΟΥ, 
4 πιθ Ἰδοῖθ παίΐγι ἀἰν! ΠΟΤ τ 5 ἢ 1 ΔΓ ῚΠῚ. 

2486. ΑἸαῦν." 

Ιῃ Ἑπρπθιηΐστη. 

Ηφο {01 θοπᾶ οορὶίαη5, ΕῸΡΠοταῖθ, θοπᾶ 5011 
ΤῊΪΙΒΔΙΏΤΩ - [ἍΤ ]115 ΠΟΒΡῸΒ ΔΙΠΟΓΘ- Δ ]Θοΐθη8 

ααϊ τ αυϊΐ ραίγατη αἴχιιθ γεθοϊδιη ῬΌ]ΟΓ5- ΠΉ 1116 -- 
[τ05- Βα θοπηίθιῃ. 

οἱ ἀυ!οθηι οαϑᾶπι ΤὨθββα!ο Ἡγραίω : 
δὐ πὰπο ὈΡθοτὰ ἱπο!ΐαπι Βυζδηζατη οΟἸ 1 

ἢ 6115 αὐ ΤΠλ.]115. ΤΡ ΘΓΙΪ τηδρηϊ, 
αυοὰ αυϊάθπι συγ [60 58 Ρ Θη Ἰββιπλ115 1 61 ΓΘΘῸ5 

Ἰαβίι1α, ἀοοίτηδ, ΠΡταΪ5 ΘΟ 5115. : 

Ρ 7..- ἈΤΌ: 

Ϊη ρυγηάρϑχῃ. 

Ῥϑιοᾶ αυϊάθπι οχ Ἠθ]οοπο ἀθοθρρβὶ, οὐη πο Ῥατϊιοα 
1118, τη βᾶγιτη, ΕᾺΡΉΘΠΉ16, οἸπ πο -Ἰηο}1{8. ἀοπᾶ. 

208. ΑΙ}. 

Ιη τηοηΐθηι ΟἸ Τρ ατΩ. 

(ίατα σαυϊάθτη 8η 6 ]1, τηουΐα 65 ἰθ Γᾶ τη, 
ΔΠ100 δια η ΘΟΙΠΤΠηΘΠη τὖ ἰΘΓΙΪητπ ἱθυγῷ οἱ ΡΟΙΙ 

ΟἸγταρυτη ὨΔθιιΘ1 6, οΓΘ 0 τηϊχίϊομο υἱβᾶὰ. 
Οιιο5 οἱ ἀθοβ. Ποιιθυιβ, υἱ ορίπου, αἰ 6Π8, 

ΘΟΙΏΤΔ ΘΠ οΟΠοοϑϑὶί οὐ] 5 ΠΟΥ ΒΘ 61: 

γϑι!5ιπογο ΟἸγιαρυτα αἰχὶ(, ρο]υπη. 

59, ΑἸΌ}. 

ΘΙηστη-ΟΔγ πὶ ἔρθη δὺ τη 115 [Ὁ] ᾿ 

οἱ αημᾶο ἀδί Πμλδτη νἱϑιη 

Πιχοΐατα βο ἀδη5, π8ο 1Ἰη5.8}0}}15 δοϑίιιβ 

501 48η5 σιοα Ἰαῖΐαν οἱ Πα] ἃν 15 νἱ 
ῬΥΪτα5- 5ραίμανγὶ5. ΗΘΔ ο0168. 

9200. ΑΙαῦν. 

.Ἰπ ρᾶγναυτῃ ἰθιηραβ ἰθοτο ἰηγθηΐο υἱίω, 
οοοἰ ἰδεῖ νίγαμη δὲ, θαμὰ 60 οἰνιαίθ5. 

Οὐοάηδιηα {101 ἑαΐαγ τη Ὁ πϑῖηρθ ΡΓῸ ἤπχᾶ για 

.18065 ἴῃ ΒΘΡΌΪΟΡΟ : πυηο ἀθχίγᾶ οΓαθηἰαία, 

ἀογταϊθιΐθπὶ ἸΘΟη ΘΠ ΟΥ̓ΘΤΠΘΘ 5. ΡΌΠΆΙΠΟ ΟρΡΥ 5811. 

Μαπρηΐ πουγοπάδ, ῬΊΟΝ τηᾶ]α, Θοη5118! 

201. ΑἸΠΌΡ. 

ΗΠ ΘΙ] ᾿ατὰ [Δ ]αδι τη] ἤατηθη Ἐπ αοἰ Ἰδύαβ ᾿Ἰἰθρατα 

γἱἀοπάυπῃ ἀ6αϊν ποη-ἰγδοίυπι θὲ που υ τη 

ϑύγαπῃ ΓΟ ζ5, ΘΟΒΙ Ι ΌΒ64 16 ΤΏΙ, 
Αφυδααθ ἤσηο δἀοβί ἰοπίαπϑ, υΓ 
ῬΟΙ-Ρτθοθ5. ΤἈροαοίὶ αἰν᾽πὶ ΘΡ᾿8οορὶ. 

ὕχ τὸ 



ων 
᾿ ι 

884 
2ρ2. ΑΛλΛΟ. 

2ῆθι, χυρὰ χορῶν, ἀνδράριστος Λαχεδαίμιων" 
τοὐπίχλην Κρεθατᾶς, χυδρὸς χἀγχίνοος ἀνήρ, 

προστατέει πόλεως" χαὶ γὰρ παραχλήσεσι πάντων 

ἐχ βάθρων ἀνέγειρεν χρουνοὺς τούσδε ἅπαντας, 

ὃ συντρήσας τε ὄρη τάδε πηγὰς εἰς πόλιν ἦγε. 

ὡς 

208. ΑΛΛΟ. 

ὶ . ἀρραγὲς χεχτη μένος 

ἀνε δγλν ον εὐσεθὴς αὐτοχράτωρ 

ἤγειρε τοῦτο τεῖχος ἐχ βάθρων νέων, 

ὅπερ φύλαττε τῷ χράτει σου, παντάναξ, 

χαὶ δεῖξον αὐτὸ μέχρις αἰώνων τέλους 

ἄσειστον, ἀχλόνητον, ἐστηριγμένον. 

2θ4. ΑΛΛΟ. 

Ὃν τῆς θαλάσσης θραυσμοὸς ἐν μαχρῷ χρόνῳ 

χλύδωνι πολλῷ χαὶ σφοδρῷ ῥηγνυμένης 
πεσεῖν χατηνάγχασε, πύργον ἐχ βάθρων 
Βασίλειος [αὖθις] ἤγειρ᾽ εὐσεδὴς ἄναξ, 

205. ἀλλο. 

, Τὸ τετράπλευρον θαῦμα τῶν μεταρσίων, 

ρον φθαρέν, νῦν Κωνσταντῖνος δεσπότης, 

ὡὠμανοῦ παῖς, δόξα τῆς σχηπτουχίας, 
χρεῖττον νεουργεῖ τῆς πάλαι θεωρίας. 
ὁ γὰρ χολοσσὸς θάμόος ἦν ἐν τῇ Ῥόδῳ, 

χαὶ χαλκὸς οὗτος θάμόος ἐστὶν ἐνθάδε, 

900. ΑΛΛΟ. 

Χρόνῳ χλόνῳ τε πρὸς φθορὰν νενευχότα 

ἄρδην Θεὸς μέδων τετεύχει σὺν τάχει 

σπουδῇ στρατοῦ μόγῳ τε τῶν παραλίας 

τὸν πύργον, ὃν φύλαττε, σωτὴρ τῶν ὅλων. 

2071. ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΨΕΛΛΟΥ. 

Εἰς τὸν χαλχοῦν ἵππον, τὸν ἐν τῷ Ἱπποδρόμῳ, 

ἀπῃωρημένον τὸν πόδα ἔχοντα. 

ἤμπνους ὁ χαλχοῦς ἵππος οὗτος, ὃν βλέπεις, 

ἔμπνους ἀχηθῶς, χαὶ φριμάξεται τάχα" 

τὸν πρόσθιον δὲ τοῦτον ἐξαίρων πόδα, 

βαλεῖ σε χαὶ λάξ, εἰ παρέλθῃς πλησίον, 
Δραμεῖν χαθορμιᾷ, στῆθι, μὴ προσεγγίσῃς" 

μᾶλλον δὲ φεῦγε, μὴ λάδῃς τὸ τοῦ λόγου. 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΙΑΣ ὍΛΥΕΟΙΣ ἈΡΡΈΝΡΙΟΙΒ 

265. λαῦθ.Ὁ 

Ῥγϑι θὲ ὉΓΌῚ : οἰθηΐτῃ δ που Δ ΠΟ]. 15 ΟΠ] ᾿ 
[ροβίυ!απεραθ ας 

6 566Π05 Θχοϊίδη5 οηΐ65 ΠΟ566 ΟἸηη685, 
ῬΘΡ γα ἰβαιθ πηοηΐθιι5 ἢϊβοθ, βοαίθθγαβ ἵπὸ 

Θ ΑΙΤΌΡ. 

ἡ ἀῶ Ὁ» ΤηΓΡδοίαμι οἰιπὶ δου δὶ ν ᾿δδϑέ, 

ΡΥΪΏΘΘΡ5 ΤΠΘΟΡΠΙ 5 ΡΙὰ5 ἸΠΠροΡΐΟ, 
ΘΡΟχὶ πο ΤΌΤ ΠῚ 6Χ [ΠΔιηΘἢ 15 ΒΟΥΪδ,.. 

ααθπῃ ουδβίοα! ροίθηξα (πἃ, ὁ ὉΠΠΠΪΠῚ-ὈΡΙΠΟ Ἴ06 

οἵ τποῃϑίγ85 Θιαπὶ 5486 δα 5οου]ογαπι ἤπθια,. 
ἸΠΘΟΠΟΙΒΒΊΠΉ, ἸΠηηΟἰ πὶ, ΘΟΠ ΠΤ ἔπη. 

φθά. Αἰαῦρ., 

ΟἸδΠῈ ΤΠ Δ }15 σΟΠ ΠἸοΐα5 ἸΟΠΡῸ ἰοπηρονος 
ποία ταυἱΐο οἱ νἱοϊθηΐο 1151 ἘΌΝ ΣΝ, 

οΘοἰ 1556 οοθρὶξ, ὑαγγῖπι 6 Τηἀδηθη δ 
ΒΆΞΙΠ 5 τύγβαμι δ χὶς ρίαβ Ῥυΐποορθ. 

2θῦ. ΑΙΌ Ὁ. 

Οὐδαγ]αΐογαχῃ ταϊγϑοιλπηι ἰη 61" 5. ] πᾶ, 
(ΘΠ ροΓΘ δ ΠΙούαπη, ἤὰπο ΟΟηβίδη 5. Πρ ρα ίοὶ 
Βοχηδηὶ Π]15, βϑορ ον -ροίοβίδίῖβ ἀθοιβ, 
ΡΙβίδηψ 5 τοηονδί ΡΥ ΙΒΏΠ0 βρθοίδοιυϊο.. 
ΕἰΘηΪπι ΘΟ] 55.1.5 ΒίαρΟΥ (ἑ. 6. Β[ΡΟΥῚΒ ὁδ188) 
οἱ 5 ἰβίια βίαροι οϑὲ ῃἴο ἰδεῖ; ὙπομΟ 

200. Ἐὐό: ἶ 

ΤοΙΊρογα ἀφμαϊιηααθ ἱπιρϑία δα Τυαϊηδπη ἴῃς 
ἴῃ 5.0] τ ΠΘ5 ἱπιρθγΔἢ5 ΒΡ Χ ἢ ΟΘΙ θυ 60. 
αἰ σθηία δχϑγοϊξαβ, οἱ ἸΏ θΟυΘ. ΠΟΙ ΠΙΠῚ ΓΘ 
αν π), ααδπη οἰιβίοαϊ, βοΓγΆΪΟΣ οὐσία, [μπᾶ 

967. ΝΙΟΗΛΕΙ 5 ΡΘΕΙ11.. 

ΤΩ. φοῦϑασι θασαχῃ ἰῃ ΗΙΡΡοάγοχμο, ΒΌΒΡΘΩΒυμ ἢ ἢ 

Βϑθθηΐθ. 

ϑρινραΐ φγθιιβ Θαι5 ἰδίθ, 4αθπὶ ν]465,.. 
βρίγαΐ γθῦθ, οἱ [ογίαββθ Ἰᾶτῃ ἵγοιηοῦ Σ΄ 
ΔΗ θυ οΡ πη ι18 ΠὰπΠο ΘΠ ΘΡΘη5 ρθη, Ὁ 
ἴθγιθί (8 δἱ ο81668, 5[ {γϑη51 615 ΡΓΟΡία8.. δήνιος 
[ῃ οαΡβιιπὶ Γυΐξ, βἰδίθ, μ6 ΔρριΙΟΡΙ Πα65.: ἘΠΑΤΝ 
Ῥοίϊιβ γϑ ἕαρθ, Π6 δοοὶ ρία5 404 ἴῃ Πη615 ως 

- Ὡθῦ. λαῦν. 

ΘΌΘΠταϊα, ἰηΐθ ορϑρὰ Βα] πιο ΠοῸ αὐδάχιχῃ 
ἐοίαῦθ Οοηβίδη !ηὰβ δἰ βίούπμη, ραῦθυ 

ΟἿ] ὨΟΙΏΪη6 οδϑὲ ἘΟΙ,ΔΏΙΙΒ, πη ρ6 1] ἄθοιβ, 
͵ 

ΘΘΡΗΪ ῬΥΪΟΡ6 ρα] 5 ογτδ, ἀϑαϊέ. 

Επαϊΐ ΟοἸ]οββιιβ πη ἈΠῸ τα ΡΟ] τη 4 
564 ἰδίι 68 Βἴο τη} 5 οϑὺ χα ιγ οι αμη.. 

χε ΤῚΝ Ξ. 



τς φθδ. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 
ἧς βασιλίσσης. ἐννότμα Μαρίας. 
δὲ τρυγήσας τοὺς μελιρρύτους λόγους 
χἧς ἀληθῶς ἔργον εὐγενεστάτης, 

εοφύλαχτος ποιμέναρχος Βουλγάρων. 

᾿ς ΧΡΙΣΤΙΑΝῺΝ ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

909. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ. 

Σεβαστὸν ἤδη χαὶ δομεστικὸν μέγαν 
λέων τὸν Κομνηνὸν δειχνύω. 

ΣΝ 970. ΑΛΛΟ. 

: Σεδασνὸν ᾿Αλέξιον, ΜΕ ἤ]τερ τοῦ Λόγου, 
᾿ τὸν στρατ[ηγὸν βα]σιλέ[ω]ν ἐκ [γέϊνους σ[χέ]ποις. 

9711. ἌΛΛΟ, 

Ἔ Δι᾿ εὐλάῤδειαν οὐ φέρει θείους τύπους 

Ἄννης Κομνηνῆς ἣ σφραγὶς ἅμα στίγοῖς. 

᾿ 9719. ΑΝΝΗΣἪ ΗΣ ΚΟΜΧΝΗΝΗΣ. 

Λῇῆξεν ὅπου βιότοιο ᾿Αλέξιος ὃ Κομνηνὸς 
ἔνθα χαλὴ θυγάτηρ λῆξεν ᾿Αλεξιάδος. 

973. ΑΛΛΟ. 

Ῥῶν γραμμάτων σφράγισίμα͵]α Μανουὴλ [πέλ]ω, 
Κυμνηνοφυοῦς πορφυρούλάστου χλάδους. 

Ε φΤά. ΑΛΛΟ. 
Ὃμ ὠνυμόν σου ΚΚομνηνὴν σχέποις, χόρη. 

ἥ οἹἢ. ΤΟΥ ΝΙΧΑΗΛ. 
ΕΏ φρὴν ἢ αἱα πόσων φρενῶν φρένας φέρεις; 
᾿γανδὸν πόσων πέπωχας ἐν βρα χεῖ λόγους! 
Οὐχ ἔστιν οὐδεὶς ὃς πρὸς ἴσόν σοι λόγου 
ἐλθεῖν δυνηθῇ, κἂν θρασύνηται λίαν. 

10. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἿΣΣ  ειρὴν λόγων σῶν θελχτικωτάτη λίαν 

᾿ ὺ θῆρας αἱρεῖ χαὶ λίθους, νεκρὰν φύσιν, 

μῦθος Ἕλλην ἱστορεῖ τὸν Ὀρφέα, 
ὡς διδάσχων, οὐχ ἀλήθειαν λέγων" 

γὰρ στέρονται καὶ νοὸς χαὶ τοῦ λόγου, 
οίαν ἔχουσιν ἡδονὴν ἐν τοῖς λόγοις ; : 

υχὴν δὲ μᾶλλον, τὴν γέμουσαν τῶν λόγων, 
"ως θέλγει τῷ μέλει τῶν σῶν λόγων. 

971. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ. 

ναξ Μιχαήλ, Αὐσόνων ὄντως χλέος, 

τ ΘΑΡΌΤ ΠΙ. ΕΡΙΟΠΑΝΜΑΤΑ ΘΕΝΟΝΘΤΗΛΤΙΥΑΙ. 838 
68, ΑΝΟΝΥΜΟΜ. 

Πορίης Ἰη-Δηϊπηο-οοποορίαπι Μανίω. 
αἱ δαΐθγη υἱηπἀθηγίανξ μῸ5. τη 6} }ΠπλῸ5 ΒΘΥΤΔΟΙ65, 

ὉΡῸ5. τϑνθυᾶ ΠΟ ΠΙ5βι τηὶ ἰησ θη, 
ῬΗΘΟΡγ]δοία5 686 ργοσίϑταχ ΒΟΙσαγογ τη... 

ἙΟΠΕΙΒΤΙΑΝΟΙΌΜ ἘΕΡΙΑΒΑΜΜΑΤΑ. 

209. Ανοχύνυν. 

ΡΉ Δυρυβίαχη ἤᾶτη δὲ ἀοιηθβίϊοα τη τη ΠΠΙ 
ΑἸοχίατη (οι ηθη τη οβίθπαο. 

270. Αταῦῃ. 

ΡῈ Λυραπίατη ΑἸοχίθμη, τηδίϑι Ὑ υθὶ, [ρἃ5- 

ΘΧΘΡΟΙ α5-ἀποθηὴ γΘΘΌη Δ βίϊγρο οὐ μηνὶ ργὸ- 

271. Δταῦν. 

ΡΈΕ Ρυορίου γθυθυθηξίδηη ποὴ ἔδυ Ὲ ἀἰνίπα5 Πρ ὰΚ 

Αηηφ (ΟΠΊΠΘηξ 5]ΘῚ ] υτὴ οατῃ γ βία 5. 

9272. ΑΝΝΑ ΟΟΜΝΕΝ,. 

ΕἸηϊνις 1 νἱΐίαηη ΑἸοχῖαβ. (ΟΠ Θη 115, 

101 ργορᾶ 6715 ΠΠΙὰ Πηϊνι ΑἸοχίδάθμι. 

9278. Αἴαῦϑ. 

[ἀ{{ϑΡᾶυ 5 ΘῚ ΠΠ ατὴ ΜΔ 6115 Βα, 

ἀοτηηθηο-ϑηθγαίς ἰῃ Ραγραγα- δίς 5000] 15. 

974. αταῦῦ. 

Οορποηληθηὴ {01 Ομ ηθηδγη ργοΐθραβ, ρα 6}. 

215. ΜΙΔΗΛΈΠΙΞ, 

Ο τϑηβ ὑπᾶἃ 4υοὐἱ πηθη(ζαϊη Τηθηΐθ5 ΘΟὨΓΙη65! 

Ταοΐ 5ΘΓΙΏΟΠΘΒ5 ΡῬΙΘΠΟ ΟΥΒ ὈΥΓΘΥΪ ἰθιηροῦθ ροίδϑβι ! 
Νϑιηο δϑί {αὶ ἰθοῦγη ογδἑ 08 

ὁοηΐθηάθγο ροβϑίὶί, οἰϊαγηβὶ να] 4θ δυάθδί. 

270. ΕΠὔ;ΚΞΡΌΕΜ. 

ΘΙΡΘῚ ΒΘΙΙΠΟΠΌΠ [ΟΡ τη 8}}1οἱθὴ5. νὰ] 6 

ποη ὈγΡαΐα, Ποη Ιαρ[ 465 ἰγδῃϊΐ, ᾿πδη]θ ὴ ἢδίαγϑ, 

αἱ ἀτοα πᾶγγαΐ ἀθ ΟΥ̓Ρθ0 ἴαθαϊα, 
ἴη816 ἄοοθηβ, π6ς νουϊίαίΐθυῃ οἰϊαία : 

«ὰῷ οηἰπὶ 1π|6}}Π 5 θη ἃ σα ΡΘηΐ 80 ΒΘΡΙΠΊΟΙΘ, 
Ἰ Φυδηηηδηη ΘΧ ΒΘ ΟΠ θ5 νοϊαρίαΐθη οδρίδηΐ 

564 Δηϊτηδη) ροί 5 γαίοηΘ ἰπβίυ αοίϑηη 

ΟΒΙΘοΐδηβ, ἰοῦ χα ΒΘ Οχη ἀυ]οοαϊηθ ἀθυηα]ορί, 

271. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ῥεΐηοορβ ΜΙοθδ6Ι), Αὐβοηίοῦ μη γθγ8 ἀθοὰβ, 

972. ΑΝΝῈ ΟΟΜΜΕΝ. 
Β΄, 

τ αϑὶ νἱϊαμι Οοιμπθιῖι5 ΑἸθχίπβ, {Π|Ὸ 

παΐα «πόα ᾿ρϑπι5. Πηϊὶ ΑἸοχίααθῃ. 

ῬΡ. ΡΟΘΒΘΡΙΝ, 



ζ Ἧ 

᾿ 

ἐν ΡΥ ΨΈῈ 

ἤ “λύτρωσιν εὗρεν, υἱός ὧν κυ 

πύργωμα τεύχων κατέναντι βαρθάρων. 
μάχαις πρὸς αὐτοὺς ἀπτόητον χαθάπαξ. 

278. ΑΛΛΟ: 

Ῥηγὸς χραταιοῦ τοῖς χρόνοις Ῥογερίου 

τοῦ πανοσίου Λουχᾶ τῶν μονοτρόπων 

ἄρχειν λαχόντος σχεῦος εἴργασται τόδε 

πέμπτη σαραχοστῇ πρὸς ἑξαχοσίων 

5. ἔχτῃ, τε χιλιάδι παρόδῳ χρόνων. 

4710. ΑΛΛΟ. 

Τὸ θεῖον ἔργον ἐνθάδε φθαρὲν χρόνῳ 
χαινοῖ Μανουὴλ εὐσεδὴς αὐτοχράτωρ. 

280. ΑΛΛΟ. 

Ναθών, θεατά, τίς ὁ πήξας ἐχ βάθρων 

τὸν πύργον, ὅνπερ χαθορᾷς, χτίσμα ξένον, 

θαύμαζε τούτου τὴν ἀριστοθουλίαν. 
Παῖς οὗτος ἀνδρὸς εὐτυχοῦς Ἰωάννου, 

“ σεδαστοχρατοροῦντος, ἄνθους πορφύρας, 

Θεόδωρος, μέγιστος ἐν στρατηγίαις, 

Δουχᾶς, Κομνηνός, εὐσθενής, βριαρόχειρ, 

ἐχθροῖς ἀπροσμάχητος, ἀκάμας πόνοις, 

ἔτους τρέχοντος ἑξάδι μὲν χιλίων 

10 σὺν τοῖς ἑκατὸν ἑπτ[άκις ἐτῶν] χύχλοις 

τριπλῇ δεχάδι χαὶ μοναπλῇ τριάδι, 
τρισχαιδεχάτης ἱνδιχτιῶνος δρόμου 
λῆξιν φέροντος ἐν θεῷ παντεργάτῃ. 

981, ΑΛΛΟ. 

Τήνδε πόλιν τὸ πάροιθεν ἀγαχλειτήν περ ἑοῦσαν, 
τείχεσι μαρμαίρουσαν ἐὐστεφάνοις ἐνὶ πύργοις, 

᾿ χαὶ χάρισιν βρύουσαν ὅσαι πτολίεθρον ἄεξον, 

εὔστοον, εὐρυάγυιαν, ἐύδρομον, εὐλοέτειραν, 

ἁλοαὶ περισσομάχητον, ἰδὲ χθονὶ πουλυδοτείρῃ, σ: 

“χεὶρ ὀλοοῖο χρόνοιο διέσπασεν, ἠύτε νεδρὸν 
πόρδαλις ἀγριό[ζθυμος], ἔδάλλε δέ μιν κατὰ γαίης, 

γρηὶ δ᾽ ἐθήχατό μιν πάντ᾽ εἴκελον ἰσχνοπαρείῳ, 

χάλλος ἀμαλδύνασα χαὶ ἀγλαΐην ἐρατεινήν. 

ι0 ἀλλ᾽ ἄρα Ῥώμης χοίρανος ὁπλοτέρης ἰωάννης, : 
παῖς [τῶν] Δουχοφύτων ἐριχυδῶν [ὧν] βασιλήων, 
οἰχτείρας μογέουσαν ἀποφθιμένην τ᾽ ἐλεαίρων, 

γῆρας ἀπέξεσεν, ἠδ᾽ ἀχμῆτ᾽ ἀνετεύξατο γυῖα, 
τὸ πυχνώσας τε παρῇα, χαὶ ἅψεα λυγρὰ τονώσας, 

θήχατο χουριδίην ἀπὸ γρηὸς πεντακορώνου" 

τόνδε τε χαὶ βασίλειαν, ἄνα χθονὸς ἠδὲ πόλοιο, 
᾿ χάλλιμον, εὐπατέρειαν, ἐπήρατον, εἶδος ἀρίστην, 

δα ριρπᾶβ οοηΐτα 105 ΡοΥβας πηρανὶ ̓ 

218. Δἰαῦρ. ; 

Βορὶβ ροίθη!β ἐθηηρουῖθιβ ΒΟρΡΟΙΙὶ 
58 ΠΟ. Ἰ5ΒΊΓῺ] [088 ἹΠΟΠΔΟΒΟΓΊΙΠῚ ἊΣ 
ῬΙΙΠοΙρδίατη βου 1 γὰβ [ὰ ὈυἸοδίατη οί. 
αυϊηΐα φυδαγαρθβίτηδ, ργ οί ΒΘ ΧΟΘΉ 5 
βοχίδαμθ τη Ὁ] ΤΘΟ] ΠΟ ηΘ Δοπηροταπι, 

ΤῊΣ ΑἸαῦν. 

Προ ἀϊνίπυπι Θρὰ8 Ὠϊο Θοῃδυπηρίιιπι ἰθπιρ , 
τϑηογαί ΝΔη16] Ρῖτι5 ἱπηρουαίοῦ..ς 

980. ΔΙΌ. μὴ ἀν ἡ 

τηϊρα ΓΘ Π} 5 ΟΡ ϊπηαπη - ΘΟ 51 ΠΠΠ1Π}. 
ΕἸ 5. ἷο νἱγὶ 16 ]1015 ΦοΔΠΠ]Β, 

ΒΘ αϑίοογδίου β, ΠοΥῚ5 Ῥυρρυγῷ, 

Ποᾶ5, (ΟΙΊΠΘΠΊΙΒ, Υἰθ5: ΡΟ θη, ΤῸ ῖ 

ΠοΒΟθυι5 ἱποχ ρα βρη Ὀ115, ᾿πἀθἴθβϑιβ ἴῃ 
8ηηὶ ΘΟΡΓΘΗ 15 Ποχδ 6 τ 
ὁὰπὶ ΟΘηΐαΠῚ 56 ρ.165 ΔΏΠΟΡΙΠῚ ΟἸΡΟΙΠ15 
{τὶ ρ]1οἱ ἀθοδάο 6[: 5ἰπηρ] οἱ ἐγϊαὰο 
ἐγ οοϑί μηδ ̓ ΠἀἸοὐ 015 ΟΌΓΒΙΙΒ ὌΣΌΕΝΣ 
βηθτα [θγθα 15 πὶ 480. ΟΠ ΠΤ -ΟΡ δίοΓθ.. 

281. ΑΠΌ. 

Ῥυϊογὰβ ΡογϊοαΒ, ἀλσατ 

δΐοα.. ἢ 

ΔΠυΪ 6 οᾶτῃ ἴθοϊί οπιΠἶηῸ ΘΙ ΠΉ]]6 πη. 
Ρυϊονιἑαἀϊποπι ουα γόνον το Θ 

ΝΠ 
Ηυποβδ Ἰσιίαν οἱ τΘρΊπδΠΏ, ἀραΐιο ΠΝ 



φὶ ἈΚ Ήκὺ ἧκ κ΄ 

τὰ ον. Χαρίτεσσιν ΥΜ ὐΜ 
πριχοῦ τῳ ἐδ β μλν Ἐππ εγῶν 

ῷ 82, αλλ. 

δ τ ὑράνϑης χαὶ ἀειθαλὴς χλάδος 

πάππου φυεὶς ἄναχτος ἐξ Δ δρανά συ 

ἐξ ὑπούάθρας ἐχδομεῖ πύργον νέον, 

χὶ συνεγείρει χαταδληθεῖδαν χἵαὺ, αἱ 
΄ τὴν δ ἰεένλεον εὐτέχνως ὅ)ην. 

388. ΑΛΔΟ. 
Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον. 

ἂν σὸς ̓ ορῥώξπει ἔστη ῥοῦς περῶν 

οὔ θανάτου θᾷττόν σε χαθηρπαχύτος, 
ἀλλὰ τὸ λεῖπον τῆς ῥοῆς ὑπερχέει, 
ὁ γρήγορος γοῦς, ἀπό σοὺ χαθὰ πάλιν 

᾿ ἄρδευμα, χαὶ γὰρ σῶν ὅδε γλωττισμάτων 
ξ ὧν ἐπλήσθη χύμα λαθὼν τοῦ 5 Λόγου, 

4 

984, ΓΕΩΝΕΤΡΟΥ. 

Εἰς εἰχόνα τοῦ Χρυσοστόμου. 

Σοὶ ζῶντι τοπρὶν ἡ πνοὴ παρῆν μόν ἕν ρ Ἢ Ἣν μόνη, 

γραφέντι δ᾽ αὖ νῦν ἡ πνοὴ λείπει μόνη, : 

8ὺ. ΝΙΚΗΤΑ. 

Εἰς τὸν ἅγιον Γρηγόριον. 

(ὅλος ἐγὼ μεγάλοιο ἀδελφοῦ τοῦ Βασιλείου 
Ἶ ΓΡηγορίου τελέθω τέρματος εὐφυέος. 

χα γὰρ μετόπισθε τανηλεγέος θανάτοιο, 
ἰά τις ἡνίοχος ἅρμασι τῆς σοφίης 

τὸς ἐπεμύεῤαὼς ὠχήσατο ἰσόθεος φώς 
οὗ χαὶ ἀνεπλήρου τέρματα εὐφραδέως, 
πρὲπε γὰρ πλάσιν ἀνθρώποιο χατασχευήν τε 

᾿ πολυφραδμοσύνῃ, ἐξερέειν κοσμίως. 
δὲ ἀπὸ στόματος χαταλείδεται γρὸν ἔλαιον 
α μάλα προχέον, ἄφθονον, ἐέχμοάψι 

᾿ 388. Αταῦν. 

ποθ 4} 1 55ἰτπιτὴ δ] οατιθη ϊοο, 
θηΐθ (6, ΒΔ51116, ἢ ρ]ὰηθ ϑχαραϊί. 
τηθηΐθ ἔγαίθι Υἱρ1}} ἀΡθβοθηΐθβ δαῖὰ5 

χὶτ, οὐἵαΒ ἃΠηΪβ 6 δαΡρὶίο (αὶ 

15. Σ 51186 αἱ ΟΡΑ ΙΟὨΪ5. ΔΙ ΘατΩ 
6 [0 πω ἕπεο Ὠδυιβὶξ οἱοαπιοπίϊεο. 

".""- 285. ΝΙΟΕΤ,. 

Ῥὲ βαποίο αγοφογῖο. 

ἴπ5 ἔγαίϑυ τηδρυὶ {Π1π|8 ΒΑΒΙΠΙ 

ΟΠ ΑἈΝΤΒΟΠΟΟΘΙᾺ ΠΙ- 

ΠῚ Ο ΒΡΙΩΝΑΝΝΑΤΑΙ ὈΠΝΟΧΒΤΝΑΤΙΝΑ. 3831. 
ΟΥΠ πὶ 55  Π]]ο πὶ (γα 15 οδῃμἀ 4 85- σθη85- ΠΡΟ ΠΕΡ, 
διαί αναψαθ Π16-ΘΟΙ ΔΗ 10118. Δ551Π}}Π δ πὶ οἰ 5515, 
δδλον ἴῃ ΔΠΠΟΒ ἱΠΠΠΊΘΡΟΒ δι τη α! τϑβτιᾶθ, 

282. ΑἸΌ. 

(υἱ ΡαΡριΡθο- ἤονο-θδί οἱ, ΒΘΙΏ ρου - Ὑ ΓΒ. ΓΆΠΠΙΙΒ 
ἅν 0 ΟΥ̓ 5. ρ.ΪΠΟΙρΡ οχ Ἀπατγοπῖοο 
6 Γι πάδιηοπίο αἰ ποδὶ ἰυγγῖπι πονᾶπι, 

οἱ Γοβιιβοιίαί ῥγοϊθοίδηιν Πυτὰϊ 
οπιϊοδπ- ΠΡ οἰθαπὶ ρυ]οτᾶ-ἃνίο ἰοίδμη. 

283. ΑἸ, 

Ιὴ τη ρΉ Βαϑβιϊίανη. 

Εἰδὶ ἐυαπα τη 6 }}Π{25- ΠἸηρτιῶ βίοίογὶς Πυπιθη ἴῃ ἰρδηβίξιι, 
τηοΥ6 οἰζ5. φῴιο ἰδ ΤΔΡΙθηΐθ, : 
58 Π 6 πὴ 4004 δὲ σοι {ατα Πιιθηὶ ΒῈρΘΡ πα Ἰξατ, 
Υ]ΘῚ]Δ 5 ΠΙΘη8, ΘΧ (6 βίοι! ἄθηιο [ἰοναηὶ, 
ἰνν σα 10, Θἰθηΐτη. πογαπη {1 δϑὲ ({. 6. ΤΠ6Π5) Οϑοιι- 
ὁ 4Ό]ΡῈ5 ἱπηρ]οία οβί; θἤαβίοπο τθοθρίδ. γορθὶ. 

φϑΊ, ΘΕΟΜΕΤΗΣ. 

Ιὴ ᾿πηδρίηθηι ΟΠ βοβίοχηϊ. 

ΤΊΡῚ νἱνθηίὶ δηΐθᾶ Βρ  γἰζιι5 δάθγαί, 5015, 
ἀθρίοίο διιΐθιη πο ΒΡ ̓  τ 5 ἀθϑϑί 5015... 

280. ΝΙΟΕΤΑ. 

Ιῃ βαποίιπη ΘΟ ΘΘΌΡΙ ΠῚ. 

ΠῚ ΌΘν 6ρῸ {ΠΠ|ι85 «υΐ ἔραΐθν ἔα] πηᾶρηΐ ΒΆΞΙΠΙ, 
ΟΓΘρΡΟΡΙΪ βιιτὴ 41] διε ρῚ: (θυ πηϊηιῖπι ἰμ ΘΏ]]. ; 

ΟἸ)ι5 Θηΐπὶ ΡΓΟΠι15. ροβὲ Ἰϑι μπιηὶ ἸΟ Πρ  -Βοτηπ 1 Π)- 
[ΔΠΘΡΘη5, 

418}15 δυγ σα Φα 4 8πὶ 4841} 515 βαρ θη ία 
0568 ἰηβιβίθηβ, θνυθοίιι5 δϑί 460- 5 πη} }15 νἱν, 

ὉΠῚ οἱ ἱπΡ] ον] ἤη65 δ]οαιθηΐϊα:. 
(Δ 6 δ. Θῃ] τη ΠΟΙΏΪΠΪ5. ΤΟΓΠΙ Δ ΙΟΠΘΙῚ μβλλλννγκοῦ τς 

Τηᾶ 9! - ΡΠ 6 18 διὰ ΡΟΡ ΓΘ Γ τἱΐθ. 
Εἴ} 5 ΘἢΪπῚ ἃ} ΟἹ ἀ 65:11 Ἰφυϊά απ ΟΙθιιπὶ [ρ]θπαηι. 
θη 06. να] 16 8656 οἴη πάθη5, ἀπ ]δη5, βαανιίαίο 

7. ΤΡ ΝΟΙΑΥ. 

μαηο ΠΌυιιπὶ Θχίταϊοθ οομα ἰα1Ὲ ἀγεϊβ Ορυβ. 
Νὰ οἴπη ἀοοίν᾽ πεὲθ Θαγυτη, ροβί ἤμπηθνα ἔραίνῖβ, 
4 χιοἀθΡ αι δέθπιι Δ]}π|5 ἴῃ Οὐ [ογοί, 

ΟΥΘΘΌΡ ΙΒ ἸΠΔΡΉΟ Βιιοοθάθῃ5 ρθοίου ἰβ διιϑὰ 
Ρϑνίβοιυ ργόορυῖα ἔγδίυῖβ ΔΡ ἀγίθ ΠΌΡΠ, 

ΒΔΥ ΘΙ ΘΠΠΊΘΡΔΠΒ ἰδίο ΒΘΡΠΊΟη6 ἀἰβουίο 
Δαμ ἈΠ απ Βοιμΐη 5 ἔθ υΙοὰ φαϊαθϊα παροέ. 

ΝΟΙΊΡΘ Οἷθὶ ἀρ ρτιβ ἑἰαπαῦδγῃ ἐδ ἴοπΐθ Ρθτθηὴϊ 
εἶνιιβ ἰδ ϊ 50}Π1ὺ Δ οΥο υἱνὶ. 

δ. ΤΕΥΝΟΙΛΥ, 

ἊΣ 
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280. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ, 

Εἰς τὸν ἅγιον Γρηγόριον τὸν θεολόγον. 

ἔνθεος ἦν ὁ Σύρος, πολυγράμου. 

κυ οξόνης ὃ δ᾽ ἄμφω χαὶ πλ οΥ ἀυνφοτέρων. 

287. ΑΛΛΟ. 

ὡς Νεῖλος ἄλλος, πχημμυρῶν τοῖς σοῖς λόγοις, 

ὦ Θευδέρηπ, τῶν ἀχαιῶν τὴν πλάνην 
πνίγων, καλὸν τὸν πίστεως αὖ ὔξεις σπόρον. 

9288. ΑΛΛΟ. 

Νητρεχὲς, ὥσπερ ἔοιχεν; ἐφήσατο θέσπιν ἀὐτὴν 

Δαδίδης Σολομὼν. πολυγνώμων, ποιχιλοινήτης, 
ὡς χραδίη συνετὴ σὴς ὀστέα εἰλαπινάζων. 
Καὶ γὰρ ἐγὼ, φιλότης, πλεόνεσσί τε χηδοσύνῃσιν 

ὃ ἦτορ ἐμὸν χαὶ ἔδαψα ῥαθυμοτόχοις μελεδώναις 

σπερχόμενος σοφίης περιώσια τέρμαθ᾽ ἱκέσθαι. 

Βουλομένῳ δὲ βίόλους ὁχόσας χρέος ἦεν ἀγεῖραι 

ὄλθος ἀπῆν" ἔγραφον δὲ χατ᾽ ἠῶ εὐφρονέην τε 

συνεχέως, ὁτὲ μὲν τὰ μαθήματα, ἄλλοτε βίόλους, 

1 εὐφρονέων μελέδαινον ἐπεξιέναι φιλοτίμως, 

ἴσθ᾽ ὅτε χαὶ τῳ ΤΩΝ ἐπεζήτουν φιλέοντα 

ἀντιάαν" ἐξ ὧν ἐνυπάρχει ὁ προχατάρξας 

βίόλου ἡμετέρης ἑτάρων ὁ φιλαίτατος ἄλλων 
Πάτροχλος, ὃν φιλέεσχον, ἄριστά τε χυδαίνεσχο). 

80, ΑΛΛΟ. 

Θεοστυγοῦς μάνθανε τόλμαν Ἀρείου" 
τὸν συμφυῆ τε χαὶ συνάναρχον Λόγον, 

σχόντα μὲν ἀρχὴν τὴν χατ᾽ αἰτίαν μόνην, 

ὄντα δὲ ταὐτὸν οὐσία χαὶ δυνάμει, 

ὃ αχτιστὸν νόμισας πατρὸς ἀπ᾽ ἀχλοζρίου: 

ἀλλ᾽ ἀπελέγχει σύνοδος θεηγόρων 
συνεργίαις ἄναχτος ἰσαποστόλου. 

Μαχεδόνιος δεύτερος τολμητίας 

χτίσμα τὸ πρῦμα Πατρός, Υἱοῦ, καὶ ξένον 

1 θρασυστόμως ἔ ἔφασχε, φεῦ φληναφίας; 

ἀνδρῶν ἐλέγχει" τοῦτον αὐσιδῶν στίφος 

ταῖς ὑποθήχαις τοῦ σοφοῦ Γρηγορίου, 

Θεοδοσίου σχηπτοχρατοῦντος τότε. 

Νεστόριος ἄνθρωπον ἁπλοῦν δοξάσας 

ιῦῷ τὸν προσχυνητὸν χαὶ θεάνθρωπον Λόγον, 

πὼν Χριστοτόχον τε χαὶ θεοτόχον, 

ἔλεγχον εὗρε τῶν ἑαυτοῦ δογμάτων, 
Θεοδοσίου βασιλεύοντος νέου, 

Τὴν δ᾽ αὖ ἀληθῆ τοῦ Θεοῦ παρουσίαν 

90 χαὶ ἀὐνμαροι γέννησιν ἐχ τῆς παρθένου, 

ὑπὲρ δὲ φύσιν ὡς συναφείας δίχα 

ύστηνος εἶπεν Εὐτυχὴς φαντασίαν, 

χαὶ τόνδε συνέλευσις ἀνδρῶν ἐνθέων 

ΞΘΥΣ 

ατος ἦν δὲ ὁ Φοῖνιξ, 

986. ΑΝΟΝΎΧΝΙ. 
Τὴ ἀϊνυχη ατθρογίατῃ [ΠΟ] Οβ τα. : 

Νυμϊηθ-  Πῖιι5 ὁγαΐ ὅγγαβ, ογαΐ οἱ δάτηοθυπη 

9287. ΑἸ}. 

(δι ΝΙα5 αἰιου, γθἀμῃδη8 ἰαΐ5 ΟΡ ΙΟὨΪθ 5, 
ο ΤΠροάογοίθ, ΑΘ οι ΘΡΓΌΓΘΙΩ ᾿ : 

ΔΏΡΘη5, ΡυΪογαπη ἢ 6] Δ ρ᾽6 5 566. ΝΣ 

9288, ΑἸΔΌ Ὁ. 

Ψ το, αἱ νιάἀθίαν, αἰχὶῦ αἀἰν!ηᾶτη νΟοθη 

Πάν 65 ϑδοσηοη τη] ρα τα- -ΛΘΓΌΠη-ΡΟΥΙ α8,. Υ᾽ 
πιθηΐθτῃ βοϊθηΐθηι ψΡτ Ἰοα 1 6586 Ο558, γον : 
Εἰοηΐτι 6ΡῸ, ἅτηϊθθ, Ρἰ ατ] θυ 5486 5011 πα ἸηΠθιι5 
ΘΟΥ τηθατη δὲ νον] ΑΘ] ἀἰδπη- Ρᾶνθη υ5, ΟΥΝῚ: 
[οβίϊηδηβ βαρί θη 85 βυτηπιο5 Δα ΐΓο ἐθυ τη 085. 
Μοϊθηίψαθ ΠΡΓῸ5. αυού υ5185 ογὰΐ ΟΠ... 
ἀδογδηΐ ορθ5; 50υ ΒΘ θαμ διΐθπη αἴ65 ποοίοδαιιθ,. 
δοηϊίπιιο; πιο 0 πιδι Ποπια ἰοονραμη-ἱμθογοπιδίδ, 

Βοπα-πιθηΐθ- αἰθη5 βίμαθθαπι Θχβθααΐ ἀιη 11 
Εταϊΐ οἱ φυδηᾷο δ)ιβάθιη- τοὶ ορθγαίοθπι Θρὶν 
ἱπνθηΐγ : αἱ οϑὺ 4] δηΐθ η6 ἱποθρὶ [τηδη 
ἸΙΡσαπι ποβίγιμη 50 8}10115 ΔΉ οἷο ΟΘΙΘΡῚΒ ᾿ 
Ῥαίτγοο!αβ, {αθπι ἀἸ ΠΡΌ απ, ΟΡ ϊπιθιιθ ΒΟΠΟΡΆΒΔΙΠ, 

289, ΑἸΌ. 

Πεἷ-οβουῖβ ἀἶβοθ δυάδοίδπι ΑΠΙ - 
οοηροηϊιτηαιθ οἱ ΡανΠ ον Ρυϊποὶ Ρἰο- Θά γθη5 γο 

ὨΔΡΘῺ5 πρὸ Ρεἰποϊρίαπι φυοά Θϑί βθουπά απ Θὰ 
ἰβλδεν 80 

4υοἀ δυΐθηι Ἰ46 πὶ οϑί θϑβθηΐί οἱ ροίοβδίδίθ,.. 
οὐδδίμμῃ οὐ ἸἀἸβι1 ἃ ραΐτο Δ Ιθπο ῖ ᾿ 
Θοα οοηΐυίϊδί ΒΥ που αἰνὶπα-Ἰοφυοηίϊαπι, 
ΔῈ Χ ἢ} 15. ὈΡΙ πο ρὶ5. ῬαυΙβ-ἃ ροβίο] 5... 
Μαοράοηϊιβ βϑοιπάπβ δι ἃχ 
Θρίνίίαπι Ραΐνβ, ΕἼΠ], ἰϊαμι ἃ} 8110 ορθαίαμι.. 
Βάοηιϊ-οτ ἀἰοιἀραΐ, ργοἢ πυρα5! γῆς 
ψιγοταπι τοίαΐαί, ἢ πο ΡΊΟΓα ΠῚ ἈΡΘΊΩΘΙΝ. 
ΘΟΉ511115 βαρι θη 5. αΓΘΡΌΡΙΪ, 
ἴππς βοορίγιυπτη-θηθηΐθ ΤΗθοάοβῖο. 
Νοβίουγϊιιβ ΠΟΙ ΠΘΠῚ ΤΠΘΙ ΠῚ 6886 πον 

γοίαϊδίοποπι ᾿ην θη δ, ΒΔ ΡΙΤΏ ᾿ρ 5115 ορίηΐοη 

ὙἩΠποοάοβῖο τορηδηΐθ 8106. Ἧν 
ψογᾶπι δυίθμι ᾿η46 Ποὶ ΡΥ Ωβθη ἰᾶτη ἸΣΈσθν, 

οὗ δία θη ΡΓΟΟΓΘΔ ΙΟΘΏΘΠῚ 6Χ ΥἱΡΡΊηΘ.. : ; 

οἱ βιρτγὰ παίαγαιῃ, υὐροίθ 51η6 οοῃἠαποίίοπθ,.ς Ε 

τηΐ5ι" αἰχὶς Επΐγο 65 νδηδιη- 6556 -Βρθοίθπη,. 

αἴᾳαο ππηο ΘΟ ΘΠ 5. ΨΙΡΟΡ ΠΩ παπιΐπο-α 18 



ἠλλοτρίωσεν εὐσεθῶν συναυλίας, 
ἢ τοῦ Μαρχιανοῦ προσλαδόντος τὸ χράτος. 

ο Δίδυμος, Εὐάγριος, ὡς ὠριγένους 

᾿ς ἀνανεοῦντες τοὺς τερατώδεις λόγους, 
᾿ς μοίρᾳ ἡριὸς ἡβϑσμ εὐσεθοφρόνων, 

χρατοῦντος ουστινιανοῦ τοῦ πάνυ χλυτοῦ. 
ἄνθρωπον ἔννουν προσλαθὼν Θεὸς Λόγος 

διπλῆν μὲν ἔσχεν ὡς θέλησιν χαὶ φύσιν, 
ὑπόστασιν δὲ φύπεων δυοῖν μίαν, 

διπλῶς ἐνεργῶν ἐν διπλαῖς ταῖς φύσεσιν, 

ἀλλὰ συνῆψαν εἰς μίαν, ὡς οὐχ ἔδει, 
Ἵ Βιόσκορος μὲν..... καχῶς φύσεις, 

᾿ τὰς δ᾽ αὖ θελήσεις, Σέργιός τε χαὶ Πύρρος. 

- Πληθϑὺς θεόπνους ἀπελᾷ τούτους ἅμα, 

Ε᾿ Πωγώνατος δὲ τοῦ χράτους εἶχε στέφος 

Κώνσταντος υἱὸς εὐσεδὴς Κωνσταντῖνος. 

Τὸ δ᾽ ἕδδομον σύνταγμα τῶν θεοφόρων 
χατ᾽ ἀθετητῶν τῶν σεύασμίων τύπων. 
ἄρχοντες ἦσαν Κωνσταντῖνος, Εἰρήνη, 
μόνα τὰ μήτηρ τε χαὶ γόνος σύμφρονες, 

᾿ς ἀντίφρονες ὄντες χαὶ καχόφρονές σφισι. 
; Τὰς ἑπτὰ σεπτὰς ἅπας ἡγοῦ συνόδους, 

᾿ χαὶ δογμάτων σφῶν ἀντέχου σωτηρίων, 
ἐφ᾽ οἷς χἀγὼ πέποιθα τὴν σωτηρίαν, 
ἀχραιφνὲς ἐνθεὶς εἰς Θεοῦ πλοῦτον σέθδας, 

᾿ς χὰν προστέτηχα τοῖς χάτω χτήνους δίχην, 
) χἂν πλημμελῶ συχνάχις ἐξ ἀδουλίας. 

9290, ΑΛλλο. 

Εἰς ἑαυτόν. 

' ἦν ὅτ᾽ ἔην ἔονος περιχαλλές, ἐὔσθενές, ἁθρόν, 

ο΄ καὶ σοφίῃ θάλλων χαὶ τόλμῃ χραδίης" 
᾿ ἀλλά με δαίμων ἣ θεὸς ἢ φθόνος. ἄγριος ἐχθοῶν 

ο΄ ἀμφοτέρων ἐλάσας παίγνια δῶχε βίῳ" 
ἐξ, Σαμψὼν ἀλλοφύλοις ἐυπαίζοντα, ἀλλ᾽ ἀνὰ ἡπακροὺς 

᾿ς οἶδα λόγῳ δείξας χαὶ πάρος ἐγρομένους ΄". 

401. ΑΛΛΟ. 

Ἐς ἑαυτόν. , 

Οὐρανίων ἐπιγείων [θ}} ἵστορά τὶς, λέγε, θῆκεν 

᾿ς ὀχτωχαιδεχέτην εἰσέτι σ᾽, Ἰωάννη ; 
--- Θῆχέ με παμδασίλεια, καὶ ἠνορέην ἐπὶ τούτοις 
ο΄ δῶχεν ἀριπρεπέα - ῥήγνυσο, μῶμος ἅπας. 

29 9 . ΑΛλος 

Ἡρωελεγεῖον. 

πσ-"--..- . 

᾿ς Ἄτρομος εὐχραδίως γδλαννν εὖτ᾽ “ἔθε χῶ: 

πν ἕγα τόνδ᾽ αἰνῶς δείδια, ινήτι παθοιμι 

ἥ πλοῦν ἀίδηλον, ὅτε στέλλομια! ἐχ βιότου. 
οἰ ὅτι [χαὶ] μαχρὸς χαὶ ἀθέσφατος ἐ ἐς πόλον ἕοπει 

ΘΑΡΌΤ 1Π. ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ῬΕΝΟΝΘΟΤΗΛΤΙΥΑ. 339 
ΔΑ] Θηᾶνὶ ἃ ρ᾽ογαη βοοϊοίαίο, 
Μδγοΐδηο πη ρουῖαπὶ δα θρίο. 
ΠΙάνπηιβ, Εναρτὶιβ, αἱ ΟΥΙρ 5 
ΓΘ ΠΟΥ δηΐθ5 ρου θη οβαβ ΟΡΙΏΙΟΠ68, 
ΡΡΕθῈ15 5.0] 01-ϑαηΐ δου απι- 4αϊ-τη θη 6- Ρα-δαηΐ, 
ἱπηρθγδηΐθ ἰπο!ἴο 110 Φυδιϊηδηο, ΓΝ ρθυμη 
Μοηΐθ-ρυϑαϊίαπι ΠΟμπΉΪ 6 ΠῚ Οἰμπι ἃΒδαπ ρου, ΠΘὰ5 
ἀπρ]σθιη φυϊάθηι μα ρα αἱ νοϊαπίαίομη οἔ παίανδιη, 
βῖ. Β β δ 181 Πδ ΤΡ ΠῚ (Δ ΓΊΙΠῚ ᾿1ΠΔ ΠῚ, 

ἀαρ]Ἰοἰίθν ΟΡθγδἢ5 ἴῃ ἀπ ρ}15 παία 5, 
5604. ΘΟΠΪ ΠΏ ΧΘΙηΐ, ἴῃ πᾶ], αἱ ποη ορουίοραί, 
Ἰ]ΟΒΘΟυ 5 (611... ον. τη ]6 παι 88, 
οἱ φυοααθ νο]υηίαίο5, ϑ θυ ᾽ β4ι16 οἱ Ῥυριῃιι8. 
(ὐὐἴαβ 8-460-ηδρ᾽ταΐα Θχαρὶ αν] 605 5ίπη], 
ῬορΌπΠδίιμι5. ΟἸΠὶ ἱπηροΥ]ϊ Βα θαΐ ΘΟΥΟΠδΠῚ 
(ὐοπδβίδπεϊβ ΠΠ 5 οἷιι5 (οπδβίδης 5. [ΓΟ ηὶ 
ΘΘΡΕΙΠΊῈ5 διυιΐθηη γμἶξ ΘΟ βθβϑιβ ἀθαπη- θη 1 1Π| υἱ- 
οοη Γᾶ ΔΌΓΟΡίοΡ 5. νθη θυ Ὁ ΠΠ1Πὶ ἱπηὰ ρἼ ΠΠῚ. 
ῬΈΪΠΟΙΡΘ5 δγδηΐ (οηβίδηξιπιι5, ἴτθΠ6, 
ἴῃ 566. ἐδηΐαμη ΘΟΠΟΟΡ 685 τηαίολαιθ οἱ Π]15, 
ἀἸβοου 65. οὐπη δγδηΐ, δἱ τη]! ρηο-Ο0γ 6 ἰηνί ΘΠ. 
ϑϑρίθι νϑηθυδη 85 ΟἸΏΉΪ5 4αΪΒ4116 5οῖΐο ΒΥ ΠΟᾺΟ08, 
οἱ βθηΐθηΐ 5 θαυλιτη Δ ΠΥΘΕΟ βα αξαγ θι15, 

ἴπ συ θὰ5 οἱ 690 ἴογθ σοηῇσο βδ]αΐθμι, 
Ρυναπ ῬΟΉΘΠ5 ἴῃ Προ] οορίδηι (6018, 
οἰβὶ τη - Δ Ὀ] 1] ἸΠ ΓΘ. ]5- ΓΘ 15. ρΘοι 5 Ἰηβίδν 
οἰδὶ Ῥθ6 0600 52:06 Ρ6Γ βίῃ 1181]. 

200. ΑἸΙχσῦ Ὁ. 

Ιῃ 5θΙ ΡΒ. ,Ω. : 
[16η8, δἰθρδῃβ, 

Εὰὺ1} φυδηο Θ᾽ πη ΤΠΙῈ15 ΡΘΡΡΌ ΟΠ ΟΡ, νἱν 5. ρο]- 
οἱ βαρ θηΐδ, ἤοΓΘἢ5 οἱ διιάδοὶα σου Ϊθ : [ΘΟΥΊΓῚ 

564 τη ἀφΙηοη δι ἀθι5 διιΐ, ἰην αἶα διγοχ Ἰηἰμη]- 
αἰγᾶααθ ἀθρυ βατῃ μα] απὶ ἀθαϊί να ]ρὸ : 

ΘΙΏΒΟΠ 816 Ηρ. η15. 1Π151556, 564 ἸΠΐ6᾽ ἸΠοΥ 05 
ΠΟΥ͂Ϊ ἴδπηᾶ ἀθοϊαναίππι, οἱ ρυὶα5 Δαονίο5..... 

901. ΑἸ. 

1 ΒΘ Ρ5.1. 

(οἰ δβίματῃ ἐθυ Γβίγ  τη 116 Βο θη θπ 4815, 1 γ8, 
οοἰοαθοϊτη-ΔηΠ05-Πᾶίαπῃ δ πιο ἐθ, Φοδηη65 Ὁ [θοἱς 

- Εροϊί τηθ ἑαϊοηι οπη τη - Το ρΊηᾶ, οἱ Του αἀἸποιη 
[5ῸΡΟΥ ΠῚ5 

ἀραϊὶ να]ὰθ ἀθοογᾶμι : αἰ ΠΡ 6 ΓΘ, ἸΡΓΊΒΟΥ 4]5- 
[415 688. 

202, ΑἸΌ Ὁ. 

Ἡδιοϊοὶβ οἱ δ᾽ θρίδοὶβ (γΘ 510 118). 

ἀΦΠὁνν  φοέιτα, αὐ' σῶς τῳ ΠΝ, δ να ἡ “Ὁ αἴ ς ἢ ὦ τὰς ἀπ Τὰ ἫΝ 

Τηΐγθρι άτι5 θοηο-δηΪΠη0 ΘΘΌΡΡΙ αυϑηάο ν ]]. 
Θρά ὑπιτὴ ΠπΠ666 ον ΘΙ τηθίμϊ, 6 Ῥδίθυον 

οαγβιχῃ ἰο πο Ὀγϊοοβιη, ααδη60 αἀἰϊτηϊ ον ο νἱΐδᾶ. 
Θοίοθαπι ἰοηξο δἰ ᾿τηηη6 50 Ομ) 5: ἃ σ:Θ] τα 1Ρὶ 



840 Υτολ ἢ 
δύσ σπορος, ἀπροϊδής, οὐ περφιὺς χθονίοις. ἀΠΠΠΟΗΙ, ἱπηρτονῖδο, Ῥουτᾷὰ - 

“Καὶ τόδε αὖ βρίθει υ πάχος χοὸς εὖτέ περ ἰός, ἀρρον δε (θαι 
ὥς τέ βάρος σιδάρω ὃ πλάσον ἀργαλέαι 

τς πτηχεδανή τε μέριμνα, χαχοῦ θιότου μελεδῶνα!ι, 
τς 10. ῥύπος θ᾽ ἡδυμόρου βρώματος ἀρχεγόνων... 

208. ΑΔΛΟ. 

Τρῶες μὲν χαὶ ἀχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι θορόντες ᾿ 

κόῥοτος οὔνεχ' ἑγὸς εἰς δέχ᾽ ἔπιπτον ἔτη" 

οἱ δὲ σοφοὶ χαὶ ῥήματος ἢ ἢ χαὶ γράμικατος οἴου 

μάρναντ᾽ εἰς ἐτέων χαὶ χιλίων δεχάδας. - 

ὃ ἀλλά τέ μ᾽ ἐχ βελέων θεὸς ἔξελεν ἔχ᾽ τε χυδοιμοῦ 

ἐς Τριάδος γνῶσιν, ἐν Τριάδος με φάει, 

204, ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν ἑαυτοῦ πατέρα." 

ὃς χαὶ νοσοῦντα χερσὶν ἠγχαλιζόμιην" 

ὃς χαὶ θανόντα, σὰς. περιστείλας χόρας, 

ἔλουσα λουτροῖς ἐσχάτοις, τὰ θρέπτρα σοι, 

χαὶ φόρτον ἡδὺν μῆνα βαστάσας ὅλον, 

ὕ μαχρᾶς σε [ἧς ἤνεγχα μυρίοις πόνοις" 

χαὶ συζύγῳ δέδωχα καὶ τῇ πατρίδι, 

ἔχρυψα) χαὶ τύμοῳ δὲ χαὶ τῇ καρδία, 

: Ἰωάννης, σῶν φιλτάτων νεώτατος" 

ῇ- : ἔγραψα καὶ νῦν τῷδε τῷ τύπῳ " « Πάτερ, 

ἣ πατέρ, γλυχεῖα αλῇσις, ὄψις ἡδίων. » 

μικρὸν παραγόρημά τοῦ πολλοῦ πόθου. 

ΧἸΣΝ ὍΝ ς 205, ΑΛΛΟ. 

Φίλης τὸ λαμπρὸν χαὶ σοφὸν τὸ τὴς τέχνης, 

χάλλους τὸ τερπνόν, σχήματος τὸ ποικίλον, 

, τῶν ἔνδον ἡ βλύζουσα θαυματουργία, 
(δ τοῦ δὴ μιουργήσαντος ὁ ζέων πόθος 

ΠΝ ΩΣΑῚ ὑπερφέρουσ! τῆς χιδωτοῦ τῆς" πάλαι. 
σῳ γὰρ αὐτὰ τῶν πρὶν τ᾽ ἐξευρημένα 

μείζω, τοσούτῳ πίστις ἡ Θεοφανοῦς, 
ο΄ προσευχτιχὸν σχήνωμα τῶν αἴτη μάτων 

᾿ τεύξασα, καλλύνασα τοῦτο ἐπισχόπου, 

0 εἰς Ψυχικὴν χάθαρσιν, εἰς βίου σχέπην, 

2960. Αλλο. 

Κάλλος ἐμὸν [τ]όδε τεῦξε Γελάσιος, ὥσπερ ὁρᾶτε, 
ψυχῆς ἠδὲ χκαχῶν λυτήριον ὄφρα πέλοιτο, 

3 ἈΝΤΗΟΠΘΘΙΔῚ ἀπάτα ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ 

ΕΓ Πῷο ΓΘίγο ΡΒ ΤῊ6 δταναὶ αὐδοοποῖσ (ἰ. 
[πιϑίου 65) ἰϑυγῶ βίοαΐ 

πΐψαθ Ροη 5 ἴουτὶ, σαοα ἤηΧΘΡΘ ρῥΥᾶν, 
τὰ θ᾽ ἀλαυδ οὐγᾶ, τη] νἱ [τ 50}Π οἰ αΠ65 

βογάθβαιθ ἀυ]οθι- 5ογίθιη- ἢ ΘΠ 15. υἱοί 

993, ΑἸ. 

ΤιοοΒ «υίάοτη οἱ Αομαὶ 8111 ἴπ 1105 ἱπιρϑίυ 
ΘΟΡΡ5. ΟΡ πηππὶ ΡῸΓ ἄθοθπι οδθ᾽δηΐ 

βαρ οηΐθ5 δαΐθηι οἷ γϑυθὰπι 5ῖνθ οἱ, 90 1] 
ΡΓΩΙ ἰδ 1-ϑαπΐ, ρ6 Γ᾽ ἀΠΠΟΡαπι τη ΠΠ 18. 46. 

Θρα τη6 οἱ οχ (6115. ἀθὰβ θχϑιηη, ΘΧα 16 
ἴῃ Τυϊηϊ {15 οορηϊϊοποπι, ᾿π ΤΡ ἰ 8 {15 τη6] 

904, ΑἸαῦρ.ς 
[πὰ βασχη ἰρβίαβ ρδίγο πη ὦ 

Ουἱϊ οἱ «οτοίδηΐοτῃ τηδη 1115 ἈπΙρΙοχιιβ βὰν 
αἱ οἱ πιογίαπι, (αἷ8. ΘΟΙΏΡ ΓΘ 5515 ρῈΡ ΠῚ 
Ἰανὶ Ἰανδοῦ 5. ΒΡ ΓΘΙΉΪΒ, πα ΠΟ ὨἰΒ-Ρυτηΐα 
οὖ ὁΠ6Γ6 ἀυ]οὶ βαβοθρίο τηθηβθπι ΡΥ ἱ 
ἴθ ῬΘΓ Ἰομβίπαυς ἰϑυγῶ [0}} ἸΏ βη 1108 Ἰὰ} 
οἱ οοη)ιρσὶ ἀθαϊ οἱ ραίνϊ, ; 
δοπίοχί 6 δὲ ἰαπηι]ο οἱ 360 οογάθ, 
Τοδηη68, ΟδΡΙ ΒΒ ΠΟΤ ΆΤΩ {ΟΡ ΠῚ ΠΟΥ 5ΒΙ πα, δεν 

ΒΟΡΙρΡ5ὶ δὲ πῦηο ὨΪβοθ 5:18: « Ραΐον,. Ὺὴ 

« Ῥδίθν, ἀα]οθ ΠΟΙΊΘΗ; Δδρθοίιβ. ΒΙΔΨΙΟΣ 

οχίσασπι βοϊαίίαπι ἱπ ρθη 115. 4651 6 }}}. 

ορῦ. Αἴαῦῦ. 

Ατπαία ἰυππθη οἱ ρου (ἴα ἀρι15, 
Ρυ]ον ὑπ ά!ηῖ5. ἀο]θοίαιο, Πα 5 γανϊοίαβ, 
αὐ βΒιιηὐ-Ἰηΐ5 ΤΘΡΌΙΩ Βοδ Ὁ ͵  ΘΠ 5 τηΙΡδου Ὁ, 

οὐὰ5. 4υϊ-οραβ-θο} ἔθυν ἢ 5 ΔΙΠΟΡ. 
βαρογαπί ἃΡοδ ΠῚ ΔΗ 1 81." 

Ουϑδηΐο ΘηΪπὶ 115 488 ΡΥΪαβ ἴσο γο ἰρβὰ ἸανοΙ 

τρδ]ογὰ βιπέ, ἰαηΐο πια]ον 1.465 ζὶξ ὙΠΘΟρΙὶ 
4 Ργθοδίονι τη ἰθηξου 1η Ροἰϊιίοπυπι, 

ἴδοῖς οἱ ογπανὶ μοσθθ δρίβοοὶ 

ἴῃ, ΔἸ ΠΠΔΓΆΤΩ ΡΟ ΔΙ ΟΠΘΙα οἱ, γνἱΐα ἰαΐδι 

996, ΑΙαῦῦ. 

Ῥυϊονυτη- ΟΡ 5. ΤΩΘῸΠῚ μοοοο ἴθοϊί ὐὀϊαὶ 5 

δηϊπηῶ ἃίαιι6 ΤΠΔ]ΟΙ ΠῚ τοπηθάϊαμῃ αἱ Βαϊ 

Ἵ ' 29ὅ. ΔΙΌ. 

Τηβὶρηθ Πα 6ῃ ΓΕΒ οὐ 501} 6 186 

ἊΣ αἰνουβι ον ῖβ βαανθ ρα] ΟΡ] η15, 
τοῦ Ἰμίδι" δἀτηϊνδηάα τουατῃ οΟρ]ᾶ, 
6] αβαιθ, ουΐπ5 δϑύ οραβ, Πα ρυδἢ8 ἈΠΊΟΡ, 
δροδηι γϑίπϑίδτῃ ρ] αυὶυῖβ νἱποιηΐ γη0 418. 

Ουδηίο ταϊπορὰ Ρυῖβοᾶ βαπὶ Ῥϑοθα θα5. 

γϑρονίδ, ἰδαΐο τι] οϑὺ βᾶποίϊ βά68,. 

δα ὀββρίοιβ 4υΐ, ΡΥΘΟΘβ ἰθῃτον τα 



{1 2δὲ οἱ δ{ε]μεῦλα χαὶ εὖ καθύπ[ερ]θ[εν] ἐρέ- 
ἁγίου ἐδλῶς ἱερζηρεθοντος, [γας, 

91. ΑΛλο. 

πος δόμος εἰμὶ βαθυχτεάνων ναετήρων, 
'λαϊνέαισι πύλαισ[.ν] ἀπήμονα τέχνα φυλάσσων, 

ΠΝ 208. ΑΛΛΟ. 

Ναχοῦ τὸ σαθρὸν χήρυχος Κορνηλίου 

"εἷς χάλλος ἦρεν σὺν πόθῳ τε χαὶ μόχθῳ 

Ε τὸν ἀμοιθὴν λύσιν πολχῶν σφαλμάτων 
ΒῸ Ο ἄνθιμος ὁ προίερος. Σχαμάνδρου πόθῳ" 

γαοῦ τὸ τερπνόν, τὴν θέσιν, τὸ ποικίλον 

ὑπερφυῆ τε λαμπρότητα πᾶς βλέπων 
ἐΞ τούτου νεουργὸν Ανθιμον, λάτρι, νόει 

᾿ καὶ λύσιν αἰτοῦ πταισμάτων τῶν ἐν βίῳ. 

299. ΑΛΔΟ. 
. Ἑϊς τὸν ναὸν τὸν Στονδίου. 

Ἶ ᾿ἀῦλα φῶτα πυρφλόγα πρὸ τῆς πύλης 

ἐπ καὶ λύχνον ἐχλάμποντα φωτὸς Κυρίου, ᾿ 

ἥ ̓  χαὶ τοῦ πόλου μίμηυα τὸν δόμον βλέπω. 
᾿ Τὸ πνεῦμα ῥυπῶν, στῆθι τῆς ἡδχης ἄπο᾽ 
᾿ τὸν νοῦν δὲ λαμπρός, φαιδρὸς ὧν τὴν χαρδίαν, 

ἴθι, πρόδαινε, φωτὶ φῶς προσλαμθάνων, 
-- πρὸς ναὸν ἁγνόν, ναὸς ἐμψψυχωμένος. 

᾿ὰ τ 300. ΑΛΛΟ. 
Εἰς τὸν αὐτόν. 

᾿ς πὶς ἕν τὰ χάλλη τῶν ὅλων ἠθροισμένα, 

, ᾿ ἄστρων, θαλάσσης, ἀέρος, γῆς χαὶ πόλου 

ὧδε βλέπων, ἄνθρωπε, μὴ χάμοις βλέπων. 

801. ἌΛΛΟ. 

“Τοῦ δεσπότου τὸ χάλλος, ἥλιε, βλέπων, 

“ φαίνεις τί λοιπὸν, ἣ λέγεις τρέχειν μόνος; 

Βραχὺν δὲ τοῦτον ἐμπεριγράφειν τόπον 

ὁρᾶς δραυόντα δυσμόθεν πρὸς τὴν ἕω. 

Ὅρα πάλιν τρέχοντα ταύτης πρὸς δύσιν, 

χαὶ τοῖς ὅπλοις φλέγοντα χαὶ πρὸ τῆς μάχης. 

Καί σε γνόφος μὲν χαὶ θύελλα χαὶ νέφος 

ἀιχρὸν χαλύπτει χαὶ διασπᾷ πολλάχις. 

Οὗτος δὲ παντὸς ἐστὶ χρείττων χαὶ πάθους. 

Τοῖς ὄμμασι σὺ χαὶ μόνοις, ὃ χαὶ λύχνος" 

οὗτος δὲ φαίνει τὸ πλέον ταῖς χαοδίαις, 
ο΄ χαὶ πᾶν χαθαίρει τῆς ἀθυμίας νέφος. 

᾿ς Οὗτος διαρχὴς γῆν χκαταυγάζειν ὅλην, 
μᾶλλον δὲ χαί σε χαὶ τὸν ἀστέρων χύχλον᾽ 
αὐτὸν δὲ μᾶλλον. οὐρανοῦ τὸν δεσπότην 

᾿ς ψυχῆς τε χάλλει χαὶ τρόποις χαθηδύναι, 

ΤΉ 

ΠΘΑΡΌΣ ΠΙ. ΒΡΙΟΠΑΝΝΑΤΑ ὨΒΜΟΝΒΤΗΑΤΙΥΑ. 84} 

ΤΠ ]Ὸ5. ἃίαφαθ ἰυηἀδιηθηΐα, οἱ θθπ6. βυριὰ ἰθοίο- 
[πηροβὶΐο, 

Βοβίιμθο βδηοίο Βοβίγω βδοουἀοιϊμπ- οχθγοθηίο. 

Φ07. ΑΥΤΌ» 

Ἵ Ἐχοοῖβα ἀοπιιβ 5ιπὶ ρει ϊν πὶ ἰποο]άΓατα 
Ἰαρ᾿ 65. Ῥου 5. ̓ποο] απλ65 ΠΠΡ6ΓῸ5 ΟΡ ΔΠ85. 

908. ΑἸΌ Ὁ}. 

ΤΟΙΡΙΙΪ ἰᾶθθπὶ ργωαϊοαίον 5 ΟΡ 61] 
ἴῃ Ρυ ον ἐπαἀηθπι ονοχὶξ οὰπὶ δηοΡα οἱ Ἰθοτὸ 
ῬΟΒοΘη5. ἰηνίοθηι 50] θη 6 πὶ (ἰ. ὁ. ΘΧΡΙ ΟΠ ΘΙ) 

[πηι] ξονιπ ρθοσδίογ τη 
ΑΒ Πἰπλιι5 ΡΥ 581 ΘΔ Δ ΠΟ ΡῚ ΔΠΊΟΓΟ (ἑ. 6. ΘΙ ΡΙ Δ 5): 
θη ρ}ὶ ποι πα! θη), ροβ οπ θη, νὰν οἰαίθη 
ΘΧΙ ΓΒ 116 ΒΡΙΘΠΔΟΥΘΙῚ αἰ Βαἷβ ἃΒρΙ οἰ 5 
Βυ}115 Γθπονδίογθμῃ Αη ΠΙΠ. ΠῚ, τ] ἢΪβίθν, τηθηθηΐο, 

οὐ ΓΘ ΠῚ 55] ΟΠ Θ᾽ ΡΓΘΟΔΡ ἀθ]] οἴου ατη 4: ἴῃ νἱία ἤμ6)"0. 

299. Αῦ. 

Ιῃ ἰθιρίαπι ϑίαα!ι. 

Μαιθυϊ- χρυ ϊα Ἰυτηΐπὰ, ἱρη6- Παπηπηαία, ριῸ ἴο- 
δ Ἰγοῆπαπι 6ΠΠ]ρΘη ἴθι Πα πηϊ 5. ΟΠ ΪηΪ, [Π]15 
οὕ ΘΙ] πη! ] ΟΠ 6) φράοτη νἱάθο. 
Τὰ βριγἸ 5 βου τη, βία οχίγα ἴοΓο5 : 
ἴὰ Δυίθηι αἰ οἱ τηθηΐθ πἰἰἸἀπι5, οὐ Ποῖ ἀιι5. 65 οοράθ, 
100, ῬΡΟΘΘ646, ᾿υτ]η1 ᾿ππηθη Δ ΠΙΡΘΉΒ, 
δα (θη απ ΡαΓΠΙ, ἐθιη ] ἢν ἔϊς ΔΗ] Πλδτ1ῃ1. 

900. ΑἸασ. 

Ιῃ δυυηάθχῃ. 

Ι͂ῃ υηππὶ ΠΡΟ ἃ, ΓΟΡΓΆ -- απ] ν ΡΒ (α (15 οο! Θοίᾶ, 

ἀ5ἰΓΟΓΌΤΩ, ΤηΔ 15, 86 715, ἰοΥτ δὲ οὶ; 

Ὠϊο Ἰηΐι 65, ΠοΙηΟ, π6 ἀοίαί σοῦ πο π0 

30]. Δῦ}. 

Ποιλῖηὶ ρα]ον ὑπ ἀ!πθιη, 50], νἹάθη8, 

4υϊα Τάτ ᾿ι665, δύ ἀἴοῖ5. ΘαΡΡΟΓΘ ἔθ 50}115} 
Βιθνοπι ἃ ἴθ ηι ὨΠῸ ΟἰΓΟΙΠΊΒΟΡΙ ΒΘ ΡῈ ἸΟΘῸΠῚ 
ν 65 οαγγθηΐθη ἃ ΟσΟδΒ11 86] ΔΟΓΟΥΆΠΗ. 
ΨΙὰΘ ΓΌΓΒ.15. οασγϑηΐθηι ᾿η46 8 ΟΟΟΆΒΙΠΠῚ, 

δὲ διηΪ5. αὐθηΐθιη οἱ δηΐθ ρῬιβΏΔΙΏ. 

Εἰ (6 ἰθποθτῷ οἱ ργοθθ! ]α οἱ πϑθα]ὰ 
Ρᾶγνὰ ἱθρὶ οἱ αἰβίγδῃϊί 5 ρ6. 
Ηΐϊο δυΐθιη οὐηηὶ δϑί ν᾽ ἀϊον νοὶ αἰθοίιι. 
Οου 15 ἴα ν6] 5015. {ι68, φυοα οἱ ἰδιηρὰϑ5 ἐαοὶέ : 
ἰδίθ διυΐθπι ᾿ασϑί πᾶ ρ]5 ΘΟΡΙΡι5, 
οἱ οἴθποπὶ 6 τρὶς ἀθβρθγδίϊοηβ ΠΟ ]ᾶτη.. 
[56 βυ ῇοῖθη5 68: δα θυ γδπὴ ΕΠ πτ Δ ηἀπΠ| ΟἸΏ ΟῚ, 

αυΐη οἱ 6 οἵ βίθι!ρατη ΟΡ ΌΘΩῚ ; 
αὐ Ἰρβαμη 6 τη ρΡ15. οΩ]Ϊ ἀομ ΠΌΤ [οἰοηάϊπη, 
δηϊπηϑ αι. ρυ]ονἱμάϊη6. δὲ του θιι8. βυανθηη-6 ΠΠ- 



πος Ὁ ΑΝΤΗΘΓΘΟΙ ΚΕ Ομ ΑΟ ἌΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ, προ τς 
᾽902. ἊΛΔΟ. 

Εἰς ναὸν τοῦ Σωτῆρος. 

ὡς τοῦ πόλου μίμημα τὸν δόμον βλέπων 
α. ἐξ οὐρανοῦ χάτεισι Χριστὸς σὺν φίλοις" 

β. πίστις δὲ πείθει ταῦτα σὺν Γεωργίῳ. 

γ. ἢ χαὶ πόλον τέθειχε τόνδε τὸν δόμον" 

ὃ, ἔργον δὲ χειρὸς ταῦτα ὑψὴ πιστευτέον, 

908. ΑΛΛΟ. : 

Οὐχ ἔργα χειρὸς ταῦτα " μή τις ἐλπίσοι" 

ἀλλ᾽ οὐρανοῦ χάτεισι Χριστὸς σὺν φίλοις" 

Νικηφόρου νίκησε νοῦν τε χαὶ λόγον. 

Ηὔχει μὲν ἄστροις χαὶ φαεινῷ Φωσφόρῳ 

ὅ. “πόλος, τὰ πρῶτα τῶν χαλῶν φέρων γέρα᾽ 

ἀλλ᾽ ἐν δόμῳ νῦν, ὡς μὲν ἄλλον Φωσφόρον, 
τὸν Χριστὸν αὐτόν, τοὺς δ᾽ ὑπουργοὺς χαὶ φίλου: 

χυχλοῦντας αὐτόν, ἄστρα πάγχαλα, βλέπων, 

αὐτὸς χαθ᾽ αὑτοῦ δεύτερα ψηφίζεται. 

904. ΑΛΛΟ, 

Κάλλεος ἦν ἔρις" οὐρανὸς ἄστρασιν εὔχετο νιχᾶν " 

αἰθὴρ ἀστράπτων ἤτεε πρῶτα γέρα. 

᾿ ὡς δὲ δόμος προὐβάλλετο δεσποτιχὴν μόνον αἴγλην. 
ἔσβεσθ᾽ . οἷα λύχνος, χάλλεα οὐράνια. 

ϑ0ὃ. ΔΛΛΟ. 

Ἦν ᾿ς Πόλου μὲν αἰθήρ, ἄστρα, ψμήνη, Φωσφόρος᾽ 

τῇ ες δόμου δὲ. Σωτήρ, ὄγγελοι, μιήτηρ, φίλοι, 

: Τίς ἰσότης πρὸς ταῦτα; ποία σύγχρισις: 

Τὴν ἧτταν εὗρες, Οὐρανέ, πλὴν προσχύνει. 

806. ΑΛΛο. 

ἢ τοῦ πόλου χάτεισι Χριστὸς ἐς δόμον, 

ἢ χαὶ πόλον τέθεικε τόνδε τὸν δόμον" 
δὰ ἄμφω δὲ μᾶλλον, χαὶ χατῆλθε σὺν φίλοις, 

οχαὶ τὸν δόμον τέθειχεν οὐρανὸν νέον. 

901. ΑΛΛΟ. 
57 

Αότρα μὲν αἰγλήεντα χαὶ ἀστέρας ἠδὲ σελήνην, 
οὐρανέ, χαὶ σὺ φέρεις, οἴδα;. φαεινότατε. 

ἀλλ᾽ ὅτε τόνδε χορὸν χαὶ χρυϑῆν ἄντυγ᾽ ἀθρήσω. 
μιχρά, λέγω, φαίνεις καὶ σὺ χαὶ ἠέλιος. 

308. ΘΕΟΦΙΛΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ, 

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥ͂. 

Πάντων ποθούντων προστρέχειν πρὸς τὴν πόλιν, 

ὅπου πάναγνοι τοῦ θεοῦ Λόγου πόδες 

ἔστησαν εἰς σύστασιν τῆς οἰχουμένης, 

ὥφθησαν οὗτοι τῷ σεθασμιίῳ τόπῳ, 
σχεύη πονηρὰ δεισιδαίμονος πλάνης, 

[2] 

ὧν 

9 09: λιασν. 

Ιῃ Ὅτε ἃ βου δι δεῖν, 

ΟἹ ΡΟ] ἱπιὰρίηθπι μᾶπο ϑάθπὶ νἱάθη5 
1. 68 Θ8 10 ἀθβοθπαϊ: (ΠγΙβίαβ. οαπὶ ἃΠΙΪ οἶδ; 
3. Π465 βᾶπθ ἢφθο ἀοοθί οαπὶ Θθοῦρίο.. 

ν τὰ 
9. Ροϊυτη 564 Θηϊπὶ ροϑβιῖ ἤᾶποοθ Θάρα: 
ἄς, τηδηι18 δι 61 6886 ΟΡΙ15 ΤῊΪΠἸπη6 οὐρα δπα 

903. ΑἸαῦν. 

ΝΌΟΉ ΤηΔη18 ΟΡοΓὰ ἢφο : Π6 4115 οὐαί Ὁ 
564. οὔ]0 ἀθβοθηαϊ ΟΠ Ἰβίμβ οατη ἃτη οὶ : 
ΝΙΟΘΡ βου ΥἹοῖ,, οἱ τηθῃΐθ τη οἱ ἈΡίοπι. ; 

ΡΟΙα5, ὈΥΪΠΊΟ5. 46 ΡῈ ]ΟΡΙ5 ἴθ ΓΘ ἢ5 ΠΟΠΟΓΘΒ Σὺ 
566] ἰπ μαὸ 066 πὰπο, αἱ 4αϊάοπι αἰ ονυπα μι 

1056 ἴῃ Ἰρδιίιπι ἰΐθγαπι Ἰπα]οαΐ, ῖ 

804. ΑαῦΡ. Τνίοιο ᾿ 
Π6. Ρυϊονιμάϊηθ 1158. οραξ, οδ!απη βί6 15. ροδὸ 

φίμϑν [α]σαραπ5 ροίθθαΐ ὈΥΪΠΊΟΒ ΒΟΠΟΙΟΒ. 
ὕι δυίοπι ἀοτηυβ ὐρνν ἀοιηϊηϊουπη τποῦο 8 

800. ΑἸΤΌ}. 

Αὐὐ ρο]ο ἀθβοθπαῖ ΟΠ βίι5 ἱπ᾿ Βᾶπο φάομι,, 
δαΐ οἱ ροΐυπῃ ἴθοϊν Βᾶποοθ Θά ομὰ : 
Ῥοΐϊι5. γΘΡῸ ἅπ|00 γαοία 8ιμηιΐ, οἱ ἀοροοῃαι 
εἱ φάρπι ἴθοϊψ ο πὶ ΠΟΥΊΙΏ. 

407. ἀὐῦ ὉΠ} 

Αϑβίγα αυ!άθτὴ Βρ᾽ ὁπ θη οἵ 5.6}185 δίψιιθ 
οὐἶαπι, οἱ ἴὰ [8 γ5, 5010, Τα οἱ αἸΒβι πη πη 

564 ἀδὶ Βυποθθ ὁΒογπι δὲ διιγθᾶπι [ΟΡ ΠΘΘΠῚ 85] 
Ῥᾶγιπι, ἀἴο0, Ἰιιοθ5 οὐ ἰὰ οἱ 50] ἦρ86. 

᾿ 308. ΤΗΕΟΡΗΠῚ ἹΝΡΕΒΑΤΌΠΙΒ, 
; ΤἸΘΟΝΟΜΛΟΗ͂Ι. εἰδὴ 

Οαηοιῖ5 οαρ θη 5 ΔΟοΌΡΓΡΘΓΟ δὰ ΠΝ 
Ὁ] απ ἰββίτηὶ ἀοὶ γΘΓΌΪ ρ6 465 
βἰδίογθ δά οοπβί αὐ] οπθιὴ ἰθργ, 

νἱβὶ βαμί 1511 γθπθγδηᾶο ἴῃ ἰοοο, 

γαβᾶ ργᾶνδ ΒΌΡΘΓΒ 105] ΘΥΓΟΥΪ5,. 

08. ΤΗΕΟΡΗΠΙΙῚ ἹΜΡΕΒΑΤΟΒΙΒ ἸΘΟΝΟΜΆΟΘΗΙ. 

Τηβορτρίμηι Γ»ογιϊδιι5 δογηι, ψιὶ αὐἰυογδεαηέμ" 

ΤἼοορ]ιῖϊο Ἰηιρονλαίονὶ ἸοοηοηϊαοἾο. 

ρθη δὰ ὑγΌθτη αν} ἃ οὐτὰ ΟΠ ΟΠΡΡΟΡΘί, 

αὶ βἰθίθυιμῦ χηᾶχίμι ὙΘΡΌΙ Ρ6 465, 

ποη ἀοβιθαγῸ σθη 15 ΠΌΤ ΔΉ 8 Ῥοῃο, Ε 

δάβροχι ᾿ἰϑίοβ βϑποίι5 ἸΏ ΡΥΙ 5 Ἰοοῦβο. 

ΘΡΡΟΥῚΒ Ἰῃβίτατηθπία βπρθηΐίθθ ἀθοβ, 



ς ἐκεῖ τ τε πολλὰ λοιπὸν ἐξ ἀπιστίας, 

πράξαντες αἰσχρὰ δεινὰ δυσσεθοφρόνως, 
 ἐχεῖθεν ἠλάσθησαν ὡς ἀποστάται. 

: Πρὸς τὴν πόλιν δὲ τοῦ χράτους πεφευγότες 

οὐχ ἐξαφῆχαν τὰς ἀθέσμους μωρίας. 

ὅθεν γραφέντες ὡς χἀχοῦργοι τὴν θέαν, 
δ ται χαὶ διώχοντα! πάλιν. 

9090. ΘΕΟΦΑΝΟΥ͂Σ. 

Τῷ ζῶντι νεχρῷ χαὶ νεχρῷ ζωηφόρῳ, 
᾿ς ναίοντι τὴν γῆν, χαὶ πατοῦντι τὸν πόλον, 

᾿ Γραπτοὶ γράφουσι δέσμιοι τῷ δεσμίῳ. 

910. ΜΕΘΟΔΙΟΥ͂. 

Τοὺς ταῖς βίόλοισιν οὐρανῶν χλησιγῥάφους, 

᾿ χαὶ πρὸς μέτωπα σωφρόνως ἐστιγμένους, 
᾿ προσεῖπεν ὁ ζώθαπτος ὡς συνδεσμιίους. 

911. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ, 

᾿ Τέρεμνον, ὅνπερ ὡραϊσμένον βλέπεις, 
Βασίλειος τέτευχεν ἐχ βάθρων πόθῳ. 

 Δέχοιο τόνδ᾽ ἐμοῦ πονή ματος δόμον, 

τὸ γρήγορον φῶς τῶν θεοῦ αὐγασμάτων, 

ἔτ. Ε΄ σέων μοι ἀμπλαχημάτων λύσιν. 

912-814. ΑΛΛΑ. 

Εἰς εἰκόνα ἀχριδῇ. 

α. Οὐρανοῦ ἐγχατέπαλτο χαὶ ἐμαναῦν ἔθετο εἰχὼ 

Ε- ἐνθάδε Χριστὸς ἕξὴν μητέρος " ὡς δὲ φίλων, 

ὡς γοερὸς χορός [ἐστι] περισταδὸν ἄλλοθεν ἄλλος 

χεὶρ βροτέη μεγάλα ψεύσατο τούσδε τύπους. 

[μορφήν, 

, ὃς πόλον ἐξετάνυσσα καὶ ἀνδρομέην πλάσα 
) ΝΜ δόμον ἀνδρομέαις χείρεσιν ἐγγράφομαι. 

Ταῦτα δ᾽ ὁμοῦ τελέθων, θεὸς ἄμόροτος. ὕ ὕστατα θνης 

 πλάἄττω βουληθείς, πλέτύμαι ὡς ἐθέλω. ἰτός, 

. ὃς δίφρῳ πυρόεντι ἐφέζομαι, ὃς φῶς οἰχῶ, 

εἰς δόμον [εἶμι βροτῷ] χειρὶ χαραττόμενος. 
ἅμόεε μή τις [ἐόντα μ. ἐν ἀγχαλίδεσσι τιθήνης" 
χαὶ τὸ ποὶν φερόμαν, γαστέρα δ᾽ οἶχον ἔχω. 

ΘΑΡΌΤ ΠΙ. ΕΡΙΟΠΑΝΜΑΤᾺ ὈΕΜΟΝΒΊΒΑΤΙΥΛ. 949 

1ΠΠΙΟ τι 6. πλ}}}}15. ἀθ πο ὁχ ρουβάϊα 
[Δο 5. ἑαρρΊθι18 ΠΟΡΓΘη 15 ἱπιρί-πηθηΐο, 
ἰη46 ΘΧριυ]ϑὶ βαηΐ αἱ ἀοβουίογβ. 
ϑθα δὰ ὈΡΡθπη ἱπηρο ]] οἰμπη- ΟΠ ρογαηΐ, 
ΠΟ ΤΟΙ ΒΘΡηΐ, {Π1οἷ [ἃ 5. βία 1185. 
{{πᾶ46 Ἰηβουὶρίο, οἱ Τοϊπογοϑβὶ, γα], 
σΟΠαοΙΙηδηΐαν οἱ Ῥϑ]] ηΐυν ΓΌΓΘΙΙ5. 

909. ΤΗΕΟΡΗΑΝΙΒ. 

ὙΊνθη τπηονρίιιο δὲ τηογίιιο νυἱ αιη- [ον μι, 

ἸποοἸθηΐὶ ἰθυ γα πι, δὲ ο]οδ ἢ ρΟ]υμη, 
Ονδρίϊ (ἐὰ 686 Ἰηβοτῖρι}) Βορθαηΐ, νἱποῖὶ νἱποίο. 

910. ΜΕΤΗΟΠΙΙ. 

Ουΐ ΠΠΡΡῚΒ᾽. ΘΙ οι πι ΠΟΙΩΪ δ ἴτη-Ἰ ΠΟ ρ 1 βαπΐ, 

Θὲ ἴῃ Τγοη 5 οᾶβίο βἰσπαί, 
8ιι08 58] υἱαί, γἰνιι5-Ἴ116- 56 ρα] 15, αἱ ραν [οτ-νἱποίο. 

311. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Τϑοίαπι φαοα ἀξοογαίιμῃ ν᾽ 65, 
ΒΔ 5115 οοηΐθοῖς οχ Τὰ πα ἀδ]Θ ἢ 15. ΟἰμΠ ἉΙΊΟΓΟ. 
ΑροΟΙρΙδ5 Πᾶπο06 ΘΧ ΠΊ6Ο ἰΔΟΓΘ ἀΟΠΠΠΠῚ, 
ἐμ νἹΘῚ ὁ Ἰὰχ δχ ἀδὶ βριθηάουῖθι, 
ν]οἰϑϑίτη - ἴδ Ρθἢ 5. ταϊῃΐ ρϑοοδίογιι πη ΓΘ Π 55] ΟΠ 6ΠῚ. 

912-314. ΑἸΙΑ. 

Ιη ᾿πηΡΊ ΘΙ Ππιδίδηι. 

α. (ο θχϑι! αἱΐ οἱ βριγδηΐθτη ροϑι, ᾿Π1ὰ ΡῚ ΠΟΤῚ 
ΕἸ βία5. βυδηη 10] ΤῊ ΔΙ ΡῚ5 : ΠΠΟΠΊΟΟ ΔΠΠΙΘΟΥΙΩ 

ἀαοιηοο 8ρι){ἀἰ8 ΟΠΟΓΙ5. οἰγοιυτηβίαί, ὨϊηῸ Δ[1π|5, 
[81}π|5 1Π|πῸ, 

ΤΩΔΠ15 ΠΊΟΡ 115 ΤηΔΡΉΪΠΟΘ τηθης18- 65. [ὈΓΠ85. 

Ὁ. Ουἱ οοἰαπι οχίθηαι οἱ παπιᾶπᾶμῃ ἢηχὶ Ἰουπιᾶπι, 
ἴῃ ἀοπηο ἤιθῶ ἢ Π8η15 τη} 115 ἀΠΘΒΟΓΙΠΟΙ. 

Ηφο δυΐθιῃ ἄστη ἢο, ἀθαβ. ἱπημηον α} 15, ῬΟΒίγΘ πη 

βηρο 4υς νοὶ αἱ, Πηρὸν αἱ γοϊθ. [ππουί8]15, 

ὁ. Οαἱ 50110 Ἰρῃϊίο Ἰη51460, αὶ ατηθη ὨΔΌΙΟ,, 
ἴῃ ἀοπηιπι ἠιοιηιν νΘηὶ τη0} }8}} τηδη ἀΘβουΙρίι5. 

ΝΟ τρϊγᾶγο ΔΙῚ 415 τη6 χαρά βίτὴ ἴπ α] 5. πα οἱ 
οὐ οἰϊτη ἴθγθθδν, βἰπασηαιιθ ἀοπηατη ὨΔΌθ0. 

ἰπάθ τηὰ]ία οατ ΡΟ ΡΘο ββθηΐ τηδ]ἃ 

ἴθτη θαι ιθηΐθβ ᾿Τ Ρ115 ΒΘ η ΘΏ 1:5 

ὩΪΠ ΔῊ τ} {ΓΔ ΒΓ ΡΆΤΙΤΩ ΟΥΙΏΪη6. 

πὶ ροβίααδτῃ δὰ ἀρθοια γΡοοίδυη οοηἰπρουδηΐ, 

9. ἀθβιθυαηὺ 16 915 μοβίθυῃ ἰπβδηϊδμη. 
5 Ῥηορίον οτὰ ποχίδ μ15 Ῥίοι ποιῖβ 
τη ᾿π Θηΐτπν οοτϑαϊ ἀθ6 ἤπιθι15. Ἡ. σποτιῦβ. 

. Πονιλι φιῖὶ διίρνλα ἡιθηιοναἷὶ ἴηι Γογιἰ6 ρελο 0} 1): 

Μοέμοαϊιηι ραίρἰαγ οι ἠλογμηιογιέο. ἱγιοἰἰϑιιηι. 

ἼΒΙ τηονίατι5 Ὁ] Ὑἱν8 δ υἶνοβ [Δ ο 8, 

ΟΌΘΙΙ 0115 ααὶ ἰθαρ]α ἀπτα ἐθυνᾶπι ἰθΡ͵8, 

ΨΙποίϊ ᾿ἰϑία υἱημοίο βοριρία ἀδῃὺ βουῖρίϊ ἀπο. 
Η. ΟΒΟΤ. 

910. ΜΕΤΉΟΡΙΙ. 

Ποβροηϑδιηι Μοι]ιοαϊὶ. 

γο5 βουϊρία. φαογαμι ποιιῖπδ ἴῃ 26} Πθυ5,. 
οὐ ἔροῃβ ΘοΙογο ῥ᾽ οίδ 58 Οὐ] ΟΠ ἶδ6 

ΥἸΥ ἢ 5 ΒΘΡαΪ 5. νἱποία5. Πὸθο Ὑἱο 8 ΙΟαΌΟΥ. 

Η. σΒΟΤ. 
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918. ΑΛΛΟ. 

, Ἑὶς: τὴν εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος. 

Νοῦς ὧν μέγιστος, σαρκὸς εἴ εἴληφας πάχος" 

ταύτην Ἰράφω νῦν, τῆς δ᾽ ἄνω φύσι") σέδω, 

οὗ χερσὶ ὶ γραπίόν, οὗ περιγραπτὸν τόπῳ. 

816. ΑλλΟ. 
Σοὶ τῇ πανάγνῳ μιητρὶ τοῦ Θεοῦ Λόγου 

προσῆξὲ Κωνσταντῖνος εἰς παθῶν λύσιν. 

917. ΑΛΛΟ. 

Γυμνούμιενος μὲν γυμνὸν ἐνδύεις, Λόγε" 

κάραν δὲ βάπτων ἐξανιστᾶς με πλάνης" 

φαιδρύνεται υἱὲν ὠχεανὸς φωσφόρος, 

Ἰορδάνης δεσπότῃ λελουμένῳ 

ὡς φαιδρὰ μᾶλλον χαὶ τὰ ῥεῖθρα δειχνύει, 
χαὶ χάλλος ἐντίθησιν, οὐ γὰρ λαμύάνει" 
χάλλους πατὴρ πέφυχε, βλύζει φῶς ὅλως. 

918. ΑΛΔΛΟ. 

Εἰ τυγχάνει γῆς χῶρος ἐξηρη μένος, 

ὅπου ΝΣ χαὶ τόποι χαταχρίτων, 

ἐχεῖνος οὗτος. ἀλλὰ Πυριφλεγέθων 

ζήτει τίς οὗτος, οὗτος ἐγγύθεν ῥέων 
ὅ ὁ χαυστιχὸς άϊστρος" ὃς δ᾽ αἰασμάτων 

ἀνδρῶν ὅλος πέφυχεν, αἴανδρον λέγω, 
Κωχυτὸς ἄλλος τῶν πόνων ἐπάξιος. 

919. ΑΛλλΟ. 

Ἐϊς τὸν ἅγιον Ῥωμανὸν τὸν μελιρδόν. 

Ἴ ᾿ ς “Ὁ νος ΑῚ χη ᾿ ὁ συγχορευτὴς οὐρανοῦ τῶν ἀγγέλων 

καὶ γῆθεν ἄδει τὰς ἐχεῖ μελῳδίας. 

990. ΑΔΛΟ. 

Εἰς τὸν Θεολόγον. 

Ἡ γνῶσις ὄντων, Γρηγόριος νῦν βλέπων. 

991; Αλο: 

Οἱ μὲν πάλαι θύουσιν ἄρνας χαὶ βόας" 

ἐγὼ δὲ Χριστῷ τῷ Λόγῳ θύσω λόγον, 
τῷ νῷ τε τὸν νοῦν. πνεῦμα πνεύματι, τοί. 

' ᾿ 3 ᾿ 3 ἢ 

892. ΑΑΛΟ. 

Ὅ ῬΈρως. 

Οὐχ ἀπὸ πανδήμου, ξένε, Κύποιδος, οὐδ᾽ 

εἰμί, καὶ ὑλαίης ἔχγονος εὐφροσύναι: 

ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐς ἘΞΡΕΡΗΡῚ μερόπων ρα πυρσὸν ἀνάπτω 

εὐμαθίης, ψυχήν δ Ὁ οὐρανὸν εἰσανάγω. ἰξκάστης 

» ἣχ δ᾽ ἀρετῶν στεφάνους πισύρων πλέχω, ὧν ἀφ᾽ 

τούσδε φέρων πρώτῳ τῷ σοςίης στέφομαι. 

ἀπὸ γαίης 

ΠΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑὲ ἀπάθοαι ἌΠΝΕΣ τοη: ΝΣ ε Ἂ 
15. ααῦο., Ὁ τε 

Ιῃ ΠΩ ΔΡΊ ΠΟΘΙ Βονναιονίδοςυς ἊΣ 

Μ6Π5 ΟἸΠῚ 515 Τ]3 ΧΙ ΠΊᾶ,, ΟΘΔΓΏΪΒ ΘΘΡΙβι1 6 
ἢδηο ἀθβοῦθο. πππο, 1} 85. Δα ΘΊὴ βαρϑεπιδει, 

ΠΟῚ τη ΔΗ θῈ15 πον ρέ νος ΠΟῊ α οἰρουμηδουῖρι: 

310. ΑΙΙΌ}. 

ΤΙΡΙ οι. |5βι της τί τὶ Ποῖ ον θ 
παποοθ ογκιοοηι ΟὈΐα] (οηβίαηιη5. ἴῃ 

ΒΟ] ΠΟΘ Ὶ ἡ, 6. ἴῃ ῬΘοοδίον ἢ ΘΧΡῚ 

9... ΑΙ]. - ιν ἢ 

Βρ! θη θβοῖν οοθαπι5 ἸΟἶ Ὁ, Ε 
Φογάδηθ5 ἀοιηῖπο ἰαναΐο : ὑπεις 
υἱ Βρ!οπάϊάὰ ἸηΔ 615 γε] ἥιριία, ὁβιοηαῖι,. ̓ 

318. ΑΙΔΌΡ..- 

51 415 Τοτίο-ϑϑί, (θυ ἸΟΟῈΒ εἐρούῃισνν 
Ὁ] σομθηπᾶ οἱ 5665 διϑιέ ἀαμηΠίΟ αΠη, 
μΐο 1116 οδί. 584. Ρυυρμ! ρθη 
4αῶγθ (15 5} βίο, ἰδίθ Ἰυχία ΠαΘἢ5 Ἐν 
οδιιβίϊοι5 ἴ. ὁ. αὐόπαϊ νἷπὶ μα θη5, ΟδΥΒίΓαΒ : 

ὃ ἰφυϊάοπι. 670 αι 
Ποιηΐπιπ ἰοία5 [χοίιι5 δβί, ὡραηανηὶ μιν 
Οοογίιι5. ΔΙΓΘΥ ΓΌΤΉ 15 αἰ ΡΠ 5. 

319. ΔΙΔΌΡ. 
Ἶη βαπρίαμη ΒΟΙΔΠΠΙ ΘΔ ΟΡ ΘΠ]... 

Οὐἱ ὁΠονοβ-θχογοοίτ-οιπη ο] Δηρ6} 15 Νὰ 

οὐ 6 ἴδυγὰ οδηϊ 4 ἤΠαηΐ 1116 ὁπ θη 85... 
ἐμ ΣῈ 

2390. Αἴαῦτ. 

Ιη ΤΘοΙορ μη. 

ΓἀιάοΣ ΤᾺ 391. Αἴαῦϑὸ.. 

ψρίογοβ βδου βοδηΐ ἃρηο085 οἱ Ῥονοβ:. 

ΘΡῸ δυίΐοπι (Ομ τϊδίο  γθο βδουἤοαθο νουθὰ 
τη θ 1 τηθηΐθηη, ΒΡ] αΤη ἘΡΊΠΕΝ ΡΝ πα; τ 

2ὦ. ΔΙαῦΡ. 

ΓΠΑΤΊΟΥ. 

964 δρὸ ἴῃ ρυτὰ πηου(Δ! πὶ πμοπίθ (αοθια 
ἩΡΟΟΘΟΒΗ ΤΙΝῈ ΔΩΪΠΊ ΠΩ ἴῃ οαθἰαδὶ ὁ ἢ 



ΘΑΡΌΤ ΤΙ. 
898-898, ΑΛΛΑ. 

ἣν ᾿ Ἥῆς γῆς τὰ τερπνὰ χαὶ τὰ λαμπρὰ τῶν ἄνω 
εἰς ἕν χέρασας, δή μι ἰουργὲ τῶν ὅλων ι 

σὺ γὰρ συνήργεις ταῦτα τῷ σῷ Νικήτα, 
ὄἄλλον πόλον τέθειχας ἐν γῇ τὸν δόμον" 
τς ἀστέρων φῶς, ἐκ δὲ τῆς γῆς οἱ λίθοι. 

᾿ 3, Τί χὰχ τίνων. εἴ ἴληφας εἰς πὐὐλςς δόμων ; 

Ἐπ - ἔκ γῆς ἐν Ὅλτνι ἐχ δὲ τοῦ πόλου τέχνην. 

- νος σε χεὶρ ἤγειρε, καὶ δῶρον τίνι; 
᾿ς --- Πόθος Νιχήτα τῷ χρατοῦντι τῶν ὅλων. 

ΕἼ 8960. ΑΛλΛΟ. 

Οὐ χεὶρ λιθουργὸς οὐδὲ χεῖοες ζωγράφου " 

ΐ ̓  σὴ, δημιουργέ, χεὶρ καὶ σὴ τέχνη 
εἰς ἕν τὰ χάλλη τῶν ὅλων χέρα ννύει. 
Αίθων μὲν αὐγὴ φῶς δοχεῖται ἀστέρων, 
ἀψὶς δὲ χρυσῆ, πῦρ τὸ λαυπρὸν αἰθέρος, 

᾿Ψηρὶς δὲ τερπνὴ χαὶ βαφὴ τῶν χρωμάτων, 
λειμών τις ἄλλος γραπτὸς ἄνθεσι βρύων" 

ἡ τῶν τύπων τέχνη δὲ νικᾷ τὴν φύσιν, 

χαὶ σχῆμα χαὶ χίνημα καὶ βλέμμα γράφει 
χαὶ πνεῦμα μικροῦ τοῦτο δ᾽ οὐχ ἔχει μόνον " 
ὄρη μεθιστᾷ πίστις, ἔργοις νῦν βλέπω. 
ΕἸ Σοῦ γὰρ λάτρου Νικήτα᾽ Φαθον 'χαὶ πόθος, 
ἬΝ τοὺς τρόπους ἔδειξεν ὡς ζῶντας βλέπειν, 

χαὶ τοὺς λίθους ἔπεισεν ἀστραπὰς φέρειν, 

᾿χαὶ πάντα σῆς μετέσχεν αἴγλης, Χριστέ μου, 

927. ΑΛΛΟ. 

Εἶχον τὸν ἀγρὸν ἡδονῶν τι χωρίον 
ἰδεῖν, φαγεῖν, πιεῖν τε, τερφθῆναι μέλει" 

ὶ ᾿ ἀλλ᾽ ὡς τὸν ἁγνὸν ναὸν εἶδον Παρθένου, 

μέσον πατεῖν ἔδοξα τὸν λαμπρὸν πόλον. 

328. ΑΛΛΟ. 

αος δ]όμος εἰμὶ ἀεθλοφόρου Θεοδώρου 

"πρὸς ἀθανάτοιο, θεοῦ τε] χαὶ ἀνθρώποιο" 

α γὰρ ἐν γαίῃ, ψυχὴ δ᾽ εἰς οὐρανὸν εὐρὺν 

[λ ὑχ[ἢ] τελέθει χἀγήραον ἕρμα. . .. 

929. Αλλο. 

Εἰς τὸν ἅγιον Θεόδωρον. 

ἰὰ] τόρ, στρατηγέ, μάρτυς, ἀνδρείας τύπε, 

ἄγαλμα χάλλους, ἀρετῶν χρᾶμα ξένον, 
ὶ πάντα τὰμά, σοὶ πνοήν, σοὶ τοὺς “λόγους, 
χειρὸς ἄρσιν, σοὶ πορείαν, σοὶ στάσιν, 

άννης δίδωμι." σὺ δὲ τὰ πάντα μοι" 
Ούλαξ, ὁδηγός, σύμμαχος γένοιό μοι. 

ΕΡΙΟΒΑΜΝΑΤΑ ΠΕΜΟΝΘΤΗΑΤΙΨΑ. 

ναέ[τῃ σι χαὶ ἐσσου νοις μέγα θαῦυα ἰδέσθαι. 
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33.395, ΑΙΠΔ. 

α. Τογτῷ Ἰαουηαὰ οἱ [α]ρΊἀἃ ΘΟΡαΠῚ αιι- δι ιρ ἃ -διιηὶ 
ἴῃ ἹΠῸΠῚ τη 5 Ἶβι1, ορ ΐοχ οπιηίμπη : 
ἴα ΘΗΪΠῚ 5[ τη} [δ οἰβίϊ ἤθο οὰπὶ 0 ΝΙοοία, 

Ἰλ οΘ τὴ ΡΟβι βιϊ ἴῃ ἐθγγὰ {ἰδὲ ἀοτηυτη ; 
ΟΧ 5.}}5 ἰὰχ 68, 6 ἴθγγὰ δυίΐθηι Ἰὰρ 468. 

[ἀοιποναπι 3 

ὃ. Ουϊάπᾶπη οἱ ἃ 4υ]θῈ15 οΘρ δι δα ρυ!ου ὰἀϊποπὶ 
- Εἰ ἰογγὰ χυϊάθη πηίθυ θη, 6 οθϊο ἃυΐθπι ἃΓ(6ΠΙ. 

6. Ου͵αδηδηη ἴθ πηᾶπι5 Θγαχὶΐ, οἱ οαϊηαπι ἀπ 7 
- Διπον ΝΙοθίς οπηη απ γϑρηδίου. 

9290. ΑἸΤΌΠ. 

ΝΟ πηδηι15 ἰὰρΙοΙ ἃ μὲς αἰἰοδέ ΠΘαι16 πιδηι5 ῥ᾽ οίο- 
ἴα, 581{).16 ἃυ. 16 Χχ, τηδηι15 οἱ ἃ15 ἰυ8 [Ὁ15: 
ἴπ ὉΠ 4119. ἴῃ ΟΠ Ὲ15 ΡΌ]οΓα δαπηΐ, ΘΟΠΠἸβοθί. 
Πιριπὶ 5ΡΙΘ που ᾿πππθηὴ ΟΡ ΓᾺΡ 6886 5[6]] ΤΌΤ, 
[ὈΓΠΪΧ δι ΓΘἃ, ᾿ρηΪ5. ἔπ] ρ ἀτι5. ΘΠ Υ]5, 
ΘοΙηΓηδ, ϑιιΐθ πηι ̓ ποιη 8. οἱ νὰ .5- 5115 ΘΟ]ΟΓ ΠῚ 
ΡΙδίυτη δ’ αποὰ ἀδβουὶρίατη Πουῖ θ 15 ρα Πα] 5 : 
480 [ΟΓΠῚΙ5. ΘΠ Θὲ, 85. γ᾽ ποὶΐ, Πδίι ΓΔ ΠῚ, 

οἱ Βαθιίτῃ οἱ τηοίππη δἰ ᾿πίαϊζιπ ΘΧβουῦ! 
οἱ ἴϑγ8 βρι εἰμι : Ποὺ δυΐθιη πο Πᾶθοί βοίυμη: 

τηοηΐθ5 ἰγαηβίου Πά 65, [οι 15 πη νιθο. 

Τὶ δηΐπη ἴδτημ}} ΝΊοοίδο. ΔιποΥ οἱ βίπα πη 
οὐ πηοᾶάοβ Τέω τηοηβίγαν!, οὖ. 4851 νἱνθηΐθβ ν]6- 
οὐ ἸΔΡΙ 465 ρϑγβαδϑιΐ τί Τ[]ΡΌΓΕ5 [θυγοπΐ [Γθαΐ, 
οἰ οπηηϊᾶ πὶ ρανΐίθι- ΠΡ ΊΙΘ ΓΘ ΒΡ] ΘΠ ΔΟΥ15, (ΠΥ ΙΒ[6 τη]. 

927. ΑΙΙΌΏ. 

ΗΘ Ρδῖὰ ἃρταχῃ νοϊυρίαίιπι ααθηη τη ἸΟοιιτὴ 
εὐδὲ ροΐογαηι νι άθγθ, θά θγθ, ὈΊθ6γθ, ἀθ]θοίδυὶ οδηίιι : 

564 αἰ ρυταχῃ ἴδηιτη νἱα] ΝΊΡΡΊ 5, [απ]. 
ΡΘΙ τηθάϊιπι ΔΙ] 6 ΤῊ] Π]- ἸΒ05- 501 ΒΡ] ΘΠ Πα πὶ 

328, ΑΙΧΌΡ. 

ΘΘΙρ ἰογηἃ  ἀοηια8. δαπι Ὑἱοίο 5 - ἰῇ - οϑυ τη η0 
τι γτἿ5 ᾿τητηοΥ 8}18, ἀθίαιθ οἱ Ποιμῖη 5 : [ΤΠ ΘοαοΥΪ 
ΘΟΓΡῸΒ δηΐτὴ ἴῃ (θυΓᾶ, δΔηΐτηᾶ δα πὶ ἴῃ ΟΕ: 10 νᾶβίο 
ἰηΐο -ΔΠΡὉ]05 θϑί, δἱ βϑηθοία 15- ΧΡ 6 γ5 [Ὁ]ΟΓΌΤΗ...... 
οἱ Ἰη00115 οἱ ζαΐαν!β τη ρηατὴ τηϊγ οι! πὶ ααοα νἱ- 

[ἀδαη!. 
929. ΑἸΤΌΡ. 

Τη βαῃοίπμη ΤΠΘοαοναη. 

ἱρίαν, 
Οτϑίον, δχϑγοϊ πϑ-υχ, τηυΐνν, Του Εἰς η15 Θχϑιη- 

ΟὈΙοοἰαπηοπέιιπι ρα ]ου ἐ ἀ1η15, να α τη ΠΪΓἃ ΘοΙηρἃ- 
(101 οαποία τηθᾶ, {101 βριυιίατη, 11 ογδ ΟΠ 65, [5.68, 

Ὁ ἘΡῚ πηϑηῖι5 οἰαναί!οπθιη, ΕἸ 1 Ἰηοθβϑαμῃ, 10] βίδίϊο- 

Τοϑηπη65 40 : ἰὰ δυιΐθιῃ οτηηΐδ, τὶ (168; [πθτη, 

1 υδίοβ, νἱ- ἀαχ, ΡυρΉ- ΒΟ Ἶ 15 ἢδ5 τι] ἢ]. 



5 νήσους ὃ 

οἀδιι : ΑΝΤΗΘΠΘΟΙ ΔΙ αἈδαλι ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ. 

880. ΑΛλο. 

Εἰς τοὺς βασιλικοὺς στεφάνους τῆς χειρός, ᾿ 

αὐτοχράτωρ Ἰωάννης. 

ἔθραυσεν ἐχθροὺς δεξιὰ σή, Χριστέ μου. 

Χριστοῦ δὲ τοῦ σοῦ δεξιᾶς ἐστεμυιένης, 

σοὶ πᾶς προσάπτει τῶν προστροπαίων τὴν χάριν. 

991. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὴν τιμίαν ζώνην. 

“Δώνη χόρης τὰ νεῦρα Ῥωμαίων γένους. 

382. Αλλο. 

Εἰς τὴν τιμίαν ἐσθῆτα. 

Κόρης ἀχράντοιο βασιλίδος ἄφθορον ἔσθος, 

ἄφθορος ὅττι τέχε Λόγον ἄφθορον, ἄχρονον υἷα, 

989. ΑΛΛλΟ. 

Εἰς τὸν χυρὸν Νιχηφόρον τὸν βασιλέα. 

ἤξάετες λαοῖο θεόφρονα ἡνία τείνας, 

τόσσ᾽ ἐπ᾿ ἔτη Σχυθῶν ἄρεα δῆσα μέγαν. 
ἀσσυρίων ᾽ ἔχλινα πἰδῆλιν, χαὶ Φοίνικας ἄρδην, 

Τ εὐϑϑν ἀμαιμακέτην εἶλον ὑποζύγιον - 

᾿ἐξεχάθηρα, χαὶ ἤλασα βάρδαρον αἰχυτήν, 

ως εὐμεγέθη Κρήτην, Κύπρον ἀριπρεπέα " 

᾿Αντολίη τε δύσις τε ἐμᾶς ὑπέτρεσσαν ἀπειλάς, ᾿ 

ὀλθοδότης Νεῖλος χαὶ χραναὴ Λιθύη. 
ΠΩΣ ω δ᾽ ἐν βασιλείοις μέσσοις, οὐδὲ γυναικὸς 

χεῖρας ὑπεξέφυγον, ἅ τάλας, ἀδρανέης. 
ἸΑὶ πόλις, ἦν στρατός, ἦν καὶ διπλόον ἔνδοθι τεῖχος" 

ἀλλ᾽ ἐτεὸν μερόπων οὐδὲν ἀχιδνότερον. 

884. ΑΛΛΟ. 
Εἰς τὴν δεξιὰν τοῦ βασιλέως Νιχηφόρου. 

ε 

Η δεξιὰ χεὶρ δεσπότου Νιχηφόρου 
Παχτωλός ἐστιν χαὶ δέει τὸ χρυσίον. 

8395. ΑΛΛΟ. 

Τίνας ἂν εἴποι λόγους ὁ ἐν ἁγίοις βασιλεὺς Κυρὸς 
Νιχηφόρος, ἀποτεμνομένων τῶν εἰκόνων αὐτοῦ. 

Καὶ χεφαλὴν ἀπέχερσαν ἐμὴν ξίφει, ἥρπασε δ᾽ ἀρχὴν 
ἀνδροφόνῳ παλάυῃ χδῖραγοε ἐχ σχοτίης. 

Εἰς τί χαὶ εἰχόσιν ὁ φθόνος, ἄ ἃ πάθος, αἷσιν ἀνάσσειν 
 χἂν Φάλαρὼῶν τις ἐᾷ, χἂν ἐἰχέτου μανίας ; ὲ 

5 Αλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμὰς στήλας τίς ἀϊστώσειε υεγαίρων 

ἀν κυ ον Κρήτην, Κύπρον ἀριπρεπέα, ἶ 

Ταρσὸν ἀμαιμαχέτιν, Κιλίκων πτολίεθ α. χλιθένταν ρ μ ρ 
τείχεά τ ἡ ἀνειόγου, ἄστεα τ᾽ ἀσσυρίων, 

320. Αἰαῦρ., 

Τη τορίαβ ΘΟΡΟΠἃ5 πιδπαβ,. 

τ ρογϑίου Φοδηηθθ. 

Ἐγορὶς Ἰηἰπηῖθο5 ἀθχίγα πὰ, ΟΠ βίο ταὶ. 
Ὁ τῖβιϊ δαΐθπι ἰυἱ ἀθχίγα οογοπδίδ, 

ὯΡῚ φαίΐβααθ δίίγιθυἱ, ΒΡ] οαπι σταϊίδτη.. 

991. Α1υ.: 

πῃ Ῥγθεϊοϑιιτὴ οἰ ρα] τα... 

Αἰηρσυΐυτη ρ 611 πουνὶ βιέ (ἐ. 6. γἱ5) Βο 

332. ΑΙΔῦΡ. 
Ιη ῥγϑίϊοβδιι γϑβίθιη. 

Ῥυθ ἱπητη δου] τοβίπῶ μοοτευρίο ν νι Γ 

ΟΥθηβαὰθ δὶ Οφοἰάθη5 πηθᾶ5 ΒΟΥΓΌΘΓΟ τ ηἶ 
ἀἰν!ἰἀγαπη-ἀαίον ΝΊΠ5 οἱ ἀβρθγὰ [1 

Οαάο δυΐοπι ἴῃ τ ρ115 Θά Πθι5 τπη6115, ΠΟ 466. 
παδῆι85 ΟΠ πρὶ, Δ πιϊβον ! πη 60 118. 

εὐγαΐ οἰντδ5 πηι), δὐαΐ δχογοϊίιιβ, δγαΐ, 

56 ψΘΡΙΠῚ 680 ἹπΟΡ ΠΙΡὰΒ πΪ81] 6588 ἴῃ 

534. ῦϑ ὦ 

1η ἀοχίγδτιη ᾿τπηρθυδίου 5 ΝΊοορμον 

Ποχίτα πηδηιι5 ἀοιηϊηὶ ΝΊοΘΡ Ποῦ. 
Ῥοίοϊαβ δϑί οἱ ἄυσυτῃ ὑπᾶο ἴππ|ϊ. 

335. ΑἸαῦῦ.. 
Φυο ἀϊχονῖς νϑρθδ ααὶ ἱπίθν ἄϊνοβ οδὲ 

Εἰ σἂρυΐ ΔΌΓᾶ5ΘΡΘ. ΤΩΘΙΓΩ π" Τρ ; 
Βοπηϊοϊ ἃ τηᾶπιι ᾿πηρθγαίου 6χ ἰθηθ Ὁ 

Ουἱὰ εἱ ΒΗ ἴηγ]1α 686 -- “88 : 



ἬΝ τ ἐπ τα πς νἀ οΎ Τὸ Ν ἊΣ Ὡς δι : Ν 
"ἰνς ἿᾺ ῥᾷ; ̓ ᾿β δε Ὑ ΠῚ 

σας, ΡΥ̓ΒΩΝ ἄραθας; ἔθνεα μυρία. γαίης 

ἄνθ᾽ ὑπόειξεν ἐμῷ δουρὶ χραδαινομένῳ. 
ἴς τάδε σιρλώσειεν; Ἀνάσσετε, χαίρετε τοίχο!ς 

ὑτὰρ ἐγὼ χώραις χαὶ χραδίαις γράφομαι, 

8390. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν ἅγιον Δημήτριον. 

ἡεσσοιλονίχης πρόμος ἵσταται οὗτος ἐν ὅπχοις" 

᾿ ἃς δ᾽ ἄοπλος νιχᾷ, πῶς ὅταν ὅπλα λάθοι: 

ἣ ᾿μφοτέροις ἀμύνων, θὲς φθόνον εἰς ἀνέμους. 

3397. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὴν λάρναχα τοῦ ἁγίου ἸΠαντελεήμονος. 

ἐδένοε: ἼΩ πρίν, νῦν δὲ θαύματα βρύει. 

: .ς 8388, ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν Χριστὸν ὑπνώττοντα ἐπὶ τοῦ σχάφους. 

ἴς, ἔγρεο. ἔγρετο καὶ σάλον εὔνασε πόντου. 

: 989. ΑΛΛΟ. 

Σόδομα, χαὶ Γόμορρα πῦρ ὧδε φλέγει, 
͵ χἀχεῖ τὰ φριχτὰ τῆς πυρώσεως μένει. 

Ποίων δοχεῖν χρὴ τῶν δικαιωτηρίων 
υχεῖν ἐχεῖθεν μηδὲ τῆς δίκης μέρος 

αὔθα δόντας χαὶ τρυφῶντας τὸν βίον ; 

840. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὴν Πόρνην. 

ὁ Χριστὸς ὧδε τῷ πανεντίμῳ λόγῳ 

ψυχὴν μυρίζει τῆς μυριζούσης πόδας. 
ἕ τὸν ἡ πόρνη μύρῳ τὸ μῦρον θεραπεύει. 

941. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν Λῃστήν. 

{ λωποδύτης πίστιν ἐνδὺς τῷ ξύλῳ, 

τὰς τῆς ἔδὲυ, νῦν ἐξεμόχλευσε πύλας. 

8429. ΑΔλΛΟ: 

Εἰς τὴν Χριστοῦ γέννησιν. 

Πάντων πνοὴ σύ, χἂν ἑχὼν νῦν ἐχπνέης. 
Ἐννᾷ σελήνη, ἥλιος τοὐναντίον" 

ἐκ τῆς σελήνης τίχτεται νῦν φωσφόρος, 

848. ΑΛΛΟ. 

γεοπτόλεμος ἦν νέος Χριστοφόρος" 

εἴτα: δὲ βληθείς, φεῦ, ἦ τις χερσί τινος, 

Πηλέως ἔχειτο ἐιάλίδος βέλει. 

τεῦς" νεχοὸς ἐκ βέλ ους Χριστοφόρος. 

τὸ ἈΝ ΩΣ ρλον ἈΡΟΔΝ ὡὐκα τ μη χα λυ τ δ δ 

ὸ , ὅπλοις χρατέων δοφίης πρόμος ἔπλετο μάρτυς. 

Ἷ θεός, εἶ βροτός- ὑπνοῖς, ἀλλὰ χαὶ εὔνασας οἷδμα" 

ΠΑΡΌΝ π|. ΒΡΙΟΠΑΜΜΆΤΑ, ΒΕΜΟΝΘΤΗΛΊΤΙΨΑ. 8347 

Ῥουβᾶβ, Ρῃωηΐοθβ, ΑΥΑΡαΒ (ἰδηίθ5 βδαχοθηΐω ἰθυγα: 

ΟἸΠηἶᾶ ΘΟΠΟΘΒΒΘΡΟ τηρ Ὠδϑίῷ νἱγαίθ. [π|Ρὰ5 : 
Ουΐϊδπδιῃ ἤῶο ἀραἀθοογανοι ̓  Πορπαίο, σαι οί τηα:- 

ΘΡῸ 560 θηϊηι οἱ γορὶοηἶθ15 οἱ δΔη 15 ἀθρίη ρον. 

390. ΑἸΌ Ὁ. 

Ιὴῃ βαποίασῃ Ποιμθίν αγ. 

ΤῊ Ββδ]ΟΠΪοξθ ΡῬΡΙΠΟΘΡ5 βίδίαϊ α}Ρ 56 1 ΔΥΠΉΪΒ 
4] 58η6 ἸΠΘΙΙΠ5. ν]ποὶΐ, φαοιηοαο ζαοῖοί, φαδηάο 

[ἅγπηᾶ 5. 0561} 
Νόη ΓΠΙΪΒ5. 5 ρ ΓΔ Π5 βαρ  ηξϊα ῬΡΙποΘρ5 ζαϊξ (6515. 
ΔΙΩΡΟΡα5 Ρτοριβηδη5, τη 6 Ἰην] δηλ ᾿ὴ νϑηΐοβ, 

397. Αἴ. 

Ιῃ οαρϑδμι βᾶ ποῖ! Ραμῃίθ] θη ἢ Ϊ8. 

Ε ροίγα π|6] ρυῖ5, ἤση0 δαΐθτα Δραπαδηΐ τηϊγδοιϊἃ. 

ει 3298. ΑἸ]ΌΡ. 

Τῃ Ομεϊβίασῃη ἀουτηϊθηΐθηι ἰῇ οὐδ. 

ἀονπ15, 568 οἱ βορίνιβιὶ 
[ταγβ ὑυτηου 61 : 

ἀοΥΠΪ5, ΘΧΡΘΓΡΊΒΟΘΡΟ. --- ΧρΟΓΡΘοία5 δϑί οἱ ϑβίμιη 
[5ορ᾿ντΐ Ῥοηίὶ. 

Εβ ἀθιιβ, 65. πιουῦία ἱβ : 

420, ΑΙ. 

Θοάοιηδ οἱ (οιποῦν ἃ ΡῈ Ϊ5 510. ἸηοΘη61}, 
οἱ πῖο βογγθηᾶα ᾿ποθηα}} τηδηθηΐ. 
Οὐδ! ῖὰ ογοα 5 ορογίθί 5] 1οἷἃ 
πϑοίοβ 6558 {Π|πῸ, {ἱ η6. }501{1πὉ «υϊάοπι ΡϑΡ θαι 
Ὠῖο ἀράθγαηί οἱ ἀο]οαίο- νἱγθηΐθ5 υἹἱατηῦ 

310. ΑἸΠΌὉ. 

Ιῃ Μογοίνι θη. 

Ομ εϊβίαβ βδῖο νϑ] 4 6- ΠΟπου 8 }}} οὐ αἰ οη 6 
ΔηΪηδπι ΠΡ] πη σης 15 Ρ66165 8108. 
Ῥυιάθηβ τηϑγοίγῖχ πηρσαθηΐο ἀπριιθηΐαμ οΟἸἰ. 

941. ΑἸ. 

ΤΙῃ Ἰδίγοηθιη. 

ΡῬιφαδίον ἱπάαία Π46 Ἰηῃ ἴδπο (ἐ. 6. ἴῃ ΟΡ 06) 
Ἑάθη παπὸ νϑοίριι5- ον 1 ρονίδ 5. 

3129. ΑἸ1ὔ}. 

Τὼ Ομ ῖϑυ παϊινιταίοια. 

[Οτππίαπι βρὶ γἱ 5 ἰὰ, οἰβὶ ΠΠθΘἢ5 ἤὰηο ΘΧΒΡΙΓΆ8.] 
ΑἸρηῖ ᾿ὰηᾶ, 50] οοηίνα : 
ἃ ἰυπᾶ Ῥᾶγῖαν ἤπηο ᾿ΟἸἴογ. 

313. ΑἸΌ. 

ΝΘΟΡ ΟἸοπλι5 ἴα ποντθ ΟΠ ΡΙΒΙΟΡ ΠΟΙῈΒ : 
Ἰδοοί δαΐθπι ἰο]ο-ἤχιβ, μθι! φαοτηοαο αιϊάδπι οα- 
ῬοΙοὶ β ζει Ἰασαὶ! Ῥᾶν  ἀϊβ (610. [1 άπ τηδηιὶ, 
Οοηῇάο : ππουΐι5. 6 (610 (ΠΡ ΙΒ[ΟΡ ΠΟΥ 8. 



844. ΑΔΛΟ. εἰ 

“Εἰς σταυρὸν χρυσοῦν. 

Κἀνταῦθα Χριστός ἐστιν ὑπνῶν ἐν ξύλῳ" 
Ψ Α ΕῚ ὩΣ , Ἁ - 

φέρει δὲ χρυσὸν τοῦ πάθους Ἦν εἰχόνα, 

ἀνθ᾽ οὗ πραθεὶς ἔσωσε τοὺς χατ᾽ εἰχόνα. 

δ: 848. ΑΛΛΟ. 
Εἰς τὸν Σταυρόν. 

Τοὺς οὐρανοὺς ἥπλωσα, τείνομαι χέρας, 

ἤρεισα τὴν γῆν, νῦν προσηλοῦμα! ξύλῳ" 
θάλασσαν ἐξέδλυσα, νῦν δὲ, πλάσμα μου, 

᾿πλευρᾶς τὰ χαινὰ ῥεῖθρα ταῦτα βλυστάνω" 

ὃ πῦρ δημιουργῶ, τανύω τὸν ἀέρα, 
λείπω τὸ θερμόν, ἐχπνέω, Τί σοι πλέον : 

: γῆν νεχρὸς οἰχῶ, πλὴν ἀνιστῶ, χαὶ τάφον 

ΠΠο τνΠ΄΄ ἑχὼγ ὑπελθὼν, ἐξανοίγω σοι πόλον. 

846. ΑΛΛΟ. 
ἍΜ Ἑϊς τὴν βάπτισιν. 

ΦΎ ΚΙ; ὕδωρ θαλασσῶν, τῆς ἀθύσσου πᾶν βάθος 

πον τος ἐγὼ συνῆξα, χεὶρ ἐμὴ δ᾽ ἐξ ὑδάτων 

τοῖς οὐρανοῖς ὕπερθεν ἥπλωσε στέγην. 

᾿ Κλύζω δὲ τὴν γῆν, ἀλλὰ νῦν βάπτω χάραν, 
τος δ᾽ χαὶ συμθυθίζω τοῦ δράχοντος τὴν χάραν. 

ε ᾿Κλίνω δὲ δούλῳ δεσπότης τὸν αὐχένα, 

χαὶ πλάσμα τοὐμὸν ἐξανυψῶ πρὸς πόλον. 

ι.947..ΑΨΔΛΟῸ. 

Εἰς τὸ ΔΙΕΜΕΡΙΣΑΝΤΟ ΤΑ ΜΑΤΙᾺ ΜΟΥ. 

ον ἩΝνοὴν μερίζω, χόρτον ἀγρὸν ἐνδύω, 
, καὶ γῦν μεριστὴς τῶν ἐμῶν ἐνδυμάτων, 

ἐμὴ μερὶς χαὶ χλῆρος" ἀλλ᾽ ἄφες, πάτερ. 
ἐν ετο πὴ 

ἘΝ ᾿ 9άδι. ΑΛΛΟ. 

ἘΡΈΣΟ Εἰς τὸν Ἰωΐήλ. 

᾿πξίσταται βλέπων τις ἐξεστηχότα, 

θαμόεῖ προφήτην εἰσορῶν. τεθηπότα. 
εἰ Οὕτω τὸ θάμθος μέχρι χαὶ τῶν χρωμάτων 

ἀπο δείχνυσι τέχνη τὴν φύσιν μιμουμένη. 

949. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν Ἐναγγελισμόν.. 

Δοχῶ βροτοῦσθαι χαὶ πάλιν τὸν δεσπότην" 

χαίρων ὁ πεμφθείς, ἡ κόρη θαμθουμένη 
ὠσὶν τὸ πνεῦμα, πατρὸς ἡ χεὶρ ὑψόθεν. 
Ϊΐκουσα πάντως χαὶ τὸ ΧΑΙΡΟΙΣ ἀγγέλου, 

εἰ νὴ τὸ πρᾶγυα χαὶ πάλιν λαθεῖν ἔδει, ῶε 

850. ΑΔΛΟ. 

ἄγχι, [Εἰς τὸν αὐτόν.) 

Χαίροις τὰ μνῆστρα΄. ταῦτα δ᾽ ἕδνα σοὶ, χόρη; 

Ὕτ χθών, οὐρανός; θάλασσα, σύμπασα χτίσις, 

ἈΝΤΗΘΙΘΟΙΔΣ Ἢ ἀπᾶοι ἌΡΡΕΝΡ 615. 

ΟὈ]) 5. ῬΓΘίΪο ν θη] 15. βαϊγοβ-ίθοι! 85: 
ἴδε δυυΐθηη ΔΓ. 408. ΡΑΒΒΊ ΟΠΪ5 Ἰαιρρῦ, ' 

445.. Αἴὐρ. ἢ 

Ιη Οὐποθμ. 

Ο]οβ θχραμαὶ : θχίθησοι τπδηΐθι5,. 
Βγτηαν! ἰθγγᾶπι, ππο οἰαν 5- ΠΡῸΣ 1} 
Τ]8 16 οἰααϊ, πη δαΐθπι, Πρ] ]ηιπ-Ὁ 
6 ἰαίθυθ πον ἤφο Πιυδθηία Θἴππάο; 
ἸθηΘ ΠῚ [Δ ΥΊΘΟΥ, Θχίθηαο ΔΘ, 
ἸΙπ400 ΘΔ ΟΡ Ιη, ὀχβρίγο. Ουϊα εἰδὶ 810) 
θυ γΆΤη Ἰηου 15 ΒΔ Ϊΐο, 568 ππρτἐξ ς ς 
ἸΙθ6η5 Ζυϊ 5.101}, ἀροῦῖο {01 ροϊαπη. 

,3άθ, ΑἸΤΌ. 

Ιη βΒδονρδηϊ Ἰανδίϊοῃθῃι. τὰ 

Α(υδμ τηδυ απ), ΔΡΥ 551 ὁπ η6 ῬΡΟΐαΝ 
Θ8Ὸ 065], ΠΙΔΠΊΒΩΙΘ ΤηΘ8, ΘΧ ἅ 4] 
ΟΏ]15 ΒΌΡΘΙΏΘ ΘΧρ]ϊοαν! ἰθοίυτη.. 
Τἃνο δυΐθπι ἰθΥΓ 8 Π|, 564. πη Ὸ Ἰᾶν. 

οἱ βπη]- ἀμ" ΡῸ. ἀγδοοι δ οἂραΐ., 
ΤΠΟἸ ΠΟ 116 5ΘΡῸ ἀΟΠΊΪΠι15 ΘΟ ΙΘΘΠ,. 
δ ορὰβ τηθιπ οχίο!]ο 84 ΡοΪυπη... ἮΝ 

καρ ἈΠδΟ ̓ 

ομδίπρεβοιϊί ἀρυνοῦ το Ἰηΐαθηβ ̓ οθβίυ) 
Αἄθο βίπρογθιῃ 5486 δὰ φοΙθ ρα: "ἐς: 
τηοηβίγαϊ ΓΒ ὨϑίθγδΙη ἐπ! αΐα 

349. λαῦν.ς ᾿ 

3580. Αἰαῦρ., 

Ἰξν δϑτη ἄθιη ἢ" 



ς τὸ πρῶ 
ἑοῦ ' παῖς, δεσπότης σὸς νυμφίος. 

᾿ 

801. ΑΛλΛΟ. 
[Εἰς τὸν αὐτόν.] 

δ. ΑΛΛΟ. 

᾿ΒΞρὸν, αὐτόν.} 

χει Χιροείς, πάρ σὲ᾽ Τῶι τέρψει, κόρη. 
ητρὸς ἐχτὸς δὴν προμήτορα πλάσας 

ρὸς ἐχτὸς πλάττεταί σοι, παρθένε. 

ϑῦ9. ΑΛΛΟ. 

ΓΕὶς τὸν αὐτόν.] 

“τὸ ῥῆμα χαὶ τὸ πρᾶγμά σοι λέγων 

ἴς, Θεοῦ παῖς, δεσπότης, σὸς νυμφίος. 

δέ. ΑΔλο. 

[Εἰς τὸν αὐτόν.] 

οἷς » ὁ νοῦς ἔφησας, ὦ τερπνοῦ λόγου! 
ς ἡ σάρχωσις, ὦ χαινοῦ τρόπουΐ. 

γυγαιχὸς οὐρανοῦ νικᾷ χύτος. 

ϑῦὃ. ΑΛΛΟ.: 

Θεοτόχον χαὶ τοὺς ἀγγέλους καὶ τὸν ἅγιον Παῦ- 
χαὶ τοὺς ἀποστόλους τῷ Χριστῷ προσφέροντα: τὸν 

ὄστομον. 

ος τὸ χρυσοῦν χρύσεον δῶρον φέρε! 
ριστέ, Παῦλος, σὴ δὲ λυχνία, λόγον, 
ὁλαμπές, πυρφλόγο! τὸν πυρπνόον, 

αὖ σαγήνην ἢ θάλασσαν τῶν λόγων 
᾿σαγηνεύσαντες ἐν λόγοις ἔθνος. 

ϑδθ. ΑΛΛλο. 

[Εἰς τὸν αὐτόν. 

σὴ σὺ πηγή, χρύσεον δέχου στόμια 
τὰ χρυσᾶ ῥεῖθρα, Χριστέ, σῶν λόγων 

υθέντα πᾶσαν ἀρδεύει χθόνα. 

957. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν τάφον. 

ἐχροῦται νεχρὸν ἁρπάσας χάτω 

γνεχρῶν χρατοῦντα χαὶ ζώντων, Λόγε, 
συνεξέπνευσεν ἐχπεπνευχότι, 

9ῦ8. ΑΛΛΟ. 

ὕμα, τὸν νοῦν, τὴν πυρίστομον φλόγα 

849.. 

ῃ τ πη τηθηΐο8 ἴῃ ῬΥΙμηΪἶδ5 δα πηδρ 5 ααδπι οἸηηϊὰ : 

᾿ ΙΒ ἴαπ5, Π 61 ΠΠΙ5, ἀουηΐηι15 ΒΡΟΠΒ.15 (0118. 

901, ΑἸαῦ. 

[Π φαυιά θη. 

Μθη5 αἰαϊξ « ἃν », οἱ Ὑϑυθυηι βίτηαὶ ἂὸ νουθυμ ἢ 
Βαργὰ νογθαπὶ ογοαίδέϊο, ἴὰαπι, τηαΐθρ, Ὠαθῖ αὶ 

᾿: ἰνϑηίγοηι. 
802. ΑΙΌΡ. 

{{ὴ δϑαπιάθιῃ. 

ΑροΙρα ἰβηθιη ρανὶδὰ : ΔΡΘαΠΙ Δ η 6] ΔΌΓΕΠ 
αὐτἰὶ ΟΒοναθίπι, 564 (6 οἱ ἀοἸθοίαθι!, ρα }1ὰ.. 
Οἱ ἀΌΒα4α6 ππαίγ ΡΥ διη-τηίγθιη ἑπδηὶ Πηχὶΐ,. 

πτπο ΌΒ4.6 ραίγο Πηριζαν 001, ὙἹΡρΡῸ. 

ϑῦ9. ΑἸ}. “' 

[πὶ ϑδιηαθμ.] 

Ἄνο : νρυθιτ οἱ σοπὶ {ἰλὶ ἀἰσθηβ 68 

ἴαπ5 ΠΠΠι5, Π δὶ ΠΠ1ὰ5, ἀογλϊηι5 οἵ 5ΡΟΏΒ.15 ἴσι|8. 

354. Αἴαῦῃ. 

[Π δδιηά θη.) 

« Αγ » ἔτ τηθη5 αἰχιβίϊ ; ο ἀβ]θοία θ1}16 νϑυθιτη 

ΠΥ 56. ] 1}, ΒΒοθρίδ- ᾶ ΓΟ ; Ὁ ΠΟΥΈΠῚ ΤΠΟΤΌΤῚ 'ς 

γΘηΐον ΤΊ] 16 15 ΘΙ. ν]ηοἱ( ον πη. 

ϑῦῦ. ΑΙ}. 

Ιη Ποῖραγδιῃ δ δΔηρθοβ. οἱ βαποίιιπη Ῥδι!αγη οἱ 
ἀροβίοϊοβ. συ ιβίο οἴθυθηΐθβ ΟΠ ΡΥ βοβίου Πη. 

γὰ5 δΔιιγθὰ ΔΓ απ ἀοησμπι ἔθνὶ [νϑυθυτῃ, 

Ὀὶ, ΟΒνιβίθ, Ῥδυ!αβ᾽ ἔαππι δαΐθηη οδη 6] Δ ὈΡΙΙΠῚ, 

Ἰυπηοη ρ6Γ-56- [] 65, 616 -ἸΠΠΔτητη δι] (ἐ. 6. Δ 661) 
[δυπη-ἀ1-Ἰρηθτη-ϑριγαΐ,. 

88 6 ΘΠΔΠῚ ΓΙΙΓΒΙΠῚῚ ᾿'δαΐ τηᾶγ6 ογαςοπιπὶ [1ὰπὶ. 
4] οπιηθηὶ 5 ρθηᾶ- ΠΟΙ ΠΒογτηΐ Τα οἰ 15. ΡΟρα- 

300, ΑΙὔν. 

[Ππὰ δαγηάθυη.1. 

Αὐτθιβ ἴα ἴΌη5, δαγθιι πη 05. ΔοΟΙρΘ 
Ῥοι' φιοά δαγθὰ Ππτιῖπα, ΟὨΡβίθ, ἑχόγαπι γ θυ πὶ 
οἴγτουπι οἤιιδα ομαπθπι γε σδηΐ ἔθυγϑμη. 

357. ΔΙΌ. 

Ιῃ βθρυ!ογαμι. ᾿Ηονοϑ 

Οτουβ πιοτεϊ- ἀαίαν τηογίπατῃ μοβίααδιῃ τὰραὶ δὰ ἰη- 

16 πιουίποναπι ἀοπιίπαπι δὲ νἱνοπίϊαμι, υθαπι, 

οἱ ἴδοι Θχϑριγανι οχϑριγδηΐθ, 

νἱΐ ἀὰχ οἱ βρι για ἱπηρθγαίου. 

358. ΔῦὉ.. 

Βρ υϊζαπι, ταθηίθμ), θη 60-ΟΥΘ- ΘΙ 5581 ΠΔΙΏΤΏΔΤΩ 



ὧι 

980. 

πῶς σῶμα, πῶς χοῦς, πῶς σὺ χόρτος ὧν γράφεις; 

-- Πείθει πόθου φλὸξ χαὶ φλογὸς γράφειν τύπους. ἢ 

389, ΑΛΛΟ. 

ὁ νοῦς βλέπει νοῦν, πνεῦμα πῦρ' ἡ καρδία 
ἐν ὑλιχοῖς ἄῦλος ἐν τόσῳ τόπῳ. 

9500. ΑΛΛΟ. 

ὁ γῆς χυχλῶν τε καὶ τὰ τοῦ πόλου πλάτη, 
εἷς γῆν ὁ πληρῶν χαὶ πόλον, καὶ δεσπότης 
πάντων ἀύλων ὑλιχῶν τε χτισμάτων 

περιγραφεὶς ἕστηχε τῆς σαρχὸς τύπῳ. 

Τί χαινὸν εἰ χαὶ δοῦλος ὕλῃ τὸν τύπον 

δίδωσιν, αὐτὸς πνεῦμα χαὶ νοῦς τυγχάνων: 

901. ΑΛΛΟ. 

ἰς ϑέλινον ἀγγελίην. 
. 

᾿ξ δέλων μὲν φῶς ὁρατοῦ φωσφόρου, 

τοῦ δ᾽ αὖ θεουργοῦ φωτὸς ἀνταναχλάσεις 

χάτω διαρρέουσιν οἱ θεῖοι νόες. 

9602. ΑΛΛΟ. 

[Εἰς τὴν αὐτήν.] 

ἴΐσοπτρα φωτὸς ὕελοι μὲν ἡλίου, 
τοῦ δ᾽ ἥλιον χτίσαντος οἱ θεῖοι νόες. 

8308. ΑΛΛΟ. 

[Εἰς τὴν αὐτήν. 

ὃχ φοινικῆς μορφοῦσθε λευχῆς ὑέλου 

τοῦ φωτὸς ὡς ἔσοπτρα, τοῦ πυρὸς φλόγες. 

ὅθ4. ΑΔΛΟ. 

Εἰς τὴν Σαμαρῖτιν. 

Θάλασσαν ἐξέδλυσα, χαὶ πόλῳ στέγην 

ἐξ ὑδάτων ἥπλωσα" νῦν δ᾽ αἰτῶ πόυα, 
ς “- , , ὁ γῆν πιαίνων νάμασι καθημέραν. 

9θὃ. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν νιπτήρα. 

ψάμμον τίθημι τῇ θαλάττῃ τειχίον - 

χάος χαλινῶ, ῥεῖθρα τείνας ὑδάτων, 
πόλον στεγάζω, νάμασι τρέφω χθόνα" 

τόξῳ δὲ χρυσῷ ζωννύω τὸν αἰθέρα" 

γιπτῆρα νῦν τίθημι χαὶ μικρὰν ῥύσιν 

χρήνης ἀπαντλῶ, ζώννυμαι δὲ λεντίῳ, 

πείνω τὰς χεῖρας, δουλιχοὺς πλύνω πόδας. 

Σὺ δ᾽, ὦ μαθητὰ καὶ φονευτά, τοὺς πόδας 
ἐξευτρεπίζεις εἰς σφαγὴν τοῦ δεσπότου. 

966. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν Πρόδρομον, τὸν Θεολόγον, 
χαὶ τὸν Χρυσόστομον. 

Τὴν ἐξ ἐρήμου μουσικὴν ἀηδόνα, 

ΑΝΤ ΒΟΙΘΟΙΔΣ ἀπποα ΔΡΡΕΈΝΡΙΟΙΒΟ 

ἈΡΟΌΘΊΙΘ 8760 ὈΥΘΟΪΩΡῸ ἐοἰΠοτδ: 

-Ἰηΐθηαο ἸηΔΠιι8, ΒΘΡΎ]]65 ἸΙανο ἐρῖσ, ἊΝ 

Οὐ 6 ἀδδβθγίο νϑηϊί οδπουδπὶ ΩΝ 

«υοπιοο ΟὨΠῚ 515. ὀοραϑ, οἱ θαμνις ὁ οἱ 
μυ ἢ 

359, ΑἸτῦρ 

Μ6π5 βρϑοίδί τηθηΐθιη, Βρ᾽ εἰ{ιι5 Ἰρηθιη : 
ἴῃ τηϑίθυ! 8} 1015 Ἰτητηδίθυ 8115, φαδηίΐαϊο ἴη ] 

900. Ααῦϑ. 

Ουἱ ἑδργῷ οἰγουπηίαιθ οἱ 66}1} Ἰα  υἀϊπ65,. 
ἀπῈ15 4υἱ ἰοΥ Γαι ᾿πηρ] οί, οἱ, ο πὶ, δὲ ἄοπι 
οπηπΐαπι 4 ΔΌΒ4αθ τηδίοτϊα οἱ, οχ τηδΐθ 
ΟἰΡΟΙ βου ρία5 βίϑιϊξ ΘΔ ΓΠΪ5 ἴουπᾶ.. 
Οὐ πονμπῃ, 5 δἰ, Βουνι5 πιαΐθνίς [Ὸ 
ἀαΐ, οὐπὴ 5᾽{ [056 Βρ᾽ εἰ ἔιπ ἃς τηθῃίοπι 

8301. ΑἸαῦ. ἡ 

Ιῃ νἱξνϑαπι ἀπ ρΘ απ. 

Ε νἱΐτο 4αϊάοπι Ιὰχ ν] 510 1115 1οἰ οὶ ἢς : 
αἰνίπο Γυγβιπὶ ᾿οἿ5 ΤΘΡΘΡΟΙΙΒΒΙΌΠ65.. 
ἰηἴγᾶ (ἰ. 6. ὨΪ5 ἴῃ ἰθΓΓ15) Ρογίυηααηΐ, ἀἰνίμω 

302. ΑΙ]. : 
: [Ππ δυπηάθιη. Ἱ 

[1015 50115 βρϑουΐα βιιηΐ δυγβίδ!α, 
5ῖο 6].5 4] 5016 πὶ ογθᾶν! ἀἰνίπῳ ἰμορίορ,, 

303. ΑἸχῦϑ.. 

Τὴ δαμπηάθιῃ. 

[5 Ῥῃφθηΐοθθο Του διηϊηὶ οἄ πα 140 νἱ Ὁ 
ΤΙατ] 15 αὐ 5ΡΘουΪα, 1915 Παπιπια. ΤῸ 

904, ΑΙΛῦΡ.. Ἔτι 

Ιῃ᾿ Βδιηδν  Πάοτα, ἘΠτν 

ΜΙαΓο οἴ πα!, οἱ, οὶ ἐθοΐαπη Ἶ 

ΟΧ 8415 ΘΧΡΙΪοαΪ : παης δυΐθμη ΤΟΡῸ ροΐ 

3θῦ. ΑἸτῦῃ. 

Τὴ Ἰοίζομθια ρϑάπχη.. 

ΑΥΘΏΔΠῚ ΡΟΠῸ ΠΔΕΙ ΠΠΌΡΙΙΠΙ Σ΄ 
ΘΠ!805 ἔγθῃο, Υἶνοβ Θχίθ πα θῃ5 ̓ δαυδναπι 
Ῥοϊυχῃ (. 6. ΘΙ απι)} ΟΡ ΘΡΙΟ, ᾿γτΡ} 15. ἃ]. 

ΡΘἰνίπη πιπο ΡΟηΟ, δὲ ρᾶτνυτῃ Παχυπηςς 
[Ὁη115 ΘΧἤϑαγ]Ο, ΔΟΟΪΠΡΌΓΟΙΙΘ Πἰπίθο, 

δρρδΓὰβ ἴῃ οΒθΙὴ ἀοπιϊηϊ.. 

966. ΑΙΙΌΡ. 

᾿ν 



ἤλατον σάλπιγγα καὶ βροντῆς γόνον 
νὴν ἵστησι χαὶ νῷ χαὶ τύπῳ. 

807. ΑΛλο. 
Εἰς τὴν βίδλον τοῦ Θεολόγου. 

ν ταῦθα γλώττης ἀστοαπαὶ τῆς πυρπνόου 

ς ἐχ δυοῖν δέουσι πηγῶν τῶν ἄνω 

ὡς ὀρθοδόξοις, αἱρετισταῖς χαὶ ολόγα. 

308. ΑΛΛΟ. 

[Εἰς τὴν αὐτήν.] 

γταῦθα σάλπιγξ ἡ θεόχτυπος λύρα 
ροντῆς λόγων πληροῦσα γῆν τε καὶ πόλον" 
ταῦθα χινεῖ τὴν θεόχτυπον λύραν 

Ὀρφεὺς ὁ Χριστοῦ πᾶν ἀπίτω θηρίον " 
πᾶν θρέμμα Χριστοῦ τῶν χρότων ἀχουέτω. 

900. ΑΛΛΟ.᾿ 

Ε Εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων. 

ἣν ἱερὰν νῦν, ἱερὸν, νύμφην δέχου, 
ὕλην ἄδυτον, τῶν ἀδύτων ἡ πύλη. 
χίρτησον ἡ γῆ " λοιπὸν ἀστέρων οὐδέν" 
Ψψυχος ἄλλος οὐρανὸς χάτω γέος " 

ρσεύεται μὲν ἀστέρων ταῖς λαμιπάσ'" 
σχου δὲ ταύτης γαστρὸς ἥλιος νέος 
αὐυγάσει σοι, δημιουργὸς ἡλίου, 

9710. ΑΛΛΟ. 

ή. πρόεισι νυμφιχῶς ἐστεμμένη" 

χστὰς δὲ ταύτῃ ναός ἐστι Κυρίου, 
, μᾶλλον εἰπεῖν, ναὸς αὕτη Κυοίου. 
τὴ δ᾽ ἑαυτῆς παστάς ἐστι χαὶ χόρη. 

8711. ΑΔΛΟ. 

᾿. Εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν. 

! (ίρτησον, αἰθήρ, ἄστρα χαὶ σύ, Φωσφόρε, 

χαὶ τὸ φῶς ἔχρυψε λάμψας δεσπότης. 

τ᾽ οὗτός ἐστιν ὅστις ὑμᾶς χαινίσει, 

ὁ χαὶ τὸ πρὶν δοὺς ἄστρα, σοι φῶς Φωσφόρῳ, 

Ἵ 3 872. ΑΛλΛΟ. 

Εἰς τὸν ἅγιον Βασίλειον. 

878. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν νὰόν. 

- 

Α 

ΠῚ ΘΑΡΌΤ ΠΙ. ΕΡΙΟΒΑΝΜΑΤᾺ ὨΒΜΟΝΒΤΠΑΤΙΥΑ. 38} 
ΘηΘδπα {πθᾶτη οἱ ἰοηϊτ 5. ΠΠ ΠῚ ἡ 
Φοδηηθη βίαίυ!, ρἱοίον οἵ τηθπίθ οἱ [ογπιᾶ. 

907. ΑἸΌ}. 

Ιῃ ΠΡραῃ ΤΠὨΘϑοϊορὶ. 

Ηΐο Πηρττῶθ ἔα] ριγα, ἸρΏθιη - ΒΡ  γΓδἢ 115 
ἰδηαύυδηι 6 ἀποθι5 οί. Τομίϊθιι5 Βιι ρου πὶ 5 
Ἰασθῖη τθοίθ- θη 16 η 1105, ζαϊδαγη-οοίγτηπαγινι- 

[5θοἰα ουῖριι5 οἱ Πατητηᾶπη. 

308. ΑἸ]Ό Ὁ. 

(Ἰὰ δυχηάθμι.] 

Ηΐο ρύὸ ἰυθὰ ὁ8ὲ αἰν]π᾽ΐ5- 50 Π8η8 ᾿γΓᾶ, 
(ΟΠ ἐγ5. ὙΘΓΌῚ5. ἸΠ]ΡΊΘῺ5. ἐθυγδ 16 δὲ ΡΟ Ϊυ πη : 
ἢϊο τηονϑί, αἰν᾽ }{π15-ΒΟηΔη 61 ᾿γ ΓΔ ΠῚ 
Οτγρῆθαβ Ομ γΙβιὶ : οὐμηὶβ αθϑαΐ ἴθνᾶ : 
ΟἸΏΠΪ5. ΙΔ Π]Ώ115 (ΠΤ Ι51 βίγθρί 5 δυαϊαΐ. 

369. Αῦ. 

ἴῃ βαῃοίἃ βδηῃοίουμ. 

ΘΔΟΓΆΠῚ ΠΏ, 5ΔΟΓΠῚ ἐθηιρζιηι, ΒΡΟΏ Βα ΔΘΟΙρΘ, 
Ἰδπυδιη «αδιη-Ποηι0- Δ 110, ἐμ Ἰοσογαπι 40- 8 1γ6- 

[ηοη-Ἰοοἱ ]Δ πὰ. 
Εχϑβυϊία ἰὰ ἰθγγὰ : Θ᾿ τῇ 5(6]]ἀτὰπὶ ΪΠ1} : 

ΔηΪπηδία πη 65{ 10 ἃ οΘἸ πὶ ἀθΟΥ Βα ΠῚ ΠΟΝΊΙΠῚ : 
δοσθηαιίιν φυϊά θη 5 θ! ]αυιπὶ [δοθι5; 
ΟΥΡΊΒ4Θ Πυ] 566 ΘΏ ΡΙΒ. 50] ΠΟΥῈΒ 
ΤᾺ] ὈΙν 6101, ΟΡΙΪΘΧ 5015. 

910. ΑἸΌ Ὁ. 

Ῥαθ}18. ργοοθαϊί πηογθ- Πρ 0181} οογοηδία : 
{μι ]δηηι5 δαΐθιῃ οἱ ἰθιηρ] τὴ οϑί, Πουητηὶ, 
βῖνϑ, αἱ πη6} 15 ἀἸοᾶπι, (θη ρ]υτ ἰρ588 686 ΠΟΙΏΙΗΪ, 
Ιρβᾶαιθ βὰϊ ᾿ρ515 {ῃ] 8 πηι15 δϑί δὲ, ρι6}1ἃ. 

371. ΑἸ. 

Ιη Τυδηβῆρανδί ἢ θη. 

Εχϑυϊία, εἰμοῦ, δϑίγα δἵ ἔπ, Το θυ, 

δἰβὶ Ιαοθπι ἕμαην οσοι! αἱΐ ἔα] Ρ᾽.6 5 ἀΟΙΏΪΠ 115. 
ψογαπι Πἷο δύ 4] γο5 Γϑῃονδὶί, 
4] οἱ ρυῖα5 ἀβα! ἀβίνα, {101 Ἰασθη Το ἴθ το. 

7: ΑἸ; 

Τῃ βᾶποίατῃ Βαβι αι. 

ΑἸΠΟΥῚ5 ᾿ρηθΠι ὑπ ΘΟἸΠηη8, ἰρη θᾶ, ἃ 0οΙρ6 " 
οἰβὶ βγἃΠΊΘἢ 51Π|, ΓΟβ8πὴ τηδίθυ 8] θτὴ ἴθγο. 

379. ΑἸΤΌΡ. 

Ιῃ ἰθιηρ] τη. 

Οὐδηην 8. ρᾶγνᾶ Πῖο πιιπο ΟἰΓΟυ ΒΟ Ϊ{, ον τὰ 
ἰουπηᾶ5 ῬΓΟΡ οἰ δα, την γγατη, ἀοοίονιηι; 



“ ἣ φέρουσα τὴν τἀχϑείαν ἘΡΩ͂ 

πίστις, Νιχαήλ, μέχρι καὶ πόλοὐ φθάνει. 

914. ΑΛλΟ.: 

Εἰς Χριστοῦ γέννησιν. 

ὁ μητρὸς ἐχτὸς πατρὸς ἀχρόνου τέχνον 
, » .Ὶ νῦν πατοὸς ἐχτὸς μητρὸς ἐγχρόνου βρέφος. 

818. ΑΔλΟ. 

τἰς τὸν Χριστόν, τὴν Θεοτόχον, τὸν Πρόδρομον 
χαὶ τοὺς ἀγγέλους. 

Τὸ φῶς, ὁ λύχνος, οἱ νόες χαὶ λυχνία Ὁ 

Ψυχὴν διαυγάζοντες χαὶ βίον Πέτρου. 

. 9716. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὴν χοίμησιν τῆς Θεοτόχου. 

Καὶ τὴν πνοὴν ἔγραψεν, οἶμαι, ζωγράφος, 
εἶ μὴ θανοῦσαν τὴν Κόρην τυποῦν ἔδει" 

- ταφῇ παρῆν σοι, χαὶ γραφῇ παρῆν πάλιν 

υἱός, Κόρη, σός, ὡς δοχῶ, τῷ ζωγράφῳ. 

β 811. ΑΛλο. 
[Εἰς τὴν αὐτήν. 

ὃ πνεῦμα σὸν χαὶ χεῖρα νῦν τοῦ ζωγράφου 

ΕἾ χρατῶν ἔγραψε σὴν μετάστασιν, Κόρη. 

3718. ΑΛλλο. 

[Εἰς τὴν αὐτήν. 

᾿ Καὶ πῶς τέθνηχας, ἥν γε χαὶ γεγραμμένην 
ὁρᾶν δοχοῦμεν τὴν ἀείζωον Κόρην 

᾿ οὐχ ἀχοιδῶς θνήσχουσαν, ἀλλ᾽ ὑπνουμένην; 

319. ΑΛΛλΟ. 

[Εἰς] θυμιατ[ήφιον.} 

. - ἊΣ “γ με , Ἂ ΄ 

Νὴ πῦρ ἀνάψης" χρυσός, ἄργυρος, λίθοι 

φλέγουσιν αὐγαῖς, χωρὶς ἀνθράχων, μύρα. 

880. ΑΛλΛΟ. 

[Εἰς τὸ αὐτό.] 

Ρ̓ .. «“ ΕΣ Η͂ - 
Οφθαλμὸν ὕλῃ, τὸν λογισμὸν τῇ τέχνῃ, 
Ενώ. νιν " ΕΙΣ τ μ᾿ » - , 

τέρπου δὲ τὴν αἴσθησιν ὀδυ ἢ τῶν μύρων. 

981. Αλλο. 

[Εἰς τὸ αὐτό. 

Αἰσθήσεων τρεῖς ἔργον ἕν τέρπει πλέον" 

Τριάς, σε πρώτην τῶν μύρων ἡ θυσία. 

82, Αλλο. 

[Εἰς τὸ αὐτό.]: 

᾿ 

Τὸ μιχρὸν ἔργον τῶν ὅλων μέγας τύπος: 

αἰθήο, ὃ χρυσός, ἄργυρος, φῶς, οἵ χίθοις ΘΠ 6. 686 δυγαπ, ΓΘ Θηΐα πη, [ὰΣ 

56 ἜΥκΑ πενιος ὠν δ τῇ 
ἢά65, ΜΙίομδΕΙ, ἀβάαθ. δὰ 

ς ὭΣ: ἐτρτος ; 
Ιῃ Ομ  βί πδιϊγίιαίοτα. 

Τ|Ὸ ΦΌΒΟΙ τηδίγο ρδίγΪ5. 4αϊ-5ἴπο- -ἴοπι : 
ἤὰπὸ αὐἰο8ὲ ἈΡΒ46. Ραΐγο πλᾶ 5. 4 

375. ΑἸΛΌΡ τὸ 

Ιῃ Ομ νἰβίαχμῃη, Πϑιρανδτη, Ῥυίδοαιν 
οἱ. “Ἀῃρβεὶοβ.. ἐπ αοδδα 

[μαπηθῃ, Ἰγομπιι8, τηρηΐ65 οἱ Ἰδπηρᾶθ. 
δηϊτηδτη Ππ|ϑι γα 65 δὶ ΓΤ ἜΘΝΗ 

τὰ 

ΠΠπ|ι|5, ῬΈ6]1ὰ, (αυ5, αἱ ποῦν, Ῥέας 

“- 

[πὰ δαταάοιν]. ἐστ, 

Ουἱϊ 5ρίεἰζιπι ἐαύπι, οἱ ΤΠ ΔΗ ΠῚ παπο, 
ἴῃ Ροϊοβίαίθ ἈΑδΕΙ; ἬΝ οἸρίμαμ ἐν 

8. Ἄιασονς Ὕ 
ἘΠῚ αν ν ἊΝ 

ΕῚ φυομηοάο τπορίμᾶ 65, ααᾶπη. φυΐάοπι 
Μ] ΑΘΓ ν᾽ ἀθιηι" ΒΘΤΏΡΘΡ-Ὑ] θη θη. Ῥ 
ΠΟῚ γΘΓ6 τπηορηΐοιη, 56 5ορί πὶ 

ν ῪἾ τ σα, ᾿ ΕΝ ὦ Ὁ Χ 

380. Αἰαῦρ., 

Πη ἰάθπι. ἰδ ι 

Οου!απι τηδίουϊα, τοϊοηοα “ἤν 

ἀοἸοοΐα δυιΐθιη ΒΘ ηβ. πη ΟΟΟΓΘ πη 

981 ΑΙΤΌΡ. δεῖς ' 

[1 ἰάθη] 3: 

ΘΘΏΒΙΠΙΠῚ {γ65 ΟΡῚΒ ΠΌΤ. ἀεἰθοί , Τηδ 8 
ΤΙΙηϊί85, 6 ὈΓΙΠΙΔΠῚ ἀπριθηίοτιπι, 80] 

382. πῦρ. ̓  

{πη ἰάθη] ἔ ̓ 

Ῥᾶγναμι ΟΡ ΟΠ απ Τηδ ΡΠ, ἵτ 



᾿ , "τς Ν᾿ 

υς τον ήρῆλν ἐδιθηκτ μύρα, 
͵ τς Ἰστρεῦει θυσίαν τῷ Δεσπότῃ. 

388. ΑΛλλο. 

ἄς, τετράς, τριάς τε χαὶ δυὰς στίχων 

ς μὲν ἡμῖν, ἡ δυὰς δ᾽ ἐπικούρῳ, 
τωνι πεντάς, ἡ τετρὰς -“Πυθαγόρῳ. 

δ᾽ ἂν γένοιτο πάντα τῷ φίλῳ φίλα" 

ὰς δὲ πρῶτα χἀνθάδε σχοίη γέρα. 

584. ΑΛλΟ. 

Εἰς τὴν Θεοτόχον φέρουσαν τὸν Χριστόν. 

ρεις τὸ πᾶν σύ, χἂν φέρῃ σε παρθένος" 

Θεοῦ σύ, τὰν βροτοῦ φαίνῃ τέχνον " 

νταχοῦ σύ, χἂν ὧδε βλέπῃς μόνον. 

888. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὴν Θεοτόχον. 

μορφῆς, παρθένε, φέρτερον ἔδραχεν ἡ γῆ. 

λόιος οὗτος ὁ χῶρος, ὃς αἰθέρος ἔλλαχε πρῶτα 
αἱ) (ϑονὸς ἔνδον ἔχειν γέρα" τοῖσδ᾽ ἐπίνευσον, Κούρη. 

380. ΑΛΛλΟ. 
᾿ς Εἰς τὸν ἅγιον Στέφανον. 

φανος ὄντως ὁ στέφανος μαρτύρων" 

χὴ παθῶν γὰρ χαὶ νόμων ἔφυ τέλος, 

ἶ χαὶ φονευταῖς συμπαθὴς ἐχ χαρδίας. Ὶ 

887. ΑΛΛΟ. 

Εϊ-ς τὸν αὐτόν. 

: "λαμπρὸν ὁ Στέφανος ἔπλεξε στέφος 

λίθοις φονευτῶν, μαργάροις τῶν δαχρύων, 

περ κατέρρει τοὺς φονευτὰς δαχρύων ̓" 
ππυὸς οὗτος ἀρετῶν χαὶ μαρτύρων. 

388. ΑΛλο. 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

φωτὸς ἐχθροί, τοῦ σχότους οἱ πρωτοστάται 

ῖς μαργάροις σε χωννύτυσι τοῖς λίϑοις: 

δὲ τούτους προσλαδὼν εἰς πᾶν μέλος, 
ψας ἐρυθροὺς ἄνθεσιν τῶν αἱμάτων, 

ος στέφανος “ἐχ λίθων χαὶ μαῤγάρων 

μποὸς προήχθης αὐτοῦ χαὶ τῶν μαρτύρων. 

389. ΑΛΛΟ, 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

οὐοχλνοῦ χθὲς Δεσπότης πρὸς τὴν χθόνα, 

χ᾽ ἐγὼ μὲν ἀμεμφέα σώματος εἰχόνα μορφῶ" 

ματόεσσαν δ᾽ οὐρανόθεν χάριν εἰ σὺ κεράσσεις τ 

τ 

ῬΙΟΝΑΝΝΑΤᾺ ῬΕΜΟΝΒΤΗΑΤΙΥΑ., 58, 

ΔΒίΡΟυ τη ΟΠ Οἱ : ΒΙρΡΘΙ Πὰ5 οἱ, οὐ] βίο 5 

[ΟΡ πιὰ βἰπηι]- οδίθηἀπηΐ ὀᾶ θοη65, πηρποηία, 

αιυοα αυΐβαιιθ τηϊηἸβίγαΐ βδορι Ποαμη Ομ ηο. 

989. ΑἸ. 

Ουΐηαιιθ, φαδίμοι",, ἰγθβάι6 οὐ 0 ΠΙΙΠ]6. Ὁ ὙΟΡΒῈΒ: 
γ68 συ ϊά θη ΠΟΡ15; ἀπο ἁυίθιη ἸρίοιιτΟ, 
ΡΊ]αΐοπὶ αυΐηαιθ, φιαίποι ΡΠ αρονῶ. 
ΤΊΡῚ δυίοπι Πδηί οποία ἃτηΐοο ἃμηϊοᾶ : 
ΤΥ 5. δυυΐθτη ὈΕΪΠΊΟΒ νοὶ Βῖο μαροᾶΐ ΠΟΠΟΡ68. 

381. ΑἸΠΌ}. 

Ιῃ Πϑιρανδμι ἰουθηΐθιη ΟὨ}Ἰβίιηι. 

ΕΘ ΓΒ οτηηθ φιοΐ 68{ ἰὰ, οἰδὶ [ογαΐί (6 νἱῦρο; 

ΠΙϊὰ5. Π οὶ πὰ, οἰβὶ τηουί8}}15 ν᾽ θα Ὁ Ὶ5 ΡΓΟΪΘ5: 
ἈὈΙΖαΘ ἰὰ 68, οἰδὶ ἢπὸ ἰδηίαμη ΒΡ οἶα 5. 

980. ΑἸΌΡ. 

Ιῃ ΠορδΡαμ. 

ΝΊΒΙΙ δηϊπιᾶ πιθ} 115. 1 ΘΟ ΙοῚ (πὰ: 
ὨΪΠ} ΤΟγπιᾶ; νἱΡρῸ, ΡΌ]ΟΡ 5. νἹ 1 ἰθτγὰ, 
Οὐαρτορίον. ΘΡῸ «υϊάθ πὴ ΘΟΥΡΟΥ5. ἱπηΔΡΊΠΘΙΩ ΟἹ]- 

[π1}}}}- 1 11-Ἰη510 ΠηρῸ; 
ΑΕ δυΐθηι οι ἢ 18 σΡδ ΙΔ ΠῚ 51 τι ΤῊ] 506 15, 
Ῥοδίαβ᾽ Θυὶ Ὁ ἢ]ο Ἰοουβ, οαἱ ἰ Π 6115 οοη σ᾽. ῬΥΙΠῸ5 
οὐ ἰϑγγῷ ἰηΐπι5 πᾶ θΘΓῸ ΠΟΠΟΙΘΒ : ΠΙ566 ἃΠπι16, ΡΈΕ]]ὰ. 

980. Αἰτὖὺ. 

Ιῃ ἀϊναμι ϑίθρμδημμ,. 

(ογομὰ γθ 18 ϑίθρῃδηιβ τη ὙΓΌΙΩ : 
ῬυΥΪποῖρίαμα θηΐπι οὐ αοἰδίπα πη, οἱ Ἰθρῖπι [1 ἤη]5, 
ἀυὶρρθ «αὶ οἱ ᾿ηἰθ θοίου 5 ΘΟΠαΟ]Ν,, ὁχ ἃπίμηο. 

387. ΑἸ}. 

Τῃ διυτη θη. 

Ουδπηὶ 5ρ᾽ θη! ἀλη Θ(Θρῃδηι5 ἰθ χα ΘΟΡΟΠ ΠῚ 
ἸΔρ᾿ αἸΡιι5 Ἰη ον ϑοίογιπι, τη ΓΡΆ Ε15 ΔΟΡῚ ΠΊΔΡΕΠῚ, 
4υὰ5 6ΠΠ πα} ἴῃ Ἰη ον θοίου 5. ἸΔου ἸΠηΔΠ5 : 
δοοηᾶ «υϊάθπι 118 νἱγ αΐαπι οἱ, την γγαμη. 

388. ΑἸΑΌ. 

Ιὴ δυχηάθῃ. 

1015 Ἰηἰτηϊοὶ, (ΘΠ ΘὈΓΔΡ Τὴ ΡΥ ΠΟΙΡ 65 
σϑιητηβ5 (6 ἰππηυδηΐ ἸΔΡΙ ΙΒ : 
1056 διαΐθιη 605 δοοθρίοβ ἴῃ ΟΠΊΠΪ ΠΊΘΙΗΒΙΌ, 
(ἰηχιϑι! τυ θϑίαοίοβ ΠΟΥ ι15 Βα ΠΡ] η15: 
ἰοΐτι5. ψιιθ Θογο πᾶ 6Χ ἰδ ρΙ αἰ θι15 οἱ ΘΙΏΤΩΪ5 
Βρ!ο μα ]4α, ργογθοίι8. 65 ᾿ρ515 οἱ; τη ΡΥ ΤΊΙΗΙ. 

389, ΕΟΌΞΡΕΜ, 

Ιὴῃ δυμηάριῃ. 

Ε' οἴο μοὺὶ Ποιηῖπα5 δα ἰθυ αι, 



ὃὲ 

594 

ἘΥ γῆς ὅ δοῦλος σήμερον πρὸς αἰθέρα. ; 

ἄνεισι φαιδρός" ἀλλ᾽ ἐχεῖ τὸν Δεσπότην 

τῷ πατρὶ συγχάθεδρον ἔνσαρχον βλέπων, 

πληροῖ πρὸ πάντων τὸ χρέος τῶν αἱμάτων, 

900. ἀλλο. 

Ἐϊς τὸν αὐτόν. 

Λόγοις ὅ βάλλων χαρδίας Χριστοχτόνων, 

βάλλῃ λίθοις τὸ σῶμα υιαρτυροχτόνων᾽ 

εὐχαῖς ἀμί ῃ τὰς βολὰς χαὶ δαχρύοις᾽ 

ἀνθ᾽ ὧν στέφη, Στέφανε, τρίπλοχον στέφος 

τῶν δογμάτων, εὐχῶν τε καὶ παθημάτων. 

391. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

ὁ πρὶν διώχτης χαὶ φονευτὴς Στεφάνου, 

χαὶ νῦν διώχων τὴν σφαγὴν τοῦ Στεφάνου, 

ζήλῳ δὲ ταύτης γῆς περιτρέχων χύχλα, 
εἴληφε ταύτην χαὶ Στεφάνου τὸ στέφος. 

3992, ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν αὐτόν. 

ὁ συμιφονευτὴς τοῖς φονευταῖς Στεφάνου, 

“νῦν συγχορευτὴς χαὶ σύναθλος Στεφάνου, 

ὥφθη διώχων τοὺς φονευτὰς Στεφάνου. 

398-ὃθδ. ΑΛΛΑ. 

Ὡς ἐχ τοῦ Λαζάρου. 

α. ᾿ἰδάχρυσας, βροτὸς γάρ" ἤγειρας δέμας" 

Θεὸς γὰρ αὐτὸς χαὶ πνοὴ πάντων ἔφυς. 

β. ἄπνους, σεσηπώς, χειρίαις ἐσφιγμένος, 

ἔμπνους, νεάζων, ἅλλεται φωνῇ μόνῃ. 

γ- ἄπνῳ, λυθέντι, χειρίαις ἐσφιγμένῳ, 

“λόγῳ, πνοὴν ῥῶσίν τε χαὶ λύσιν δίδου, 
ὄντως Λόγος σὺ χαὶ τὸ πᾶν χτίζων λόγῳ. 

990. ΑΛΛΟ. 

ἴέρως ὁ δεινὸς ἐχτυφλοῖ μοῦ τὰς φρένας" 

ἀλλ᾽ αἰθριάζε. σὸς πόθος με, Χριστέ μου 

907, ΑΛΛΟ. 

Εἰς ἑαυτόν. 

Πέπονθα δεινά, πλὴν δίκαια, Χριστέ μου" 

πέπονθα δεινά, πλὴν ἐμῶν ἥττω χαχῶν. 
Οὐχ ἔστι ποινὴ σφαλμάτων ἐμῶν ἴση. 
Δαίμων, νόσος, μάχαιρα, πῦρ, λύμη, σχότος, 
μάστιγες, ὕδρεις, λιμός, ἐμπαιγμός, γέλως, 

τὰ φρικτὰ πάντα τῆς ἐχεῖθεν ἡμέρας 

αἰωνίως μένοντα ̓  πῦρ φωτὸς δίχα, ᾿ 

ΑΝΤΗΟΠΘΟΙΔΕ, ἀπποκι ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΣΟ 

(ἡ 

Ῥᾶ5βιι5 Βιπὶ αἰγὰ, 568 πη6Ἶ5 τη ΠΟ ἢ 

᾿Βουγθηαδ οπηηΐδ ἀἰθυαπι 488 ἩΠπ|ο. 

6 ἰδγγᾶ ΞΡ ν 5 ΕΑΔ τς ἃ ἐν 

ΓΘ {]Ρ 65 : 566 116 Βοπηΐησμηος 
Ῥδίτὶ ἃββιἀθηΐθτῃ ἑποαγηαίιηι νἸἀθη5, Ὁ 

9900. ΑἸαΌ Ὁ. 

Ιη δυγιάθα. τ 

γ ΡΡῖ5. αὶ ρϑὲϊβ οογάὰ Οἠγίβέϊοϊ αγληι,. 
Ρδίθυῖβ ἰὰ ἴῃ ΘοΥραΒ ἸΔΡΙαἸθι5 παρ έψνοι 
ΡΓΘΟΙΡΙ5 ΓΘΡΘΠα 5 Ἰοίιι5 οἱ δου  πηϊβ: 
ΡΓῸ 4υθ5 ΘΟΤΟΠδΙ 5, ϑίθρμδπθ, ἐπ ρ] οἱ οο 
ἀορτηδίαμη, ῬΓΘουμηαι16 οἱ, ἀο] ΟΠ .ὺ ὃ 

δἰ 

991. ΑαῦΡ.. δῚ 

Ιῃ δυιάθα. 

Ουἱ ρε]ὰ5 ἴυϊν ρουβθουΐον οἱ ταϑανποείδις 
ὑπη 0 ῬΘΡΒΘΑΊΘΗΒ οἴάθπι ϑίθρῃδηῖ, 

οΘρὶ. θᾶπι οἱ Βίθρῃδῃηὶ ἀρολόοννς 

392. 

Ιῃ Θαμηάθπι., 

ΑΙ 

ουϊ Ἰηἰον θοίοταπι- -ΒΟ 5 ἰαϊοηϊοοίον 

α. 1μΔου τηδϑβέϊ, τηογί8 15. ΘΗΪΠῚ δραδ; Ὁ 
Ὀθὰβ οηΐτη ἰάθη οἱ οὐπηϊ τη ἀλδνσς 

νδχαιρ; Ἰανθῃόδοοῃδ, μεοοος ἀπὰ., 

ὁ. ἘΧϑηϊμηϊ, ἔγτεος [5015 οοηβίυϊοίο, 

νΘΓΌῸ Βρ᾿ ΓΙ απὶ ΤΌΡυγααΘ οἱ Πρ θΡα ἴοηι 
Κορ δᾶ αὶ γοΙθυπι 515, δὲ οἰμῃϊᾶ ΟΓΘ65 ἢ 

396. Αἴαῦρ.Ὁ ὍΝ 

ἀαρίάο ἀΐτυβ ορεθοδί πηθᾶ8 τηθηΐθδ: Ῥ 

γΘΓΌΤ ΒοΓϑηδΐ Τὴ6 ΔΙΠΟΡ ὑσε. Ομμεῖϑιο 

307. αἰαῦν.ς 

͵ὰ βϑίρβυχῃ. 

Ρδββιιβ βιτη αἸΓ8, νὐὰ }υβία, σμείιο 

Νοη οβϑὺ ρῷηϑ ἀ6|10015 τη 615 ααυα]ῖς.. τὰ 
ΠΙΔΒοΪα5, τρουθι5, οἰδαϊαβ, 115,1} 
βοιίίοδθ, οσοηΐατη 6 11:5, ἴάπι65, [6] 

ἰη-δίθγπαπι πιδηθηί; ἱρΏΪ5᾽ ΔΡβαυθ] 



σχότ ς ΠΟΤΩ͂Ν τάρταρος, ὀχ δ, πόνοι, 
τα ταῦτα τῶν ἐμῶν ἥττω χαχῶν" 

Ἐπ γα 

ὁ χαχοῖς ἅπαντα " πλὴν, ὦ Χριστέ μου, 

νον με νικᾷ σὸν πέλαγος θαυμάτων, 

σπλαγχνίας ἄδυσσος οὐ μέτρου μένη, 

τῶν ἀείρρους, δωρεῶν ἀπειρίὰ. 

398. ΑΔΛΟ. 

Εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος. 

χὼν σὺ Πατρός; ἀλλ᾽ ἀμόρφωτος, Λόγε" 

᾿ πνεῦμα χαὶ τὸ δῶμα; Μιχαήλ, σχέποι ἿΝ 

899, ΑΛΛΟ. 

Εἰς τύμόον. 

Μήτηρ, μαθηταί, μάρτυρες, νόες, φίλοι, 

ἄνω χυχλοῦσι τὸν θρόνον σου, Δέσποτα" 

τὸν τοῦ θρόνου τύπον δὲ τούτων οἱ τύποι 

: φρουροῦσιν ὧδε" χεῖρας ἱκετηρίους 

βαΐρουσι πρὸς σέ, Πᾶσι δὸς μίαν χάριν 

ῦτον γενέσθαι τὸν τυποῦντα τοὺς τύπους. 

400. ΑΛλΟ. 

- Εἰς τὴν Σταύρωσιν, 

Ε ) σταυρὸς εἶχε σῶμα, πνεῦμα Δεσπότου, 

αὶ φωσφόρον λάμποντα χαὶ θείαν φύσιν" 

ὅτων τὸ πάσχον ἕν μόνον τῶν τεσσάρων 
σῶμα, τἄλλα τοῦ πάθους ἀνώτερα. 

401. ΑΛΛΟ. 

--. Εἰς τὸν ἀρχιστράτηγον. 

! Πῶς ὑλικὴ χεὶρ τὴν ἀὐλίαν γράφει; 
᾿ τὸν γοῦν ὁ γοῦς ἔγραψεν, ἡ χεὶρ τὸν τύπον. 

402. Ἄλλο. 
: ν βάρθαρος χεὶρ χεῖρα τὴν τοῦ Προδρόμου 
ατεῖχε τὸ πρίν, νῦν ἐχεῖθεν ἑλχύσας 
αξ μετῆξε πρὸς πόλιν Κωνσταντῖνος" 

ν δὲ τῇδε θησαυρῷ θησαυρίσας 

πουσαν αὐτὸν ἐπλούτησεν τὸ χράτος. 
φς- 

3 408. ΑΛΛΟ. 
Εἰς τὴν εὕρεσιν 

(ρ' φθεῖσα φαίνῃ, χαὶ θανοῦσα γὰρ λέγεις" 

ἔμφω πέφυχας ταῦτα φωνὴ χαὶ λύχνος. 

εις θανοῦσα τοῦ Λόγου φωνή, σύγε 

ἔνῃ χρυδεῖσα λύχνος ὄντως ἡλίου. 

τῆς χεφαλῆς τοῦ τιμίον Προδρόμου. 

τς Ὁ τὴς ΔΑΡΌΤ ΠΙ. ΒΡΙΟΝΑΝΜΑΤΑ ΒΕΜΟΝΘΤΠΑΤΙΨΑ. ; ϑὺῦ 

θη γ ἃγαθηίθβ, ἰἀΓ ΓΙ, νου }85, ἰΔθογο 5: 
ΟΠ ηΪἃι ἢξθο τη 15 Τα ΠΟΡ 8,715 Ῥοοοδί 5 : 
ΘΟἰ απ] 8 ᾿ΠΒΟΓΙ θδηΐαν πο ἀβάαθ δὰ ἤηθιι; 

ἸΟΠΡ' πὶ ΟἸΔΤΏ ΔῊ 5 ΟἸΠΏΪ ΡῈ 5 ἀΒ6 16 δι ἰΘΥΤΩΪΠΟΒ 70 ΜΠ, 
οἱ δὶ οσῆπθ ἢθο ργφίογ θυ, μο ἐπ Ρα-οδηοί, 
οἱ ΟἸΠΠΪ 15 αἱ ᾿η6 Θγαπέ, ἃ Τη6 Ομ θ115 ἀΠῸ 
γἱηοἱ τι 8}}5 οτηηΐᾷ : 864, ὁ ΟΠ γιβίθ τηὶ, 

ἘΠῚ 118 γ]ηοἱζ, ὑπ Τα ΓΔΟΌΪΟΤ ΠΏ Τ δ ΓΘ, 

ΤῊ ΒΘΙΙΘΟΡ 8 ΔΌΡΥ Β5.15 ΠΟ ΠΙΘΠΒΙΙΡΔΠῚ- ΘΒ ΡΊΘη5,., 
ΤἸΒΘΡ ἃ 1015. ῬΘΡΘΏΠΪ8- ΤΏ ΠἾ5., ἀΟΠΟΥΠῚ ἱπητηθηδα- 

Ἰοορίδ. 
308, ΑΠΌ}. 

Τὴ ᾿πηδρίπϑηη ϑορνδίου δ. 

ΠηδΡῸ ἔπ Ῥαίγ]8, 5βθα ποη-ἰοττηδΐα, νου θαπη : 
Ἰρβᾶ διυΐθυη [ὈΡΠηἃ τηθ 88 [ΌΓΠῚ:5 ΘΧΘΙΏΡΙΔΙ, 
αυδΙη ΘΘΓΘΠΒ5. ΒΟΥ γα 5015 αὐ' ἀΠ ΡΠ]. ΠῚ, --- ΘΟ ΠΘΓΟΡ, --- 
ἴα Βρ᾿Σ ὑπ οἱ, Θογριι5, ΜΊΟΒ6Ι, ἰθραβ! 

999, ΑἸΙΌ. 

Ιηῃ ἰυτ ] τὴ. 

Μαΐθι, ἀἰβοῖρυ}}, ππΥΊΎΓΟ5, τη ηΐθβ, ΔΓΉΪοὶ 

ἰΠ- 8 6 15 οἰσουπηδηΐ {μέ ηππὶ ἰαπτη, ΠΟ ΠΉ]η6 : 
πγοπὶ δαΐθηη ᾿πη ρἼΠΘιη ἸΠΟΥ τ ̓ ππΔρἼ ἢ 65 
Οοαβίοα!ηΐ 510 : ΤΔΠῈ5. ΒΆΡΡ]ΪΟ65 
ΟΠ] αηΐ δὰ 6. ΟἸηηὶθι5 ἀἃ ἀηδπι σ᾽ α ] Δ, 
ἢσπηο ΠΘΡῚ ααϊ πη! ογπηαΐ ᾿πηὰ ΡἼΠ65. 

ἀ00. ΑἸιῦνῃ. 

Τὼ ΟΥποιχι ομοχη.- 

γὰχ Βᾶρυϊΐ ΘοΥρα5 οἱ δηϊτηδπι ΠΟΙη]η], 
οἱ Ἰποιΐθγαμι Γα]ρθηΐθιη οἱ αἰν!ηδηὴ δι μΓΔΠῚ : 

ἀαογατη Ῥἰ16η5 ἀπππὶ ἰδηϊὰπι ἔα φαδίποι 
ΘΟΥΡαΒ; οοθγᾶ 6) α᾽ΐ ῬΆΒΒΙΟΠΘ ΒΡΘΡΙΟΡἃ. 

101. Αἴαῦτϑ. 

1) 8607, ταὶ 1 {1286 ῬΥῚ ΠΟΙ ρ τὴ. 

Ουοιηοάο πηδίθυ δ} 15. τηδηι5. ααοα τηδί θυ -οαγοῖ. 
--- Μϑηΐοιη ΤΏ6η8 ὈΙηχὶΐ, τᾶ η115 ἰουηᾶτη. [ρ᾽ηρῚ 

ἀρ9, ΑἸαῦ!. 

Ουδηὴ δι θδΙ ἃ ΤηΔΠι15 ΤΠ ΠΊΤῚ ῬΤΘΟΌΡΒΟΡΙ5 

Βαθυϊί δηΐθᾶ, πῦπηο ΠΠ πὸ ἀδίγδοίδτη 

ἀοτηῖπαβ ἰτδάαχὶΐ ἴῃ ἀτθθπι (Οηβ δ 118 : 

χινὶ πο ἱρὶζαν 101 {ΠΘϑδιιτῸ τθοοπα! ἃ 
4υθ-ἰποίαν ᾿ρβυμῃ, αἰ αΐα5 οϑί πηρουῖο.. 

ἀρ. Ατασϑ. 

Ιπ ἱπυθην]οηθηῆι ΘΔ ΡῚ118 ΠοποΡ δι ῬΡΘΘΟΌΓΒΟΥΪΒ. 

ΑΒάϊίαπι ἀρρᾶγοβ, οἵ, τηορὑαατη φαδηην 5, ἰΟψαθυΐβ : 
μα 8100 παίιυγᾶ-65 νΟΧ οἱ Ἰδηρἃ8 : 
Ἰο4αθΡῖ5 τηουίαπη ΝΘ ΡΗΪ γοχ, ἰθαιι6 58η6 
ΔΡΡδ 5 δθαϊίαπι αποα τοῖρβᾷ ἰδ Πρ 5 5015 685. 



Πρώτην. τὸ πρῶτον τοῦ θεοῦ 1 ἐδευθξιει νν 

ἐν τοῖς ζῶσω ἐ ἐν γῇ; τοῖς ΔΚ ΕΣ χάτω λέγεις. 

ἀνῆλθες αὖθις ἡ λάλος χαὶ νῦν χάρα 

τί υμηνύουσα ; δευτέραν παρουσίαν, 

404. ΑΛΛΟ. ἱ 

Εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς χεφαλῆς τοῦ Προδρόυον. 

ὡς πρὶν θανοῦσαν, λύχνε, νῦν χεχρυμιμένην, 

πηγὴν ἐλέγχων, οὕτω Χριστὸς θαυμάτων 
τὴν σὴν χάραν τέθειχε τὴν πορνοχτόνον. 

ἀθῦ, ΑΛλο. 

Εἰς τὴν τιμίαν χεφαλήν., 

Σὺ τῶν παθῶν υάχαιρα, θαυμάτων βρύσις, 

φωνὴν ἀφῆχας, χαὶ χεχομμένη πάλιν" 

νῦν θαυμάτων ῥοῦν, χαὶ χεχρυμιμένη χάρα, 

ὄντως σὺ φωνῆς γλῶττα χαὶ φέγγος λύχνου. 

ἀ006. ΑΛλοΟ. 

Λαλεῖς θανὼν σὺ χαὶ χουδεὶς φαίνῃ, μάχχρ, 

σὺ φῶς ὄντως χαὶ Λόγου φωνή, λύχνος. 

ἀ07. ΑΔΛΟ. 

Περὶ Θεοῦ. 
Σ ΟΥ̓ ΣῊ ἔ 

Κάλλιστον ὄντων χόσμος, ἀρχαῖον χρόνος, 

τόπος μέγιστον, νοῦς τάχιστον, φῶς χάρις’ 

Θεὸς δὲ πάντα ταῦτα χαὶ πάντων ἄνω. 

ἀθρδ8. ΑΔλΟ. 
. 

οὐ χω εἶχεν ὅ χρεμασθεὶς ἐν ξύλῳ" 

θεὸς γὰρ ὧν ἔπασχεν ἐν βροτῶν φύσει. 

ὃν Βασίλειος ὁ πρόεδρος ἐξόχως 

σέθων ἐχαλλώπισε τὴν θήχην ξύλου, 
ἐν ᾧ τανυσθεὶς εἵλχυσεν πᾶσαν χτίσιν. 

ἀλλ ἦν ὡραῖος χάλλει Χριστὸς χαὶ θνήσχων " 

οὐχ εἶδος εἶχεν, ἀλλ᾽ ἐχαλλώπιζέ μου 

τὴν δυσθέατον ἐξ ἁμαρτίας θέαν. 

409. ΑΛΛΟ. 

Θεὸς μὲν ἐξέτεινε χεῖρας ἐν ξύλῳ 

ζωῆς δι᾽ αὐτοῦ τὰς ἐνεργείας βρύων" 

Κωνσταντῖνος δὲ χαὶ Ῥωμανὸς δεσπόται 

λίθων διαυγῶν συνθέσει χαὶ μαργάρων 

ἔδειξαν αὐτὸ θαύματος πεπλησμιένον. 

Καὶ πρὶν μὲν λίδου Χριστὸς ἐν τούτῳ πύλας 

θραύσας ἀνεζώωσε τοὺς τεθνηχότας, 

χοσμιήτορες τούτου δὲ γῦν στεφηφόροι 

θράση δι᾽ αὐτοῦ συντρίόουσι βαρδάρων. 

410. ΑΔλο. 

᾿θι5 δχίθηαϊ! τηᾶπιβ ἴῃ ἴρηο 

μα παρερχομένοισιν ἐτύχθην. : ἜΝ 511}}}} οἱ αδαμαθὸ ριῶῖο 

ΒΘ 501 Ἰΐθγιπι ἐθῶν εἰ πὰπο δρυΐ, 
αυϊὰ πα 188 ἢ ΒΘΟΙΠἀΔΠῚ Ρυιυβθηϊίαιη. ὑ 

᾿ἀθξι ΑἸΔΌΡ. ΣΝ 

Τὴ ἱπυθηιοπθπὶ οαρ1015 ῬΎΘΟ ΒΟΥ 5 
) » ἘᾺΝ 

0 ρυὰ5 τηορία τη, Ἰγοθηθ, ΠὰηΟ ΟΟΘΕΪ ῸΓ 
[οηΐθιη ἰθβυϊ πη ογιιπη, 516 ΟΠ Ιβίαϑ ΤΏ] 

τὰαὰπὶ οαραΐ [οἰ αιιοα πίον βοῖ, βοονίᾶ.. 

05: ΑΝ ΡΣ 
Τὰ ρνϑιϊοβιμι οαραΐ. 

Τὰ ΤΙ ἀἰηυπι β]αάϊαδ5 (1. 6. οῷρ465),. 
γοσοπὴ τη βι βι} δἰϊδτη ἃ ΒΟ ββι τη ῬαΡΒΌΒ..ς 

πὰπο τη δου ]ουιτα θη {8 Παθηΐαπι, 1 
γοῖρβᾶ ἕᾳ νοοὶβ ᾿ηριᾶ οὐ Ἰὰχ. [ϑεῖϑ..- ᾧ 

.ἀρθ. ΑἸ. 

[,Ο{ιι6 018. πηογίαιβ ἰὰ, οἱ ρβοοπαϊ 
ἴα τονογὰ ᾿αχ οἱ  ΡΌ] νοχ, Ἰγομηα8. 

401. ΑΙΔΌΡ. ἊΣ ἽἜ 
Ὧ Ῥοο.. 

Οπιρζμηι αι δυπί, Ρυϊοϊνουνήναη, τ 
ἀανοι τὶ 

ἀ08. λιαῦν. 

Νοη Ρα]ον μα ἀϊῃθιη Βαθυὶί δυσρο 

4{6πὶ ΒΑ 51}1}5 ῬΓἕΘ565 ὀχίτοδ ς 
σΘΠΘΥΔη5, ΟΥ̓ΠΑΥ ὑΠ ΘΟΔ ΠῚ γος ΟΣ 
ἴπ 400 δχίθηβιβ ἰγαχὶξ ΟΠ ΠΘΠῚ ΓΘΕΈΠΙ 
Θ64 ογαΐ ἀθοογιβ ρα ]ον ἐπα ΐπ6 ΟΠ ἰδίαβυ 
ποῃ ἰογηπδπὶ Πα θΘθαΐ, 564 ογπαν 1 
Ἰ 9] Ἰοοπι-ἀδρθοία οἱ ΡΘοοδίο, βρθοῖι τι 
᾿ Υ ΠΑ ΟΣ 

τος 409. ΑΜΌΡ. 

νἱ α 6. ᾿ρβαπι νἱρο5 ῬγΟ απ ἀθη5 
Οσηβίδη ϊΠῈ}8 δα ΘΙ οἱ ἨΠοιηδηι5 

Εἰ αἀπίθα αυϊάοπι ῬΙ5 Ομ βία ἴῃ ̓ 
οὐτη-ἰγορ  ββοί, δἀ-Υἱαπιογθάιχῖι, ; 
ΟΥ̓ΠϑίοΓοΒ μυ]ὰ5 παπο οογοπδίϊς 
αὐάδοῖαβ ΡῈ. 1Ὼ οοηίθγιηΐ τ 

ω ;  ἅ{0. Αταῦν. ὼ 



(ὰρ, ἀμοόμοις λέλυται νέφος, ἀντὶ δὲ λύμης. 
προτέρης πάντη με Θεοῦ χάρις ἀμφιθέθηχεν. 
ποτε τετραπόδων, ὁπόσα μογέοντα δαμείη, 

διπτομένων ὀδμιὴ διεγείρετο λυγρή" 
άχι χαὶ παριών τις ξἕῆς ἐδράξατο ῥινὸς 
γοιῆς παρέθρεξε χαχοσμίην ἀλεείνων. 
δὲ δι᾽ ἀμϑροσίοιο πέδου περόωντες ὁδῖται 

ξιτερὴν παλάμην ἐγεερα προσάγουσι μετώπῳ 

-αυροῦ τιμήεντι τύπῳ ψυχὴν προτελοῦντες. 
δ᾽ ἐθέλεις χαὶ τοῦτο δαή μεναι, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς" 

γε ίας τόδε χάλλος ἐμοὶ πόρεν ἀξιέραστον, 

Δ.) ὍΝ εὐσεύίῃ μεμελημένος ἱεροφάντης. 

411. ἸΩΆΝΝΟΥ ΕΥ̓ΧΑΙΤῺΝ 

[νυητροπολίτου ἐπισχόπου.] 

Ἐνιστορήσας τοὺς σοφοὺς διδασχάλους, 

ὶ τὸν Θεοδώρητον αὐτοῖς συγγράφω, 
ἄνδρα θεῖον, ὡς διδάσχαλον μέγαν, 

; ἀχράδαντον ὀρθοδοξίας στύλον. 

ἂν δ᾽ ἐχλονήθη μιχρὸν ἔχ τινος τύχης, 
ἄνθρωπος ἦν, ἄνθρωπε. [κὴ χαταχρίνης " : 
οὗ γὰρ τοσοῦτον δυσσεδὴς ἦν ὁ χλόνος, 
ὅσον μετεῖχε τῆς ἐριστιχῆς βώς. 
Τί γάρ; Κύριλλον πανταχοῦ νιχᾶν ἔδει, 

δογματιστὴν ὄντα χαὶ λογογράφον᾽ 
υς δὲ τούτῳ χαὶ διώρθωται πάλιν: 

τὰ Ἦ" χλγα πάντα τῶν μεγίστων ποιμένων 
βλέπων τὸν ἄνδρα μνηδενὸς λελειμμένον, 

Ὁ ταῦθα τούτοις εἰχότως συνεγγράφω. 

419. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 
Μήτηρ Θεοῦ ἡ ἀνίχητος. 

ὡρ τὸ πρὶν μὲν ἐχ πέτρας δυὲν ξένως 

εὐχῇ προήχθη τοῦ προφήτου Μωσέως, 
τὸ νῦν δὲ τοῦτο Μιχαὴλ σπουδῇ ῥέει, 
ἣν σῶζε, Χριστέ, καὶ σύνευνον Εἰρήνην. 

418. ΑΛλο. 

Εἰ: τὸν Ἀρχάγγελον Μιχαήλ. 

, πνεῦμα χαὶ πῦρ οἴδαμεν τοὺς ἀγγέλους, 
ὃς πάχους τε χαὶ πάθους ὑπερτέρους᾽ 

λ᾽ ὁ στρατηγὸς τῶν ἀύλων θαυμάτων 
τηχε γραπτὸς ὑλιχῶν ἐχ ἡ δα σώδων, 
πίστις, οἷα θαυματουργεῖν ἰσχύεις! 

ἄστα μορφοῖς τὴν ἀμόρφωτον φύσιν! 
ἣν ἡ γραφὴ δείχνυσι τὸν γεγραμμένον, 
ὡς πέφυχεν, ὡς δ᾽ ἔδειξε πολλάχις, 

ἀά, Αλλο. 

[Εἰς τὸν αὐτόν.] 

εὔυα, νοῦς, πῦρ χαὶ φλογῶδές σοι ξίφος. 

᾿ἀΑρυν ἢ ΒΡΙΟΝΑΝΝΑΤΑ ΒΕΡΟΙΟΜΑΙΑ, : 857 
Οἰηηΐβ Θηΐτη ἀθάδοοι 5 'δοίαἰα δύ, 065, ῬΓΟΘῸΟ [πιὸ 

Ῥτΐογο, ἈΡΊΙΖα6 πιὸ Π οὶ σταία οἰροιαν  ηἰ. 
Εἰ οἰϊπη φυδανιροάιϊπῃ, 4 Ἰθον ἃ Πί05 ἃ ΠΠ]ΟἿ] οββθηί, 
Βα Ριο)θοίονιτη οὐον βιβοι(α θαΐαν οΓΑν 8 : 
Βί6Ρ6 οἱ θυΘΙΘΡΙΘ 5. ΔΙῚ 115. 5101 ἀρρυ ΘΠ Θηαἶ πᾶβιιη 
οἱ ΠαΠ λιι5 ργείθγθα οαθαΡΡ πη τη -ΟἀΟΓΘ ΠῚ ΘυἹ8η5. 
Ναπο υιΐθπι ῬΘΙ ὉΠΠΡΓΟΒΙ ΠῚ 50] πὶ {γα ηΒΘΙη 05 
ἀοχίγαπι τηδηῖπ βιι δα ἀποιηΐ ἵγοηί [Ὑ]ἱαίογοβ, 
ΟΥΙΟἾβ ῬΡΘίΙΟ50. ΒΙ5ΠῸ ΔΗΪΠΠΠ Δηΐ6- ΓΘ Π-5Δ Γ Π|- 
51 νἱβ οὐ Ποὺ ἀοοουὶ, αὐ ῬΘΠη6 50]Δ8 : 
Αδηθὰβ. πᾶηθοο Ρυ]οΡ ἀπο πὰ. ταϊπὶ ἀδαϊν ἀπιοιὸ- 

[αἸση ἄτη, 
ΟἸΠΠΪ -5 Δ Ρ᾽Θ ἢ 1 ὰ- ΡΥ θα {π|5 ρ᾽οίαϊο οἰπη-ἰ-ουναββοί,- 

[5δοονίοβ, 

411. ΦΟΑΝΝΙΒ ΕΠΟΠΑΊΤΟΠῸΝ 
[πιϑί ορο το ΘρΊ 8600}. 

Οἱ Πἰβίου! τηδη ἃν] Βα ρθη 05 τη ΡΊΒ ΓΟ 5, 
“οἱ Τῃοοάογοίιπη οὐτα 1115 ΘΟΉΒΟΥΙΡΟ, 
αἰ νἱγιπι αἰν]ηπη, τυ τη ΡΒ. ΠΤ ΤΠ] ΡΠ ΠῚ 
αὖ ἸΠΟΟΠΟΙΙββᾶπι Γ οί - ΠΟῚ ΘΟ] στη. 
51 σοΙηΠηΟί 15 δύ ρασθαπι φυδάδπι Του αηὰ, 
Ποῖηο ογαΐ, ΠΟΠΊΟ : Π6 ΘΟΠΑΘΙΏΠΘ65 ΘἸ)}; 

Ποη Θηΐμ ἰδηίιτη ᾿πηρὶα Γαΐ, ΘΟΙητηΟἰΪο 
ααδηΐαιη ΡΡ ΙοΘ ρ5-6γὰΐ οοηἰθης!οϑῶ ΥἹ8. 
Ουἱᾷ οπηΐμη 7 Οὐγ! 5. ΡΊψα6 νἱποθγοί ορουίοθαί, 
τ 41 ἀορτηα δία δΡαΐ δὲ οὐδίου : 
αἰϊατηθη οἱ 8.0 {ΠΠ᾿0 οογγθοίιιβ οϑί 6 σοηίγαυῖο ΤΠο- 
ἀυοδα ]1ὰ οἸληΪὰ πΙδ ΧΙ ΠΙΟΓΙΙ ΡαΞΙΟΡΙπὶ [εἰο)᾽έτιξ. 
ΘΟΠ5᾽ ΦΘΥὯΠ5 ν᾽ ΓΌτη ΠΕ}10 6556 ΠῚ ΠΟΓΘΠῚ, 

ἴσο 1ΠΠ15 πο ΓΙ Ο ΔΠΠΕΠΊΘΓΟ. 

413. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Μαίον Πδὶ αἀξὸ ᾿ηνὶοἰὰ δβί. 

Λαμὰ ῥεῖα 6Χχ ροϑίγα Πα ΘΠ5 Ἰη50|1{6, 
ΡΙθο6 ρυοάποία 6βί ργορῃθίῷ ΜΟοϑβίβ ; 
πιπο δυΐοπι ἤῶς ΜΊΟΠ 6115 οὐγὰ ΠυΙΐ, 

«ποι βαϊνατη-ὰο, ΟΠ γβίθ, δὲ σοη) Θ [ΓΘ ηΘη. 

413. Αἰαῦ!. 

πη ἀρομδηρθὶαμι ΜΊΟΠδΘΙ. 

Ταηθη, Βρ  εἰζαμι οἱ Ἰρη 6 η 50] ΠΠ115 ΔΉ ΘΟΪΟ5 6880, 
ΟἸΏΙΪ οΥΓαβ58- τη θυ ϊα οἱ ἃἰϊθοίι β ρ ΡΟ Ὸ 5: 
564 ἀυχ πιαΐθυ!-Θχρογί πὶ ΠῚ ΡΔΟΙ]ΟΤΊΙΠῚ 
βίϑιι ῥ᾽ οὗτι5 σθαι θυ} 015. ΘΟΙΟΥΙΒΙ8. 
Ο ἢΠά65, αυδὶϊα τηϊγδοι]α- Θά θνθ γα 65! 
ἀπάτη [Δο πη [ΟΡ Πἃ8, Πα τΘ- ΟΥΤη πη -Ὠ ΟΠ -Πᾶ οι, 
Αἱ ρἰοίατα τηοηβίγαΐ ῥ᾽ οίαπι, 

πυὴ 4118}15 παίιΓα-65., 568 4] ΘΠ 5886 ΤΠ ΟΠ ΒΕΓΆΥΊ. 

ἀ1άς ΑἸΑΌΡ, 

[Πὰ δαπχάθιῃ. 

[μππθη,5ρ γἰΐα5, τη 5, ̓ 15. οἱ Παπηιηοι}5 {101 ΘΏ 515. 

ἰοχριαηίθβ.. 

[παϊαραϊη ἔς. 



ο: 

Ἢ 

1τ0 

λἀὸ 

βοὴν 

μὲν οὖν φῶς, πνεῦ μα, νοῦς,. ἐναντίοι ς 

Ἶ 

υο ὶ 

χαὶ ξίφος ὀβνηϑι χαὶ φλόξ, τὰς φύσει: - 
π ρ 

χαλῶς μερίζων, ὡς στρατηγὸς τῆς μάχης. 

ἀλἀ1δ. Αλλο. 

Εἰς ᾿Αρχιστράτηγον. 

Χρυσοῦ μέν ὡς πῦρ, ὡς δὲ φῶς ἐξ ἀργύρου, 

μορφῶ σε, φῶς ἐμοὶ μέν, ἐχθοοῖς δὲ φλόγα. 

ἀπθ. ΑΝΝΗ͂Σ ΤῊΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ () 

ὁ καρπὸς ὀστοῦν, ἡ δὲ χεὶρ χρυσῆ" πόθεν; 
--- Ἐχ τῆς ἐρήμου χαρπός, ἐχ πο Νεν, 

-- Χρυσῇ παλαιστὴ χρυσοδάχτυλος ξένον. 

-- Οστοῦν ὁ χαρπὸς ἐχ φυτοῦ τοῦ Προδρόμου" 

τὴν χεῖρα δ᾽ ὠργάνωσε τέχνη χαὶ πόθος 

Αγνης ἀνάσσης ἐχγόνου τῆς πορφύρας. 

411. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

δΔητεῖς μαθεῖν, ὁδῖτα, τόνδε τὸν τρόπον; 

τ" ἀρχὴν ἀποσχόπευσον αὐτοῦ χαὶ τέλος. 

-- Καὶ τίς ὁ τοῦτον τερματώσας ἐχ πόθου; 

Τϑ. Νεύφυτος τοὔνομα, λάτρης Κυρίου. 

Αἴτησον αὐτῷ ολρρος δύτηραν; 

ὅστις ποτ᾽ ἂν ἧς χαὶ ἘἀεΩν ἐνθάδε. 

ἀι8. ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΆΑΡΔΑΛΗ. 

Εἰς τὴν δευτέραν παρουσίαν. 

Στενὰς πύλη δείχνυσι σαφῶς εἰσόδους, 

ἐχ τῶν προϑύῤων ἐχφοδοῦσα χαθάπαξ, 

ἄνω ποταμὸς ἐχ ποδῶν χριτοῦ βρύων, 

χαὶ δαπανηρὰν ἀλιτροῖς ἕλχων δίχην, 
κατὰ χεφαλῆς τοῦ προσιόντος φλέγει. 

Δυὰς παραστάτις δὲ πάλιν ἀγγέλων 

πλευρὰς ἀτεχνῶς διορύττουσιν ἄγαν " 

ὁ μὲν γὰρ ἀχμὴν ἀνατείνεται σπάθης" 

ὁ δ᾽ αὖ γραφικῆς ὀξυτάτῳ χαλάμιῳ 

δοΩν πιχρὸν ἐγχαράττει πταισμάτων. 

ἀλλὰ στενωθεὶς ἀνάδραμε ταχέως, 

ὄμματα χαὶ νοῦν ἀνάγων χαὶ καρδίαν, 

χαὶ τῷ θρόνῳ πρόσδραμε τῷ τοῦ Δεσπότου, 
Ψυχῆς τελῶν χάθαρσιν ἐχ τῶν δαχρύων. 

Καὶ γὰρ χἀχεῖθεν ἐχδίδωσιν ἀφθόνως 

τὸ σωστικὸν πέλαγος τῆς εὐσπλαγχνίας, 

ψυχὰς προτέμδην ἐχ τρύυμιας βίου 

πρὸς τοὺς ἀχλύστους χαὶ γαληνοὺς λιμένας. 

ὡς ἂν δὲ τὸν πλοῦν ἀνύσας σεσωσμένως, 

τοὺς εὐχαρίστους ἀναπέμψειας λόγους, 

γεὼς ὅδ᾽ αὐτός, ἡ ξένη θεωρία, 
ψυχῶν ἵλαστήριον, ἐκ συμφωνίας 
τῶν ἀγγελικῶν ἀσμάτων πεπλησμιένον. 

Εἴσιθι λοιπόν: μὴ δέδιθι τὴν πύλην. 

ἰση δ οὐ Θη515 τον οἱ Πατητηα,. ἀν Στὴ 
Ρυΐογο αἰνίάθη5, αἱ τα ἢ Ποτάυχ ἰ ἴῃ ΡΝ 

ἀιῦ. ΑἸἴαῦΡ. 

Ιῃ οεἰοϑἐϊα τα] 0186- ΡΥΪ Ποῖ ρθη 

Εχ ἃιρο αυϊάοπι αἱ ἴσπθηι, αἴχαθ Ἰθοὶ 
ἸηΪΌΓΠΙΟ 6, ποθ πὶ ΤΏ] 8] ἀα] θη, ἰπὶμηϊοῖ 

446. ΑΝΝΑ ΟΟΝΝΕΝΕ (ἢ). 

(ΔΓΡῚ15. Ο8, Τ8ΠῈ15 δαΐοπι διΓθἃ : απ 
-- Ε ἀοβοῦίο ἔγαοίαβ, 6 Ῥα]ωβίίπα. [00 
--- Λυγθὰ ΡδΙππὰ Δπηυ]υπη- ΔαΓουΠη- ῬΘΒίδΙ 
-- Οβ ἐγυοίαβ Χχ ἈΓΌΟΓΘ ῬεΘΟΌΓΒΟΙΪΒ : ἔ 
ΙΔ η.ΠῚ διιίθιη ᾿πβίγαχὶς 815. δἱ ἍΠΠΟΡ ἱΞ: 

Αῃηθ Γορὶπῷ ρυΓρΡυτ οὐαηα8.. ἫΡ, 

Δ1Ὶ, ΑΝΟΝΎΜΙ., 

Οὐφεῖβ-πὸ αἰ ἀἸοἶθβθ, νυἱαίου, ἡδπδδδ 

- Ιηϊ στα Ἰηΐαθγα ᾿ρβίιβ οἱ ἤποπι. 
-- Εἰ 4υῖϑ 1Π6 φαΐ Θᾶπι ἰθυταϊ πᾶν] 6 ᾿ 
-- ΝΘΟρΡΗγ 5 ποπηῖπθ, ἴαπηα 5 ΠΟΙΏΪΗ 
Ῥγθοᾶρο 1ΠΠ1 δηἰπηδ5 Βα] αΐθιη, Ὁ ᾿" 

αυ 5615 65 οὐ ἢδὸ ρυίθ τ θη 85.. 

448. ΚΕΟΝΙΒ ΒΑΗΡΑΓΆΒΙ, 

Ιῃ βροουηάτπῃ Ολγῖδίϊ δἀνοπίαχη, 

Απηριβίοβ ροτία τηοπδίγαὶ δώμαθ, 
6Χ νϑϑίϊθιι!ο θχίθρρθ 5 οἴη ηἶη0.. 

ΘΌΓΒαΤα ΠΌΠΊΘ ἢ ῬΓΟΟᾺΪ ἃ 6166. ἐὐῤιῦπα 
ὡπατρνονο. 
ἴπ ὁδραΐ δάνοῃϊοηιῖ5 α!ροί. : : 
“ΒΙΠἰ 4υἱ δἀβίαηί δυΐθπι οταἴνοτθο, 
Ἰαίογδ, {Πα Ῥονϊοάϊυπι γα 
αἰΐον δηΐπὶ δοῖθπ ἰη οηία!. οἸΔα 11; 
ΑἸῖ6 ιν διαΐθ πη βου ρίουο δου 15511Π0 οδ 
οΟαϊσθιη διηδ πὶ Θχᾶγαΐ Θα]ρδΡτ. 

.ϑ8α δηρ5.115- ὈΓΘ55115 ψυαηηι ΥΘΘῸΣ 
ΟΘι]05 οὗ τηδηΐο πὶ ΘΙ ΡῸΠ5 οἷ, ΔΠΙΤΗΌΠΗ, 
δἰ δά ἐῃτοησπη δοσανΡ, Ποιη ἢ, 

ΔΠΪτη: ΒΟΙγ6Π5 ΡΌΓΡΙΟΠΘΙη ᾿ΔΟΤΊΤΩΪ 
Εἰδηΐπι οἱ ἰη46 οἴει δθυπάθ. 
βϑ]αΐαγϑ τη βου ΟΡ 8 ΤΩΔΓΘ 
ΔηΪπΊἃ5 ἀθάποθη85 6 Τηδρη8- ῬΓΌΟ6]]ἃ νἹ 
δὰ ποη-δρὶ(αἰο5- ὉΠ 615 οἱ, ἐγ α}}|05 Ὁ 
Ὁὐ δαΐοπι, Θαγβὰὶ 58] {Ἀγ 116 ρθγδοίο 
ΘΔ ΙΔΓΌΠῚ ΘΠΙΪΒΘΡΪΒ5 ϑοίϊσμθδ, 

(ΘΠ Ρ] τ ἢοΟ ᾿ρβϑυτῃ ογξ, Ἰη50} 118 ΡῸ 

ΔΗΪΠΊ ΔΤ ΠῚ ῬΙ ΔΟΙ]Πα ΠῚ ΒΥ ΡΠΟηΪδ΄ς 
ΔΏΡ ΘΙ Θογατη οδηίιαπι ἱπηρίοἴυμη. 
Ιηρτϑάθγθ 8Πη; Π6 {ἰπ|685 ροΡΙΔΠΙ. 



γραμμα αὐτὸν ἐλ ϑῖς ὔκείος σιον. 
ερὶ 1 τῆς οὐρανίας ἱεραρχίας. ΦΑΣΙ εν 

: ἧς σοφίης ἀμαρύγματα πολλὰ χιχήσας 

χ βγβρηνας ἰδεῖν γοοσύνθετον ἄστρον. 

νν 490, Ἄλλο. 

ὧν. τε τύπων χρύφιον νόον εἰς φάος ΩΣ 

λογίων ἡκοτερπίσ πυρσὸν ἀνάπτεις.. 

᾿ δι: ἐξ ἄχρας θεωρίας" : 

 ἐθλάστησας ἐξ ̓ μμελίας τ 
 ἀνέδωχας ἐμιμιελεῖς λόγους. 

τ κόμα ἔχον τὸν ἅγιον ἀρ ξοὴς τὸν 
νν Δ ἘΡΡ τοβόρενρα. 

Ἐρὶρυδιηηῖδ ἴῃ Ὀδαίαμη ΘΙ Ή 51. 

6 οδοϑϑιὶ Βἰθρυϊὰ. 

ΑΠΡΌ]ΙΟΘ ΒΡ θη 10 Δα 105 τη] 05 ἀϑβϑθουζαβ᾽ 
Βοιηϊηἰ θ5. ΘΧΕ θυἶδιϊ σοηβρίοϊθηατη τηθηΐθ- Θ0Πὶ- 

ἀ90, ΑἸαῦϑ. 

ἐγρογυπηαιο ἸΠ]ΟΥιιπὶ 4111 ὁ0}}15- ΤΟΥ πι18. ΘΟηΒρίοἴππ-. 
[1 ἃρβοοπαϊίαπι τηθηΐθπι ἴῃ ᾿66 1 Ριοάμιοαδ,. 

ΘΙοαυϊουιπι αξο-ν ν- 5 ρΙ Θη 18-ρτα 8-5ηΐ ἴδοθπη, 
[ν6] ᾿ρβυιμη-ἀθυτη- ἀο]οοἰδηΐθηι ΔοΟΘ Πα ]8. 

τος ἄ8]. ἸΝΟΒΗΤΙ. 

Τη ᾿πηδρίποτη τη ρηὶ ΒΑ51}11. 

Μαϊΐαὰ (6 οορ]ίαίϊο, θθαίθ, 6Χχ βρθοΐθ, ἰθηβί, 
τη], συγ, ΘΧ 5. ΠΏ Πη8, ΘΟΠ ΘΙΠ ΙΔ 016 : 
8 Ὁ 5.106 501}Π16οὲ οΥτἵ5-65 ΕἸΠΤΊ 618 
δὲ ῥῖὸ ἔγαποία ϑαϊ ἀἸβίϊ σοποϊηΠἃ 8. ΟΓ ]0Π65. 

4525, ΜΑΧΙΜΙ ΡΙΠΆΝΌΡΑ. 
Τη υϑ]αυϊδυατα-Πθοδτα βᾶποίῖ δίθρμδηὶ ρτοίο- 

γηδυί "5. οδϑᾶ ΘΟ ἸΠΘηἰΘΠΊ. 

{1 ταανίγγαπι ἰ6 Ῥετηαπὶ 6 Ἰδοία ἸΔΡΙΔ0ΠῈ 
ΔΌΡΙΤΩ ΤηΘ Δ ]]ΟΓ ΠῚ ΡΥΙ Πα τη {6 ἴῃ ἰΔρ146 οἰηρὶ!. 

ἴ 

᾿ 
᾿ 

᾿ 
᾿ 

ἔ 

3 
᾿ ἱ 

3 

ἐπ Ύκ  μᾷ; .. ἈΝΟΝΥ͂ΝΙ. ΒΕλΟὶ 

[ροβίταμπη ἀβίγαμ. Ὁ 

Ομ! οβιϊαπι οπογοαγαπι (αὶ ἐπαθι ἘῈ τ. 
[οΥἸη65 οδη ΘΟ Υ8, ᾿ 

εἶν; 



ΒΒΕΥΙΒ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ ΙΝ ΠΑΡΌΤ 1Π0᾿ 

.- Ἐχ Αἰμθῃ, 1. Ῥ. 80, 10: Ἀρχίλοχος τὸν Νάξιον 
τῷ νέχταρι παραθάλλει" ὃς χαί πού φησιν" Ἔν δορὶ μὲν... 
οὐ ϑυηθ8. Ερῖδβέ. ΟΧΧΙΧ : ̓Εγὼ δὲ ὑπὸ μεσοπυργίῳ τεταγ- 
μένος ὑπνομαχῶ. Ἔν δορὶ μὲν... θα παηί, αὐ νἀ δία, 
γΠ1{15. ἃρίθ βὰδ Θχα δ η{15, οὗ θ6}}} οοτητηοάδ οἴουθη- 
15, ααρθιβ δα Δ ὈΒ᾽γ}1115 οδὺ ΗΙβρδηὶ οὐ] βάδιῃ τ6- 
ΘΘΠ ΙΟΡῚΒ5. 611 δίου!β οδηὐπηοαϊα ατιδη] Ρ8]]} 106. 5ῖο 
νυ 6]. νἱν 1116 ποβίου ΕἾ. ἀθ ’ἰὰ Νοιιθ (ν] 4. ποβίγδγη 
46 ϑοάρφχῃη υἱῦὸ Πββογίαί. Ρυ. 33): 

ἃ σΘ.}"6. οδὲ τηὰ ρδίνὶθ, 
ΤΟ ΒΔΡΠΟΪΒ Τηἃ ΤΠ ΔΊβΟΗ, 
οἱ δὴ ἰοαΐθ 58 ]50} 
οοτη θα, ο᾽δδί τὰ υἱθ. 

Υ5. 1. Μᾶζα μεμαγμένη ρΙαοοηία 6δ5ι, ΡΆ]Π]Π166, φάέραιε, 
ψαϊοίέο. --- 8. 2, Ἰσμαρικὸς οἶνος. ΠΟΙ : Ἴϊσμαρος 
πόλις Θράχης, ἡ νῦν Μαρώνεια, οἷγοᾶ ἀπδῖὴ ΠΟὈΪ]6 
νη παβοθθαίαν. Κ΄. Ηοηι. Οα, Κι. -19ὅ. « Νἧ δουρὶ 
οὐσὴ Αἰμθηθοὶ δαϊίορθ Βοῦρα 5, νϑίαϊί ΒΥΆΘΒΠΠ5, ἐὐϊα!.», 
Ψψας. ϑυϊάδβ, 5. νυ. Ἰσμαριχὸς οἶνος οἱ ὑπνομαχῶ. 

Π. Ἐχ Ῥαυβαδη. ἸΥ͂, 10: ᾿Αριστομένει δὲ ὡς ἀνέστρε- 
ψεν ἐς τὴν. Ἀνδανίαν, ταινίας αἱ γυναῖχες. χαὶ τὰ ὡραῖα 

ἐπιδάλλουσαι τῶν ἀνθῶν ἐπέλεγον ἄσμα τὸ χαὶ ἐς ἡμᾶς 
ἔτι ἀδόμενον. --- 8. 1, Στενυχλήριον πεδίον ἃ Ορριάο 
Μοββθηΐτο ΒΙΘΏΣΟΙΟΡΟ, ΓΕ απο νἱὰ. ΗἩδγοαοί. ΙΧ, 64, 
ϑίγδΌ. ΝΙΠ, νυν, 7, λει ΒΟΡΙΙ( Στενύχλαρον, πηάθ, 8. 
Βίθρἢ. ΒγΣ. ΠΟΥ Στενυχλάριος. --- Ν1ὰ. οἰϊατι 
Ῥδαβδηῃ. ΤΥ, τη, θ, τῆς 8, οἱ χχχηι. ὦ, Ὁ] πηο οδιὴ- 
Ῥάχμῃ νοοαί Στενυχληριχόν, οὐ δαᾷὶύ : εἶναι δὲ ἥρωα 
Στενύχληρον λέγουσι. 

{Π. Ἐκ ῬοΟΙυθὶο Υ̓, χχχα,9 54. οὐ Ραιβδη. ΤΥ, ΧΧῚΙ,, 
1Π|6 δαίθην ζῶ γι θημανγδύ : Οἱ Μεσσήνιοι παρὰ τὸν 

᾿ τοῦ Διὸς τοῦ Λυχαίον βωμὸν ἀνέθεσαν στήλην ἐν τοῖς 

χατ᾽ ᾿Ἀριστομένην χαιροῖς, χαθάπερ ὁ Καλλισθένης φησί,. 
γράψαντες τὸ γράμμα τοῦτο’ ἸΙάντως χ.τ.}λ. Ἐπεὶ γὰρ 
τῆς αὐτῶν ἐστερήθησαν οἱονεὶ περὶ δευτέρας πατρίδος, ὥς 
γ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ, τοῖς θεοῖς εὐχόμενοι σώζειν τὴν ̓“Ἀρχαδίαν, 

τοῦτ᾽ ἀνέθεσαν τὸ γράμμα. Καὶ τοῦτ᾽ εἰχότως ἐποίουν" 
οὐ γὰρ μόνον αὐτοὺς Ἀρχάδες ὑποδεξάμενοι χατὰ τὴν 
ἔχπτωσιν τὴν ἐχ τῆς ἰδίας ὑπὸ τὸν Ἀριστομένειον πόλε- 
θον, ὁμεστίους ἐποιήσαντο χαὶ πολίτας, ἀλλὰ χαὶ τὰς θυ- 
γατέρας ἐψηφίσαντο τοῖς ἐν ἡλικίᾳ διδόναι τῶν Μεσσηνίων, 
-- οχ ᾿η]βίπβ, Μϑββθηἶδ8 Ρτγοάϊίουν, Αὐιβίοογδίθβ, 
δραΐ, δυοίουσθ Ῥαιβδηΐα, ἀαθῖὴ ἸΔρΙ 15 οθυυίαπὶ 
οχίρδ, ἢ η65 ᾿Ἰηβθρε! τη Αὐοδάθβ ἈΡΊΘΟΘΡΘ. -- 8. 23 
ῬοΙΥ. δὰ. Εἰ. Ιαού, Μεσσήνη. - 5. ἀς, ΔΙ]. Η. 
ἴηι (6). 18. χαῖρε θεὰ, χαὶ τάνδε σάω πόλιν. -- ῆοο 
δρ᾿ ὅυδιητηᾶ ἀτγοιῖταβ θα] δαὶ ἴῃ Μαηέϊε. 860. ΕἸον. 
97. ν». 838. 50} Ἰογτηχηδίο : τὸ ἐπὶ τῇ στήλῃ τοῦ Λυχαίου 
Διὸς περὶ Ἀριστοχράτους. 

ΤΥ. Εχ Ῥαυβαη. Υ͂, χνήςχιχ, θ6. ἃγοὰ ΟΥ̓ρβϑὶ : 
Λάρναξ, χέδρου μὲν πεποίηται, ζῴδια δὲ ἐλέφαντος ἐπ᾽ 
αὐτῆς, τὰ δὲ χρυσοῦ, τὰ δὲ χαὶ ἐξ αὐτῆς ἐστιν εἰργα- 
σμένα τῆς κέδρου. Εἰς ταύτην τὴν λάρναχα Κύψελ ον τὸν 
Κορίνθου τυραννήσαντα ἀπέχρυψεν ἣ μήτηρ, ἡνίχα 
τεχθέντα ὁ ἀνευρεῖν αὐτὸν σπουδὴν ἐποιοῦντο οἱ Βαχχίδαι. 
Τῆς μὲν δὴ σωτηρίας εἵνεχα τοῦ Κυψέλου τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
γένος οἱ ὀνομαζόμενοι Κυψελίδαι τὴν λάρναχα εἰς Ὃλυμ- 
πίαν ἀνέθεσαν, τὰς δὲ λάρναχας οἱ τότε ἐχάλουν Κορίω- 

θιοι χυψέλας: ἀπὸ τούτου δὲ χαὶ ὄνομα Κύψελον τῷ παιδὶ 
θέσθαι λέγουσιν. Τῶν δὲ ἐπὶ τῇ λάρνακι ἐπιγράμματα 
ἔπεστι τοῖς πλείοσι γράμμασι τοῖς ἀρχαίοις πἰῤωμμυ νὰ 

χαὶ τὰ μὲν εἰς εὐθὺ αὐτῶν ἔχει; σχήματα δὲ ἄ 
μάτων βουστροφηδὸν χαλοῦςσιν “Ἕλληνες..... 
ἌΡΒδΙδΙ, Μϑββθηΐδ βϑρὶβ, δρδὺ δ|1π5: Μ 
ἸΧΟΡΘΠῚ Δ ΑΡΟ]Ππ6 γαρίδτη τρϑεϊ τ. ΜΔΡΡ 
ἰὰν χαλλίσφυρος οὐ ἃ0 ΗοϊηθΡοῸ Πήαα!. 1, 110. 
ὅθ0, αὶ δθοο θα], παγραίαν. Μια. Κ΄οθοὶ 
ΑΡΟ]]οά. 1,7, 9. -- β. « δοάρηςὶ ἴῃ βο]1ο 
ἀοχίθσδ {880}, ἃ δον Δαβίδ οηαΒ. 
γ. Πεποίηνται δὲ χαὶ ἄδουσαι Μοῦσαι χαὶ Ἂτ 
ἐξάρχων τῆς φδῆς. --- ὃ. Ἄτλας δὲ ἐπὶ μὲν τῶν 
χατὰ τὰ λεγόμενα οὐρανόν τε ἀνέγε: χαὶ γῆν, 
καὶ τὰ Ἑσπερίδων μῆλα. )6 τὰ Αὐϊαηΐθϑθ, 
Ρᾶνίο νά. Αρο]]οά. 11, ὃ, 11. -- ε. « ϑαηῦ οἵ 
ῬΙοβοανὶ, που τη ΑἸΤΟΡ Παρ θον, οὐ χηρεϊα ἢ 
Ηδ]θηὰ. Εὐδὲ οὐ σίγα, Ῥιμοὶ Η]ϊα, ἃ] οία, 
Ἠδ]θηδθ Ῥθά65. οἴ ΜῊΠῚ γεβίθ. » ως Ῥδὶι 
ααϊ ποίαὐ ΘΡΙρ  Διησηδ 6556. ὑϑυβὰ ΠΘΡΌΪΘΟ ὉΠ’ 
Ἰοῃρίουθ. ΖΕ μνὰ ἃ ὈἸοβουνβ {ποδὶ σαρία 
Τρ ἀατπηδηΐρ Απίθπουῦιθ᾽ οὐ ΟΟ016 ἔγαίτθ ΔΑ 
ΠΟΩΘ6 ᾿ηΘΡ ΘΟ. 5 ΥἹά. Ήοπη. 1. Δ. 221-968. -- 
δὲ χαὶ Ἑρμῆς παρ᾽ ᾿Αλέξανδρον τὸν Πριάμου ᾿ 
χριθησομένας ὑπὲρ τοῦ κάλλους. --- Πεποίηται ὃ 
Κασσάνδραν ἀπὸ τοῦ ἀγάλματος Αἴας τῆς ᾿Αθηνᾶς 

γ. Αρ. Ῥμῆοη. πᾶ. 16 ηρμγα. ορίζ. Ὁ. 51 δὰ. 
1600 {, οὐ ΟἸθιηθπί. ΑἸοχ. ϑέρογηαί. Ἰΐ,. ΥΙ, ν. 
ΜΙ βοραγαίϊμι θχμίθπορθ. ΒΡΆποΙς, (Οποηεῖο.} 
Ρ-. ΤῚ 54. π. ΧΙν) βθοιίὶ βυχηιβ. --- 8. 8, 
τελέσῃ, τη816. --- 8. 4, οίαβε. οαϊει, Ῥηόη. 
μένης. - Ὁ ΎΞ, ἢν Οὐβρίη. πᾶς ἐνὶ ἑδδομάδεσσιν. 
Ῥδυ]85. παὶς ἐνὶ ἐξ" ἢ. 5. 8, νϑί. δαϊιι. μεμν: 
ἂρ γάμου εἶναι. --- 8. 18, ῬΊμΙ. οἀ. Ῥαιὶβ, μετ᾽ 
σταις. -- γ8. 14. 14. ὀχτὼ δ᾽ ἀμφότερα, Ν αι 
ἔτ. τα γ8: 101 γλῶσσά τε χ. σοφ. --- 8. 11 
δ᾽ εἴ τις τελέσας χατὰ μέτρον ἵχοιτο. ἔτι, 
ἴηἴρ. ἢ. 340 Ἑπτὰ βροτῶν... οἱ ἢ. 251 ΠΡΝΒΟ 
οίο. 

ΥἹ. ΡΙαί. 16 Πεῤοά. ηιαϊφη. χιαι, ἀ. (Ρ. 8 
Ἀλλὰ Κορινθίους γε χαὶ τάξιν ἣ ἣν. ἐμάχοντο το 
ροις, χαὶ τέλος ἡλίχον ὑπῆρξεν αὐτοῖς ἀπὸ τ 
αἴσιν ὁ ἀγῶνος, ἔξεστι Σιμωνίδου πυθέσθαι, γ᾽ 
τούτοις" Μέσσοι δ᾽ οἵ χ.τ.λ. --- Π]ΘΡΌΓαΙΩ ἔν, 
οβί. --- 8. 1, « 5ῃπποηϊᾶ65 ρθη γροθοβ δὲ 0 
ἰδ πα πδηὶ αἸνθυβδυαχη. ἀΡΌΠΙΙΏ. ἰη60185, αἰδε1 
]αοοῦ.--- Ν. ἔς « ᾿μαοαπὰ οβ τη Ρ] αἰαΡο οι, 
χάλλιστον, αὐδηὴ Ε', Τὐγβίηιιβ θυρ θυ [Ώ56 
564 γοοῦ]δο οἱ χαὶ ῬΓΟΡΒᾺΒ. 5 ΡΟΥΔΟΙιδθ 58) 
γ ΘΒ νῸΧχ χρυσοῦ ΠΟῚ Παροί, απα6 ροπάραί. Ὁ 
ΒΘΙΒΚῚ σοπ͵]θοίαγα ΒΟΥ 6115 : χρείσσονα 
μάρτυν ἔθεντο πόνων χρυσοῦ. » Β΄. 

ὙΠ. γ οὐ. ὅ680]. ΡΙπάδν. Οἰψηῖρ. κτιι, 32 ( 
Θεόπομπος δέ φησι χαὶ τὰς γυναῖχας αὐτῶν (Κ 
εὔξασθαι τῇ Ἀφροδίτῃ, ἔρωτα ἐμπεσεῖν τοῖς, 
αὐτῶν, μάχεσθαι ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος τοῖς Μή 
θούσας ἐς τὸ ἱερὸν τῆς Ἀφροδίτης, ὅπερ ἱορύσαι 
Μήδειαν λέγουσιν, Ἥρας προσταξάσης" εἶναι 
ἀναγεγραμμένον ἐλεγεῖον, εἰσιόντι εἰς τὸν νο 
ρᾶς χειρός: Αἴδ᾽ ὑπὲρ χ.τ.λ. Θυοά ἴδο116 
ἰδ Ὀα188 οα]αδγη 5 βου ρίατη [αΐββθ αθὶ ἀθρὶ 
(ΟΡ Βἰου τὴ. ὌΧΟΥ 65 ὈΓΘΟ65 α1ἃ8. ΤΟΙ 
Ῥὰ5 οποῦὶ δα μι θθπίθβ. Ποάθραηὶ οἱ ΡΙὰ 
γιαϊφη. Ποιοα. χχχιχ, 1ὃ οἱ Αἰῆθηῃ. ΧΠῚ 
Ρ. ὅ18. --- 5. 1, ΡΊαί, ὈΙΔοι. ἰθυμάχων,. 

᾿ 



ῃ 
Υ 
τς 

ἔχων. --- 8. 23, τοί. ἕσταθεν εὔχεσθαι, ῬΙαί. δαι- 
ΟΠ μόνιαι, Αἰμδη. εὔχεσθαι, ΒΡ. οἱ ὅδο. εὐξάμεναι. --- 
γ 5. ὃ, ΡΙαἱ. ἐμήδετο, Αἰμοη. ἐμήσατο. --- 8. ἀ, ΡΙαι, 
οἱ Αἰμθι. προδόμεν, Αἰμοη. Πέρσαις ΡΙῸ Μήδοις. 

ΟΥΠΙῚ. « ϑουγανὶν ῬΙαίανοι. [06 γιαϊίφηι. Ποροί. 
νι, 6.1] σνανῖίον ἴῃ Ἡδυοάοίαπι ᾿ηνθοίαβ, αἱ ἀὈ] 
δον! Ναχὶϊ, ὑὐἱθουϊατη. ργοθίθοιϊ, τηθιηϊηθεὶὶ 
τατ, Δ0) ῬΥΘΘΟΙ λα 6115. ΓΙ οἰητι8, ἃ Θ᾽ 46. Π0Ὸ 
Ῥ80 ϑρ᾽ συ δτητηδὲθ οο] να πα ἢ), ρροθίθυὶ θυ. » ψΨ66. --- 
58. 8-ὁ, Τὴ οοὐϊοθ ΤΌΡΗΘΟΪ οὐ Ψ Ά]ΘΟΌΙ Ἰϑοϊίαν : ἕχτ. 
" ἀπὸ χειρὸς ῥύσατο βαρόχριχῆς χ.λ.τ. 

ΓΝ. Εχ Ὁιϊορ. [δουὶ.. 1Υ{ νι, 4δ. --- Υ8:.4.. Αἰΐθ 
Τοηδρίατη Ἰοσοθαίιν γὰρ ὁ μισῦ. --- 8,3, οι, δαὶ, 

τῶν ἐπίσ. ἤΛρατος; (Ἰὰββθηὰβ ρυοροηθθαὶ τῶν ἐπίσημ᾽ 
α τὸ Σ, Ἰὰ 65ι 2300 : Βα]γηδβῖιβ ἄροτος, αραΐγιηι, αὶ 

ΔΙΏΘη. ΠΟΙ ΓΘ] ]ΟΙΘ θα] Ἄρατος, ααἰὰ Αὐδίϊ να] 5 Ρο05- 
:οῦ [1556 ἸΠΟΙΒ5. ἴῃ ἀνθ πι]8. ΡΆΡΙΪ5, αὐ ΒΑΡΡμ 5 
ῃ ΜΙ] Θπεοὶβ οἱ Ηουηθυὶ ἰὼ ΟὨ 5, βδα ουβίαι τηϑίραχῃ, 

στὰ 5θοιπᾶα ἰῃ Ἄρατος ῬΓΟΡΓΙΟ ΠΟΙ] 6 Ἰοηρὰ 5ιΐ. 
Ὁ Θα] αβίαημδθ θη δ οὶ οὈβίδί βθηβιι8, αποὰ 
ῶτος Ὀ1Ὸ ἄροτρον ἀἰοὶ ποθὴ ροίοβυ; --- Μϑηδρῖτβ τῶν 

πίο Πάρος. « 1οσοϊνιῦ Τάπδη. ΕΔΌΘΡ τῶν ἐπίση- 
κον Ἄρης. δ δυιη αὐτὶ Δέανρεὶ οαπὶ ῬΆΡ1 57.» Μοηαφ. 
Ἰδρονῖς Ηδγπΐτβ ἰπ Οοηεπνιθηέ. 806. γ6η. ἰ. Χ, Ρ. 100; 
τῶν ἐπίσημα τράγος, ατὰ θ6η6 πονθγαΐ, αἰΐ, ΟΡ ΠῚ 
ΟΟΌΡΡΘΡΘ ἴῃ ῬΑΥΙου τὴ οἰ ΟΠ 15. 

ΧΟ ΤῊ Ἡδρμορβίϊοηὶβ Επο]ίαἰ. ἡ. 11 δὰ. ΤΌΓΣΠΘΌ. 
"115, ΜΌΠ,Π  ; οχ Ἡβδρ]ιοβίϊοπθ ὑθ ρθε Τὐιβίδι ῃΪὰ5 
1. Ξ,Ρ.91ῦ, οἱ ροϑβὺ γητ! 05 81105 ΒΡαποΙκ. Απαΐ.1,. 181 
ἰ σλοοῦ5. 4ρροηα. νυ. 18 (οα]. να. Αηϊριαάιο. ἰ.1, 
θ᾽. 1, ῥ. 318) ααἱ οοπίονί “5 }}}. 6). (6α1ι. ἹΚΊΡοΙ- 
ΟἿ, 1880) 298 5ᾳ.: 

ΠΆΤΟΣΣ. ᾿Ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φάος μέγα 
χαὶ λευχὸν ἥμαρ νυχτὸς ἐχ μελαγχίμου. 

᾿ς Τὴ 50}01115 δ Ἠδυτηορθηθχ, ἢ. ἐ{0:; ροβίγο- 
Ἴὰτη ἀἰβιϊ μου δὲ ἀρὰ ῬΙαταγομαμ, ἱ. ΠΠ Μο» αἱ. δα. 
Ἰάοί. ν. 9ῦ9, 4 βοηὶ οἱέ σορθηαία 7,680. 11, 2, αὶ 
τυωνίδης μὲν, αἰΐ, ἐν γήρᾳ χοροῖς ἐνίχα, χαὶ τοὐπίγραμ.- 
α δηλοῖ τοῖς τελευταίοις ἔπεσιν, οὐ Θ᾽ αϑάδηι τΤηθη] 10 
ἴδ νυ. Μαχίγηιβ νι, 1, 13. Ψιοίονίατη ποῸ οδυΥηΪῃ6 
Θ᾽ Θυναίδτη τοίουὶ Μδυτηον Αὐαπά6]. ἴῃ. ΟἹ. τχχν, 8: 

ιωνίδης ὁ Λεωπρεποῦς, ὃ Κεῖος, ὁ τὸ μνημονιχὸν 
, ἐνίχησεν ᾿Αθήνῃσιν διδάσχων, ἄρχοντος ᾿Αθήνῃ- 

᾿Ἀδειυάντου. ---- 8. 1, Βτεάποῖϊς. : Ἦρχε μὲν... --- 
3, Ἐ΄. τβίπαβ : Φυλὴ Ἀντιοχίς. 

Ι. Αραὰ Αὐ βεα. χιιχ, Περὶ τοῦ πχραφθέγμ.. ἱ. 1]. 
δ10,54. δα. Πιμάον, : ᾽Ετόλμιησε γοῦν (ὁ Σιμωνίδης) 
ν Μνήμη... Ταυτὶ γὰρ οὐχ ἕτερος δήπου περὶ τοῦ 
ὑνίδου λέγει, ἀλλ᾽ αὐτὸς εἰς ἑαυτὸν πεποίηχεν. “ἵνα 
ἡ δόξῃ νέος ὧν ἔτι χαὶ ὡραϊζόμενος λέγειν ταῦτα. 
στίθησιν ᾿Ογδωχονταέτει... ὥσπερ ἐνδειχνύμενος καὶ 

ν ὅτι ταῦτα ἐγὼ περὶ ἐμαυτοῦ φρονῶ χαὶ λέγω χάνα- 
ὦ, ὀγδοηχοντούτης ὦν: ὥστε οὐ μειραχιεύομαι, 

“τἀληθὲς εἴρηχα. --- 5. 1. ΑΥἸ5614.- Ιπάοῦῖ, μνήμη. 
ΠᾺΠΠΕ ὁοαά. ἰσοφερίζειν οὐ ν8. 2, ὀγδωχονταέτῃ 

αἰδιϊομοη γοβροχὶὶ ΡΒ οβιρδίιβ ἴῃ Κ͵έα Αροί- 
111, 1, Ὁ. 10, οἱ ἀθ ῬγόοΙο, ἴῃ Κὲέϊ5 δορ]ιῖδέ. 11,31... 
06. » ΤᾺ 

Ἴ. Αραὰ Ἠθρμεοϑί. Ἐγχειρίδ. ». δέ, εἰ 60; οοῃΐ. 
Ἴ2 δαϊϊ. Τανη6. ᾿π-ἀσ, ΒαΙάθναὶ Βυπηοὶς. Απαΐ. 
99, πϑβοῖο αἴὰ ποίου αίθ, ἰουίαβθθ ὃχ Ῥδιβδῃ. 
Ἰ. ἴηΐ».), Πύθια ρῦὸ Ἴσθμια, τοοορία ΠΡ 1}1Ε 
ἱποίϊομθ ἰθ Ῥαηῆο Ογὶέ. ν. 204, αἀπθπὶ βθοῦίὶ 

.πτῖῦϑ. 83. Ἡφην. ίθρμδῃη. ἴῃ ἀπέλοϊ. Ρ. 13 βουὶρ- 
Ἀριστοδάμας θρασὺς Ἀλεῖος πάλᾳ. ΠοΡνΠ]15 οοΥ- 

ἰ Θράσιδος ὁχ Πος Ῥαιιβδηΐϊεθ Ιοοο ὟἹ, ὃ : Ἀνάχειται 

ΙΝ ΘΠΑΡΌΤ ΠῚ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. ὶ 

Υ 

901 

δὲ χαὶ ἐξ αὐτῆς ᾿"Ἤλιδο: παλαιστὴς ἀνὴρ ᾿Αριστόδηυος 
Θράσιδος" γεγύόνασι δὲ αὐτῷ χαὶ 1Πυθοΐ δύο νῖχαι" ἡ ὃς 
εἰχών ἐστι τοῦ Ἀριστοδήμου, τέχνη Δαιδάλου τοῦ Σιχυ- 
ὠνίον. « ΟἿ" διαίθγῃ δἰ η 65 ΠῸῺ τη ϑιηϊπουῖν Ῥυίμΐο- 
τη, Ῥδιιβδηϊδβ δαΐθηι ᾿βι μμιΐα πθβοὶνββθ νἀ ϑαίαν, 
γΑΙ 186 Οδ δὲ. 6556 ρΡοββαηΐ. » Πορυϊί. 

ΧΙΝ. Ραϊαοο]ιονῖο Μορσαναἶβ, ααἱ Ἰοο5 νἱάθίαν 
ἤλιιδ 6586, ἰηνθηΐαμη οχ ΕαΡΙΟτὶ βομθαϊ δάϊαϊι 
ΒΩΟΚΙ. Ο. ἵπβο. φρο ἡ. 1081. 1η46 αφονρ. δἰ δ6 15 
Ἐρίῖφ. 9}. οίο., ἢ. 61. Τιογητηᾶ δέ ἴπ Ἰαρὶ 46 Ἰηβουϊρίαπι 
516 Ἰοβοπάστῃ νἱἀθίαν : Τὸ ἐπίγραμμα, τῶν ἐν τῷ Περσικῷ 
πολέμῳ ἀποθανόντων χαὶ χειμένων ἐνταῦθα ἡρώων" 
ἀπολόμενον δὲ τῷ χρόνῳ Ἑλλάδιος ὁ ἀρχιερεὺς ἐπ- 
[εσχεύασε] ν6] ἐπ [ἐμελήθη] : τοῦτ᾽ [ἐπ]οί[σε]ν ἐπὶ τῶν 
χειμένων χαὶ τῆς πόλεως Σιμωνίδης. Η6]]Δἀϊαη δχ ΔΙ 115 
αἰϊ}} 15 πη. 1089, 100ὅ, 1006, οἰ μηϊσαχα, πο ον βιϊὰ- 
πγὴ δὲ ὁχ ἢ. 100 ΑΡΟἸ]Ἰ15 ροη Ἰ ἥσθη {1556 σοη] οἷς 
ΟΚΗ. 6 τηοπαμηθηΐο ΡΡ]ΟΡΘ σοηβαϊο Ῥάᾶαβδη. 1, 

418, ἢ. -- 8. 1. δδὺ ἴῃ Ἰαρίάθ [ζΚαλΛ α ΔΙῚ: Βϑοκι. οἱ 
ΚαΙθ61. «Ἑλλάδι. --- 8. 8. Γιαρὶβ ΔῦθΡο νυἱάοίαν 

ΕΥΡΟΙΑΚΟΙΠΑΧῶώ... ΙΚΛΑΕΙΤΕ Καίυ. Εὐ- 
δοία[ς ἱερῷ] πά[γ]ῳ, ΒοΡρκ. Εὐδοίας ἄκρῳ πάγῳ ; οοῃ- 
ἡοϊοθαηῦ Βοπηθιαθνῖη. Επι ρου αβαιθ ἁλίῳ πάγῳ. -- 
γ85. ὁ οἱ ὅ. Αα Ανίθιηϊβίαμη οὐ ϑαϊαιηϊπα Μορᾶ- 
ὕΘη5865 ΧΧ ριισπηδνονδηῦ ἡδνῖθιβ (ΠΗ οτοάτϊ. ναι, 1 οἱ 45). 
- 8. θ, ΒᾺΡ}}}. ΒΘΟΚΗ. --- 8. 9, Καὶ 6]. τόδε [Με- 
γαρῆς] γέρας. --- 8. 10, ΚΚα106]. ὁχ Βεουρκὶο Νισαίων 
ἔ[π]ορον (οὐ Βοῃποθιάθν. λία]οδόχων ῥγο δαμοδόχω") 
ἀγόρωϊν. « Νῖδᾶ νοι. Μορδντη (516) ποηθὴ ποίαχη 
οδῦ; Ἰηὐνἃ ᾿ρϑαχη ΘαΡ1ο6 οἰγοαϊίατη ἡρώων τάφους [1586 
ἀοορύ Ῥδίβδῃ, 1, χα, ὃ,» 6. Κι. 

ΧΥ, Ου͵αδάδτῃ ροθίοθ Θδτη 80. Φδη Ὀ]1οἢ. Ῥυέλαφ. 
υἱέ. ο. ἢ, οὐ ἂρ. Ρογρῃυγ. ΡῬψέμαρ.υϊέα 1. 0) Ῥγυιδμαϊάο, 
Ῥυίπαροῦδο γηδίγο, ᾽να ἃ ἀἴνονβα νά δρια 98ιὴ- 
ὈΠΙΟῊ. ἐδία., ὁχ ααϊθὰβ. Βδθο 5ἰΐ βαι15 θσοοῦρϑιο : Φασὶ 
τοίνυν Μνήσαρχον καὶ Πρυθαῖδο, τοὺς Πυθαγόραν γεννή- 
σαντας ἐκ ταύτης εἶναι τῆς οἰχίας χαὶ τῆ: συγγενείας 
τῆς ἀπ᾿ Ἀγχαίον γεγενημένης τοῦ ἀποιχίαν. στείλαντος. 
Ταύτης δὲ τῆς εὐγενείας λεγομένης παρὰ τοῖς πολίταις, 

ποιητής τις τῶν παρὰ τοῖς Σαμίοις γεγενημένων ᾿Απόλ- 

λωνος αὐτὸν εἶναί φησι, λέγων οὕτως" Π[υϑαγόραν... 

ΧΥΙ. Εχ Ὀίοσ. 1αονί. ΧΠῚ, 1,49. ἱά. ἀθ δοάθηι 
Τ θϑοθίὶ θρῖον. την. ἢ. θῦ. 

ΧΥΠΙ. Τα μπι5. Ρηέδι. υἱέ. ο. 18 αἰ ἃ ῬγΓΠαρονα 
Ἰαάαίοβ (8586 ἤ05 υϑυβα5 οἵ ΗΙρροἀδιηδηία δ] δυηὶ- 
πἰπατα [1556 ροθίαῃ ; 46 απὸ 181} αἰϊαἃ σου ρου πὶ 
οϑβί. 

ΧΥΊΠ. ΡΙαίδνοι. ρει. Οοηυῖυ. νπιι,8, 10 (ρ.193 ΑἹ: 
Καίτοι καὶ Φρύνιχος ὁ τῶν τραγῳδιῶν ποιητὴς περὶ αὗ- 
τοῦ φησιν ὅτι Σχήματα. χ. τ. λ. 

ΧΙΧ. ϑοννανι Βίθρμδη. ΒυΖ. 8. ἡ. Θέσπεια, ππὰ6 
Βπαρβὶὶ Ἐπιβίαίη. 1. Β. Ρ. 301, 40. ἙΙάΙΕ μοβὲ Δ]105 
Ηΐδν. Βοβοῖ. Εϊορίϊθῳ. 4)". ηιαγίϊδ. 866. οατα αγοιΙὶ 
γουβίοηθ οὐ οο Ἰθιητηδίθ : Εἰς τοὺς ἀναιρεθέντας ὑπὸ 
Περσῶν Θεσπιεῖς. -- 8. 1. Ιη ΗοΪ5ί. οοἀ. ἄρχει ΡΓῸ 
αὐχεῖ.« ϑδονιρίαχῃ νἱἀθίαν ἴῃ 605 αἱ ἃ ῬΘΙβῖ5, Ὑϑῖϑιιβ 
Αἰᾶϑμδβ ρυο οἰβοθηίῖθιιβ, ἰὼ ΤμΘβρίδνιτα ᾿ησθηαο οἱ 
ναβίδιϊοπο ἰπίθνίθου βαηΐ, » Ψα6. 

ΧΧ. Αρυᾶ Αἰμοι. ΧΙ], 5. 63, ρ». ὅ48. : Οὗτος παρὰ 
μέλος ὑπὲρ τὴν γραφικὴν τρυφήσας, λόγῳ τῆς ἀρετῆς 
ἀντελαμθάνετο, χαὶ ἐπέγραφε τοῖς ὑφ᾽ αὑτοῦ ἐπιτελου- 
μένοις ἔργοις" δροδ... Καί τις, ὑπεραλγήσας ἐπὶ τούτῳ 
παρέγραψε “Ραδδοδίαιτος ἀνήρ (α1851] ΡΘΏΪΟΙΠ1Ο Υἱο- 
ὕππι ἀφο γθη8). Ἔγραψε δὲ ἐπὶ πολλῶν ἔργων αὑτοῦ 
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χηριηϊηϊ οἱ ΡΙπ5 ΧΧΧΥ͂, 86: Εδουηάιι5 ἀρ ἴθχ, βθὰ 
ἀὰο ποηῖο ᾿Π50] ΘΗ 15 οὕ ΔΡΡΟΡ ΔΗ 8 510 ἀδὰ85᾽ Ρ]ουα 
ἃνίϊ5. Ναυαθ οὐ οορποιηΐηδ πβαρρανῦ, Α γοαιωἔιηι 
86. Δρρϑιδηάο, αἰέδηιιθ υο»δῖδ ργἱποίρθηι αν 8 οἕ 
θαηὶ αὖ 56 οοηϑιηιηαίαηι. ΝΊΔ. ΘΡΙΘῚ. 5664. 

ΧΧΙΕχ Αἰμθη. ΧΗ, 1, 63,0». δ.4.--ΟΥ ΡΙ ΧΧΧΥ, 
90, 11... Εὖ ἩδΡροῦίθμα, ααἰ δύ 11π4], Δ] θιὴ ἃ 856 ρἷο- 
ταγὴ, 4 ΔΙ Θ᾿ 5:606 ἴῃ αὐϊθίθ νἱ αἰ βϑϑύ. 

ΧΧΙΠ. Εχ Αἰμθη. ΧΙ, 5. 62, ». 818 Εἰ. οὐ Αὐὶβειά. 
ΧΙΙΧ, Περὶ τοῦ παραφθέγμ.. Εα1. Βιπάοτῇ, ἐ. ΠΡ. 580. 

ΧΧΠΙ. Εχ Αἰμθη. ΧΙ, 5. 19 (ρ. 182, δὰ. Οαβδυθ.): 
"Ένδοξοι δὲ τορευταὶ Ἀθηνοχλῆς, Κράτης, Στρατόνιχος 
Μυρμηχίδης ὁ Μιλήσιος, Καλλιχράτης ὁ Λάχων χαὶ Μῦς, 
οὗ εἴδομεν σχύφον Ἡραχλεωτιχὸν τεχνιχῶς ἔχοντα 
Ἰλίου ἐντετορευμένην πόρθησιν, ἕχοντα ἐπίγραμμα 
τόδε" Γράμματα χ. τ. λ. - 8. 1, Μοννκ. 680». αὐ 
Το ρλϊοα. Ὁ. χι,, ποῦ. 21. : γράμμα τὸ Παρρασίοιο. --- 
Οἵ. Ῥαδυβδῃ. 1, χχυπι, 2 : καί οἱ τὴν ἐπὶ τῆς ἀσπίδος 
(Μίπονυνεθ ααδι ῬηϊάϊαΒ ἴθ) Λαπιθῶν πρὸς Κενταύ- 
ρου: μάχην καὶ ὅσα ἄλλα ἐστὶν ἐπειργασμένα λέγουσι 
τορεῦσαι Μῦν, τῷ δὲ Μυὶ ταῦτά τε χαὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἔργων 
Παρράσιον χαταγράψα: τὸν Εὐήνορος. [{π46 5815 60}- 
βίαϊ, απο βᾶπ ποίαίϊοπο ἀϊσηστη οϑί, ῬΔΡ Βαβι 
Μ ] φεἸδίον! ἤρσανὰβ ἀθιϊημϑαίδβ ῬΡΌΘ 66 ΒΟ] 1{πγὴ. 

ΧΧΙΥ. Ἐχ Ῥαυβᾶη. 1, χχχυπ, 2 : Ῥμγίδ!, αὐἱ 
Οδυθροιη ἴῃ ἀογηππι Γθοθρίββθ ἀϊοθ αν, ὑασι]ο 1η- 
Βουιρίαχη... « Νοιθῃ Βουλῖηὶ βούατῃ νι ἀθίαν, αὐ Δ θ.1]86 
οοηγϑηϊροί, πᾶηὶ φυταλιαὶ ΔΡΡΟΡαΤα. ΔΡΡΘΙ]ΔΌΔηαν 
ΡΙδηϊδίϊοηθβ, υὙἱατὴ ᾿τ ΡΡΙΤ15 δὲ ΟἹ θα ΡΈτ. » Ψας. 

ΧΧΥ. Αρυά Τιγοῦνρ. Ο»αΐ. ἵπι ],οοοναΐ. Ρ. 21 6(. 
Βοίβις. ρ. 168, 91, οα, Η. 8ι., οἵ ἂρ. Αὐιβϑιά. ὁ. 11, 
Ρ.- 380, εἀ. Οχοῃ., Ρ.811, δα. Πῖρ5. Ὀιμαουῖ. -- 8.23, 
ἃΡ. Τγοαρρ. : χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναμιν. 

ΧΧΥῚΙ. Ἐχ ΡΙυΐδγομο ἱπ γ͵ία Γι οι, 20 οἱ ἴῃ 
Αρορλέλορ. Παςοη. χα, 3. ἴῃ Γμομγῳ. ὃ δ' ἀναγνοὺς 
τὸ ἐπίγραμμα τοῦτο" Σθεννύντας... Δικαίως, εἶπε, τεθνά- 
χαντι τοὶ ἄνδρες" ἔδει γὰρ ἀφέμεν ὅλαν αὐτὰν χαταχαΐ- 
μεν. » [ὴ 4ρορηέϊι. ποταϊπαῦαν Αὐὶρθαβ, 116 ααἱ μ00 
Αἰχῖββθ Του ίαν, μΠοο τηοᾶο : δικαίως ἀπεθάνετε τυραννίδα 
καιομένην ἀποσόεννύναι ἐπιχειρήσαντες" τοὐναντίον γὰρ 
ἔξει ὅλην αὐτὴν ἀφεῖναι χαταχαΐῆναι. 

ΧΧΥΠΙ.. Ἐχ Αἰμοπϑο, 11, Ρ. 61, Β. : Ἐπαρχίδης 
Εὐριπίδην φησὶ τὸν ποιητὴν ἐπιδημῆσαι τῇ Ἰχάρῳ, χαὶ 
γυγαιχός τινος μετὰ τέχνων χατὰ τοὺς ἀγρούς, δύο μὲν 

ἀρρένων τελείων, μιᾶς δὲ παρθένου, φαγούσης θανασί- 
μους μύχητας, χαὶ ἀποπνιγείσης μετὰ τῶν τέχνων, ποιῆ- 
σαι τοντὶ τὸ ἐπίγραμμα: Ὦ τὸν αγ. Ιά6ῃ ἴῃ Ἐπ ρΙα. 
Ῥλφηϊδβ. Ἰαϊατα ἤᾶθ65 : Ὦ τὴν ἐν ἄστροις οὐρανοῦ 
τέμνων ὁδὸν... Ἥλιε. Οἵ. δατχάοηα ἴῃ Βοίἰορορὴ. : ᾿Ὦ 
χαλλιφεγγῆ... Ἥλιε... εἶδες τίν᾽ ἄλλον πώποτ᾽ εἰς οὕτω 
μέγαν ἐλθόντ᾽ ἀγῶνα; 

ΧΧΥΠΙ. ϑουνανὶν ϑυϊᾶδβ, 5ς ν. Φαὔλλος, 64. Β6Ρ 
ὩΠανά. ὑ. Π, Ρ». 1188. --- ΤῈ ῬΒΆΥΠΟ Οτοιοπίδία νἱά. 
Ἡδγοάοί. ΨΠΠ, 41, ΑὐἸβίορῃ. 4οἦι. 212 οὖ ὅ6801]., Κ68ρ. 
1200, οἱ Ῥαύβδη., Χ, ιχ, 2. 

ΧΧΙΧ. Αρυὰ Αὐιϑᾷ. τ. ΤΠ, Ρ. 980, φάϊτ, χοῃ., Ρ. 
231, ρα. α. Πιπάον. 1105. : Ἄχουε δὴ χαὶ ἑτέρον ζω- 
γράφουν, ὡς μὲν σὺ φαίης ἂν, ἀλαζονενομένον, ὡς δὲ οἱ 
ταῦτα δεινοὶ λέγουσιν, οὗ μεῖζον ἢ προσῆχον φρονήσαν- 
τος" λέγει δὲ τί: Ἡράκλεια κ. τ. λ. --- Καὶ τοῦτο τὸ 
ἐπίγραμμα οὔτ᾽ ἐκεῖνος ἀπώχνησεν ὡς θρασὺ οὔτε τις 
αὐτῷ τῶν ἑταίρων ἀπαλεῖψαι συνεδούλευσεν, ἐπειδή γε 

ΑΝΤΗΘΠΟΟΙΜΣ ἀμ ΖΟΔὲ ΑΡῬΕΝΙΙΟΒ., οι. 
“ἐποίησεν. Οἷον δ᾽ αὖ χαὶ τόδε ἔρεξε χαὶ ἔτλη : 

χηρηΐαμη, αποὰ ΤῬΙηομΪβΒ ΕἾδὶ βίδίιοθ 1’ 

υ ἢ 

ἐχεῖνος ἐγγράψαι" ποιήσας γὰῤ αὖ τὴν τῆς λέν 
προσπαρέγραψε τὰ τοῦ Ὁμήρου ἔπη. ΤΣ 

Οὐ νέμεσις Τρῶας χαὶ ἐὐχνήμιδας Ἀχαιοὺς 
τοιΐδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσυ 

(ραγοάϊα γουϑὰβ Ηουηθυῖοὶ Οαγ65. Δ, 343, 211), 
τὸ αὐτὸ ποιοῦν εἰχόνα τε ᾿Ελένης ποιῆσαι χο 
“Ελένην αὐτὴν γεννῆσαι. 

ΧΧΧ. Ἐσ Ῥαυβᾶη. Ὗ, πὶ, ὃ, ἘΡ᾿ συδιητηᾶ 

Ῥοβὶίοθ Ἰδοῦ ρύπη ΟΥΩΠ65 6}15 νἱοίονὶδθ [6 
Ηος ἀϊξίϊομο 5 βηαϊβοδίαν αν 5 μγηϊοῦθ ΠῸΠ 
ΘοΙηρΡο5. ΘοΙΌηξ6. Οαπὶ Αοίον!β Ε]δὶ δὲ ΜΟΙῚ 
ἃὉ Ηδγοαϊο ααὶ απ ΤΊ γί 6 οραῦ, ᾿ηέουἴθο 
τηδίογααο Γραβύρα οοθάϑιῃ ἃ] οἰβοὶ βια  αἰββϑί, οἷν, 
α1 15 ἀοῆχις, φαοϊσαη αι ᾿ ῬΟΒίθυ ΤΩ. Ἰβιμπηῖς 
ποι Δρβιϊηἰββοηΐ. ΠΙᾺ ΜΟΙ] οπο5 δαἀϊοίατη Τ' 
οοίθυὶ ΕἸοὶ, τϑὶρίοβθ ορβονναθαῖ. --- Π 6 ΤΙΝ 
ΖΕ ρυρίὶ ἤ]ϊο ν. Ῥαυβδῃ. ΨΙ, χνι, 3, ααἱ ἀθ 
ααδτα Ὡοη δίζα! τ, ορὶ σΡατητηδ δ ρᾶγίθ ὯΟ, 
{ἰϊτα]ο ᾿πά! σαν! ὀαχα 81188 6}05 ἰδ 468, ἔαγα ν 
πιο 5 βιροηάϊα ἰδοία δάνθυβιιβ ΤΉ ΘΒΒΑΙΟΒ ; 
“ΖΕ ιοϊογατα ἁπηϊοϊτϊα, ἀποίαχα, ρυϑοβιϊο Νὰ 
(α1556. ΤΙ πποηΐβ βίδίαδιῃ ἰθοθγαὶ Πεθάδ] 5 510 

ΧΧΧΙΈΧΡδαβδη. ΥἹ, χυπι, θ, ΘρΙ συδηηγηδ 5 
(ἐπιγράμματος τελευτῇ) ΕροΡαϑ γαὺϊβ ἈΡΠῚ 
οανβα νἱοίογιβ, βίδα ΟἸγτηρίοσθ ᾿μβοα]ρί 
Μεοϊαηροάθ ναίθ νἱάθ Αρο]]οᾶου. 1, 9, 1 
Ροβίθγοβ οἵ μ65 γϑοθηϑϑί οἱ Ποιηθριβ, Θά. Ο, 
-- Αρυὰ ατοί. Μαηέ. βθοιηα. Τιϑταταδ : Ἔ 
᾿Ἐπέραστόν τινα μάντιν ἐπιγράμματος. 

ΧΧΧΙΙ. Ταυάαν!  ἘΒοίη65 ἴῃ Ογ»αέ. αὐ. Οδν 
ἈἈναγνώσεται ὑμῖν ὃ γραμματεὺς τὸ ἐπίγραμμα 
γραπται τοῖς ἀπὸ Φυλῆς τὸν δῆμον καταγαγοῦσι" 
ἀρετῆς... - 8. 1. στεφ. ἐγερ. “Ζ βομῖπ. Τῤῖα- 
χελεύει (ἀδογοίϊ διιοίου) στεφανοῦσθαι θαλλοῦ 
αὐτῶν ἕχαστον χ. τ. λ. - ΠΕΣ 

ΧΧΧΠΙ. ΟἸγιιρίοά. Ρίαίοῃ. υἱέα. Ἐαιάς, 
ΒΟ οχ δΔαυογεαρὶϊς 15. Οαβδαθοηὶ,, 
Βοοδθ Θρι ρυδηητηδ, τὸ λαθεῖν. τό περ οὔτι... ζ 
--Υ5. 3. ῬγοΙθρ. ῬΙαί. ρΒΠ]ΠΟκορΡῃ. δαῦρηΐ 

ΧΧΧΙΨ. ΟἸγιριοά. ἰδία. : « ᾿Αποθανόντο 
(Πλάτωνος), πολυτελῶς αὐτὸν ἔθαψαν οἱ Ἄθηνι οι 
ἐπέγραψαν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ" Τοὺς δύ᾽ Ἀπόλὰ - 
1. ἴῃ ὕδβδαῦ. Αἀυο»)5α;». ἀρϑϑὺ Τοὺς. -- 
αἰτριθαῖν Πίορθποβ δορί. 110. 1Π| 4 (θά. 
δρ᾽ρρδιήχηϑ, ἰπΠ46 ἴῃ Δηέλοϊ. ρμαϊαξηαηε, ὑλϑιιδ' 
ἰαι15 ἀποθαβ ὑπῖθαβνθ ἑαπίθπτη ἰμ 010 γΘΡΌ 18. 
ἀἰϊἰβομοη βαρβδαπαηίαι" ἀπὸ ν ΡΒ 5 ΡΔΥΌΤΩ 
οϑαἀθαθθαβ οοπρταθηΐθβ. 14. Δηέλοί. ραίαέ. 

ΧΧΧΥ. Αρυὰ Πϊορ. δον. 11, 1, 48.1, 
ποβοῖο ἀπά ἀποίαχηῃ νον αἀτοίμαβ : Εἰς Πν 
τὸν πρώτως ἐντέχνως πυχτεύσαντα. ΜΊ5616 ἀθ 
μος δρ᾽ ρυδιημηδίίοθ Ὀθπ6 τϑϑίλναϊ: ΜΘ 
ΡΒδηὶ δαϊῦ. οὐ οοάϊοοτα ΒΘρίαγη Βθοιί8. ---ὶ 
χεις Πδυά 5βἰποθυιῃ Φ8οο βῖο ν᾽ ἀθθαίαν, 401. 
Ρμγαβὶ ἰοίδ, ργοροποραί ἔχλνες 5Βῖγθ οἶδας 
ΤΑΡονῖπι5 ἐτδηβία εὖ ατοίλι5,51 δά θη 4186 Υ 

ΧΧΧΥΙ. Αραυά Βίορμδη. ΒΖ. ν. Μίλητος οἷ. 
αα Ηοηιδῦ, Ὁ. 313 οἱ αα Ῥίορῃβ. Ῥογίθῳ. Κ΄. 
58. 1 εἰς δοοῦβῖο ϑιηθβάδγθ ρἰδοθθαΐ: 
τος ἔτιχτε τὸν ἐν Μ. ποθ.; 564 ἰῃ Πάτρα 
ἴῃ Μίλητος ρυπιᾶ Ῥγοάαοίδθ βαηι.-- 8. 2. Ε 
584 ρϑιυχη ἀρίθ βεβρίτιιβ ὑγδηβίθυ αν ΥῸΧΣ ἣν 



ι ΡΒ. ἴῃ. Νιο. 002, αὶ αἰγίδος ἡνίοχος, :091- 
ἀἶ5 δρὶἐαινῖχ, ἱ. 6. Μίηθννα, ϑιπιοηϊα. Αηέλοί. 
μαΐ. χνι, 2 (ἀρρϑμᾶ. ΡΙδῃπά.) παλαισμοσύνας ἡνίοχον, 
 Ῥιπᾶ. Νόηι. νῖ, 111, χειρῶν τε χαὶ ἰσχύος ἁνίοχον οἱ 
βοχοθηίδ δ]ϊὰ. 

ΧΧΧΎΙΤΙ. ϑοννανὶ Ῥδῦβδη. ΓΧ, χν, ααὶ μοο αἰδδὶ 
Θμλπδ, ῬΥϑο πα ἰδὶς ἱπβονὶ ρυϊοηὶ : Τῷ δὲ ἀνδριάντι τοῦ 
παμεινώνδου χαὶ ἐλεγεῖα ἔπεστιν ἄλλα τε ἐς αὐτὸν 

λέγοντα, χαὶ ὅτι Μεσσήνης γένοιτο οἰχιστὴς χαὶ τοῖς 
ὕξλλησιν ὑπάρξειεν ἐλευθερία δι᾽ αὐτοῦ. --- 5. 1. Ἧμε- 
πτέραις χ. τ. λ. ᾿οααϊίαν Εραμιϊηοπάδβ. ᾿δαἀδίαιν μἷο 

515 ἃ ΡΙ]αἰᾶνομο {. ΠΡ. 1098, Α, νουιτανασθ ἃ 
0η6 ἴῃ 7μδ6. ν. 11 : ΟΟὨΒ.Π15. ποβίνῖβ ἰδ δβί 

᾿αἰίοπβδ Γ᾿ΔΟΟΠΌΓΩ..--- ΧΕΙ οὐ οὐ ρυῖτι5 ἀἰβυϊομου Αὐὶβ- 
(65 Περὶ τοῦ παραφθέγματος Ρ. θ80 (01, 64. θιπαονῇ. 
Ορρονίαπθ οοηΐουί Φδοοῦ5. Ῥρορθνί. ΓΥ͂, χι, 38. --- 
3. Ρτὸ ναϊσαίο μεγάλη π. ΘΟ] θοῦ ϑΥ]αΡο, ΜΕΥ. 
ς. Οἵ, Ῥδιβδη. ο͵υβά. 10}. χιν. 

ΟΞ ΧΧΧΥΠΙ. Αρυὰ “βομίπθι, ἐπ Οἰοϑίρ]ι. ἡ. δ 12. 
. ΕΒ... 8 62, οἀ. Οχοι, 1801 οὐ ῬΙαί. τη υἱέα Οἴηιο- 
Ὁ ὟΙ. 2 βομίηθβ ; Ἦσάν τινες χατὰ τοὺς τότε χαι- 

(τῶν Μηδικῶν πολέμων) οἱ πολλοὺς πολὺν ὑπομεί- 
τες χρόνον χαὶ μεγάλους κινδύνους ἐπὶ τῷ Στρυμόνι 

γταμῷ ἐνίχων μαχόμενοι Μήδους" οὗτοι δεῦρο ἀφιχό- 
ιενος τὸν δῆμον ἤτησαν δωρεάν χαὶ ἔδωχεν αὐτοῖς ὁ 
μος τιμὰς μεγάλας, ὡς τότε ἐδόχει, τρεῖς λιθίνους 
ρμᾶς στῆσαι ἐν τῇ στοᾶ τῇ τῶν ἙἭ μῶν" ἐφ᾽ ἣ τε μὴ 

γράφειν τὰ ὀνόματα τὰ ἑαυτῶν, ἵνα μὴ τῶν στρατη- 
ν, ἀλλὰ τοῦ δήμου δοχῇ εἶναι τὸ ἐπίγραμμα... Ἐπιγέ- 

γραπταῖ γὰρ ἐπὶ μὲν τῷ πρώτῳ τῶν Ἑρμῶν, Ἦν ἄρα... 
Ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρῳ, “Ηγεμόνεσσι,.. Ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ 
ἐπιγέγραπται Ἑρμῇ, "Ἔχ ποτε τῆσδε... Κ8. 8. λιμόν. 
Ἐϊοπθ ποῦγτθὰ ἰηβιϊϊποναί ΧΟΡΧΟΒ. α8θ ἀἀπὶ ὈΡΌΘΙΩ 
ἰρβᾶτη οὐὈβθάθθαπί Αἰμθηΐθηβοβ, αἰββίραία βαπί. 

Ἡδροάΐ. ΥἹΙ, 2ῦ, οἱ 130. ΡΙαί. χρνερόήν τ΄.--- 8. 4. 
τη Οὐ ηἴατη υἱϑτ δὺ Ῥ Δί ΟΠ 6 ΠῚ ̓ πγθηθυηΐ, πὰ 

Οϑίθβ ἴῃ ΘΟΏ51111 ἱπορίδηι ΘΟὨ]]οογθηΐ. » ψζαᾳς. Ιάθηη 
Ἰβάθιῃ γϑυ 5 ἀηΐθα βου ρβονδὶ ΒΘ βικῖπιβ. 

ΧΧΧΙΧ. Υ8. 1. 256}. τάδε δῶκαν. --- 8. Δ. 2 ἴβοι. 
φὶ ξυνοῖσι, ΡΙαΐ. ἀμφὶ περὶ; τά. δῆριν ἔχειν. « οῖ- 

Ἐπὶ ἰηἰο τη αὐ! τα ̓ παϊοδηΐ νᾶῦὶθο ᾿ἰθοίϊοηθ5 ἴῃ οοαά., 
ΟΡαση 81} χαίρων ἀμφὶ ξυνοῖς 4}11 ἀμφὶ τοῖς ξυνοῖς. 
ἀοοί. Πομὸδαφαθ ΡΓῸ περὶ Γϑροβαϊὶ πάτρας. 

ΧΙ, Αρυὰ Ζ βομβίη. οογέν. Οἰοείρῆ. Ὁ. ὃ 12. δά. 
οὐ ΡΙαΐ. ἴῃ Οἵηιοπ. ΥἹΙ. --- 5. 2. Ψαϊ]ρ. ἂρ. 
6ἢ. ἀμπεδίον. --- 5. 8. Ζἔβοη. πύχα χαλχοχιτώνων. 
5. 4. 2 βοιι. χοσμήτηρα... ἔξοχον ἄνδρα. --- 8. ὃ. 
ΚΙιαπὰ. ἄηθες. --- 8. 6. “ὐβομίη. χοσμητάς. 

ΧΠῚ. Ῥέορο ΤΉΘθἃ8 γτορουίαχῃ δαϊαϊξ ν. ἀοοί. Οαπμηδ- 
465 5ἰτηι] ἴῃ ᾿Αθηναίῳ, ἔτους ς΄, Ρ. 151 54., ἴῃ τῇ 

Ταλιγγενεσία ΤηΘη515 Τῆδι} 17 αἴθ, 1877, ἴῃ Ἑστία 
βάθη ταθηϑὶβ 1877, οατη ποίϊ5, οὖ ν. ὁ]. Μυ]οηδβ ἴῃ 

εἰϊο ϊγλ εἰό 607γ7685ρ. ᾿οϊϊόηΐφιιο, 1817, πῊ. νι, ὙἹΙ, 
Ῥ- 801. Ἀδροίύ ἐῤία. Ὑ. ἀοοίϊδ5. “2. Ερρουβ ουχα 

ΠΟΥΟ ΘΟΙΩΤΩΘΗἑΑΡΙΟ οἱ ἀπ ρ] 166. θυ βΊ 0 η6, πηδ, Ρ8]1108, 
ἩΓΟΥ͂, Ἰα 1 ηβ γουβι 5, αὐδιη, δαοίουβ θθηθῆοϊο, 
ἀδα τηῖι5. δ ι15 ἀρ ραγοὶ ρθουν πο 6 δρῖρν. δὰ ᾿ϑαοίρθη- 

Ἢ ῬΌΡΏ ΔΙ, Οοἷἱ ἱπίον τ, ἰοβίθ Ραυβδηΐδ, ΓΧ, ΧΠῚ, 
ΘΕΙΥ, χχχα θ, Χοποουδίθβ ἀππι5, οὐχ ΕἸρδχαϊποπαᾶ, 
Βωροίογαχη ργϑθίουθα5. ΝΊΒΙΙ] δαΐου οοπηρονίπτη Πδ- 

γθ τη 115 46 Μηδ 5180, 564 ΤΉ ΘΟρΡοΙρι5, αὐ νἀ δα, ΠΟῚ 
ἀΠ1π|8 ϑϑύ 0 ν111}16 αὶ ἃ Ρ] αἰᾶΡο ΒΟ τηθτηονγδίαν (Ροζορ. 

τἰο δοία ἰη ον Βοοοΐδυομοβ ῃ Ραιιβδῃΐθθ ΠΔΡΥΔίΪΟΠΘ. 
5. 1. Τηνάχις εἷλεν 5ἶνε τηνάχι σ᾽ εἷλεν ; τηνάχι ηὰ5- 

Ἢ δά πιο Θοουν ΓΙ, 56, αἱ τοί να] ν. οἱ, ΕΘ Γα5, 
068 ἀἸϊοίαχη οϑί ἃ τῆνος ρΡΓῸ ἐχεῖνος οἱ ΞΙρῃΙΠοαΐ ἐκτιο 

ΠΝ ὈΑΡΌΤ ΠῚ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
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ἐορερονῖδ. Ἐϊάθυη. πο ᾿πἀαθ] ἰαΐατη πα θϑίαν ἤοο ππὸ- 
τη θη απ δ ἰθιηρονᾶ ΠΘοίμθηβία ΤΘΙΘΡΡῚ ρΟ886. 
Π)6 οθίθι!β νά. θρυθρίαπι ἀἰβραίαιοηθι ααᾶπι βαρΓὰ 
Ἰαχάἀδνίμιβ, εἰ οέϊγ) δ ἐονγ 80. ποι, Ἰοο. οἰΐ. 

ΧΙΗΠ. πχ Μιβ. Οδιηρδη, οαἀϊαϊε. ΕΡοθμπον, ἴῃ 
Μιιδ. Παρραν".. ἴπιδο. σλώο. ἡ. 1ὅθ, η. 70, οὐ ΘΙ μον. ΜΤμς. 
Κλ. 11. 211, πὰ. ὅ8. Τηἀ6 α. ΚαΙθ6]. ορ. οἷζ. πα. 1079. 
Ιηβυϊρδηΐο Ῥυίδιηο, ΤΊ ΟἾοθ οοοΐβιβ οϑύ ΑΘ ἢ 1165. αὶ, 
51Π 6 ΔΙΎΩΪΒ ἴῃ ἰθυη ρ πὶ Α ΡΟ] ΤΉ νυ θυ δοὶ νϑηϊββοῖ, 
ὉΠῚ ΡΘΡῚ 5 πδία τα ΠΟ ΡΌτα ἢ Πἰδγὴ ἀχόρθη ἀποουθί ΡΟΪΎχθ- 
Ὠδιη. ΕαΡΙΡ. 5600]. Πδο. Λέγεται γὰρ χληθῆναι αὐτὸν πρὸς 
τοῦ Πριάμον ὡς φίλον, καὶ φονευθῆναι πρὸς ᾿Αλεξάνδρου 
διὰ βέλους. --- 8. ἀ. νὰ]ρ᾽. Μοίρης, σον». Καὶ 6]. 

ΧΙΠῚ. Εχ ϑυῖάα, ἴῃ Σαυτὴν ἐπαινεῖς, ὥσπερ Ἄστυ- 
δάμας ποτέ. ᾿Ἀστυδάμαᾳ εὐημερήσαντι ἐπὶ τραγῳδίας 
διδασκαλίᾳ Παρθενοπαίου, δοθῆναι ὑπ' Ἀθηναίων εἰχόνος 
ἀνάθεσιν ἐν θεάτρῳ τὸν δὲ εἰς αὐτὸν ἐπίγραμμα ποιῆσαι 
ἀλαζονιχὸν τοῦτο: Εἴθ᾽ ἐγὼ χ. τ. λ. --- Διὰ γοῦν τὴν 
ὑπερόάλλονσαν ἀλαζονείαν παραιτήσασθαι τὴν ἐπιγραφήν" 
καὶ παροιμία παρὰ τοῖς χωμιχοῖς ἐγένετο ὡς παρὰ Φιλή- 
μονι. Λέγεται δὲ καὶ κατ΄ ἀποχοπὴν τὸ Σαυτὴν ἐπαινεῖς. 
Βομοίι. αα Ζοροῦ. οσοπί. Α, 100, Ρ. 181, ῬΒΙ ΘΙ οἢἾ5 
Θχῖθοί νϑυβιτῃ : Σαυτὴν ἐπαινεῖς, ὥσπερ ᾿Αστυδάμας, 
γύναι. -- 8. 1. Ῥμού. πη8. γενοίμην. --- 8. 8.4. (Α οϑί, 
6χ ποίδιοπθ ΒϑΡηΒαγαϊ, ορεϊτηι5 ϑαϊἀε6. οοά6χ). ἣ. 
Ῥμοὺ. ἀληθείας ; ῬΒοί. τη5. ἐχρίθη. Θηϊοηΐία 6ϑὺ : φμὶ 
7ιιαϊοαΐιι5. διώγε φιιαηιυΐβ 5716 δον ατιΐγο., 65: υδρϊέαίο 
ἐαηιθγι υἱοέο»", 600 οἰώγε ἐ{ {158 Θοη )γιΐδϑιι5 ἠλαρὶς ἱγιαιδὲ- 
ἑαίαηι γ6ἐιεἰἼ55θηι υἱοίογαηλ. --- 5. ἀ. ῬΡορῖαβ δά νδ- 
φβᾶτῃ Ἰθοι οηθτὴ ΜΊΟΙ. ΑΡροβίο! 8 προσέχουσ᾽ : Ἰ656}- 
ἀσχῃ θηΐτη προέχουσι, γ17ὲ5 ἐθηιρ017)6 ργωοθαιιγιέ. ΗΘηϊϑί. 
Οὐσοσπρανοναὶ Βθη θὰ Εριοπα. Μοηαρα». ν. 188, 
βαδάθῃηβ δἰΐδτη ὃ φθόνος, φιιοά ἀφα 1 ἴῃ ῬὨοίϊο ΠΟΡγεθιι8, 
Ὁ] τη5. προσεχούσαις οἷς χρόνος. Βογηλπαγά. 

ΧΗΙΝ. Ἐχ Ἐπιβίδιϊο αὐ Πα. ψ, ». 1390, 18. 
« Ῥοβίγοιηδ γον θδ μία δ᾽ ἔπλετο πᾶσι τελευτή πα Ἰοδ 6 
γ᾽ ἀϑηΐαν, Βου ρία μη 6556 Ποο αἰβέϊ μοι ἴῃ ἢ 65610 ἀΆΘτη, 
αὰϊ αὐϊησαπογίῖο νἱοθυδί. » 7α0. 8. 3. τελευτὴ, ἱ. 6. 
ψιοίου ἃ. 

ΧΙΗΥ͂. Εχ Ῥαιβαη. ἍΠ]Ι, χ, 10 : Τηβουιρίαβ [αἶ556 
ἀϊοιίαν Βὶσ ὙΘΥΒι5. 1 ἰουαθ. ἀ0 γα ἐγ. 6556 
ἰδυαηΐ σθρνϑηι ἢ) βροθητο(Δεσποίνῃ) ἀἸοαίδγη.---« ΑὙρα- 
τηϑηΐο, 5. }1ο Ὁ Ρδιιβδ 5, γυβι5. πἷο ϑδί σουναχη νοὶ 
ΘΙθρῃϑηΐο 6586 τ] 00 νἱνϑ οὶ ΟΥ̓ ΘΠ]. » 

ΧΗΥ͂Ι. Αἰλοηῖὶς δχβουῖρβιῦ Ομδηά δ Ρ5 δίαᾳας δαὶ 
(Πιβογῖρέ. 11, 25. ρ. 98.). 1η46 βϑρϑί ΒΌοκῃ. 60». 
ἢ. 2 : «  'ΘΡβιβ. οϑυίϑ, νἱᾶ ΒΌΡΡΙΘΡΙ πραπθαηΐ: ῥχὸ- 
ὈΔΌ115 ἰδηιθη Πδθο δύ τϑβίμπίϊο, αδὸ ρδΡ τ ὃχ 
Βαυύχηδηπὶ 506 415 ραν οχ ΜΆ]]ΘΡῚ οοτηχηθηἑαί 0 Π 6 
ἀθ Τορμορ». αἰξίοσα ἀτπιοίδ, Θ5ἰ. » --- δαί1β ἀρμᾶνδϑῦ τηδὺ- 
ΤΟΥ ΟἸΪπὶ ἴῃ νἱδ οχ ΡΊΡΣΘΘῸ δα ἃρδιὴ χαὶ ἰθογτη, δαΐ 
τηϑαΐδ, διαῦ ΡΙῸΡ6 ρογίδιη Ῥὶνδίοδηι οοἰ οοαίιπι [1586. 
Π6 αὐ Γ6 81 ραν γ6115, δαὶ Βοοκῆῖ Βα πος πατη. 
σοΟΙΤη η ΔΘ ΠΏ ΘΠ. --- 8. 4. Αἀ ᾿πηρ]οηάδηηῃ ᾿Δου ΠΤ 
τρεῖς καὶ ἀφαϊ} ΜΆ]Π16Ρ». ΒΩΟΚΉ. ργοοίογοθαΐ ἕξ καὶ νοὶ 
ἕπτ᾽ ἐπὶ, « οὕστῃ ἃ ρογίδ, ῬΙραῖοδ, 56Χχ τη ηἰτηπτ βίδα ϊα 
βηΐ. » --- « Πυαοάφοίϊμη ἀθουιπι ἀγδῖὴ ἰδ μα σδγα ἀτα θὶ- 
Ἰοῦτα Ῥβιβίγίϊ1β ῬΡΡῸ ἀαρδο ααοάδτχῃ τ Πα νὶο [αΪ556, 
ἀπὰθ ΠΟὴ βοϊαμη Αἰΐϊοοθ ἰθυρὸθ βραιὶὰ (Ηδνοά. 1. 17) 
ἀϊτηοιρθηΐαν, χροβαῖ Δ Δομβιηαίῃ. ἀἦο δέααέ Αἰμοη.1, 
ἀ98 ; οἵ, Δάη. 1...» α. Καὶ. πα. 1048. 

ΧΙ. Αὐηυηοηιβ ἴῃ Μὲέα Αγϊδίοέ. Ὁ. θ, 6. 
ΒΙροηΐ. Ργῖα5 ἀϊβύομοπ ργοία!έ, ᾳαοὰ ἀοαϊξ ατοίαβ 
5 Ἰϑτηχηδίθ : Τὸ ἐπὶ τῷ βωμῷ τοῦ Πλάτωνος, οὐ ᾿Ἰά6ηὶ 
γϑρϑίί Βναηοκ. Αηπαΐ. 1Π, Ρ. 266, π. 841, Ταδσοῦβ. 
Αηέλοϊ. φ». τ. ΤΥ, ρ. 239, πὰ. 847, γοϊϊαα δα άιᾶι ὁχ 
ΟἸγρΙ οὐ οΥἹ Οοηιηθηέ. ἡ) Ῥίαέογ. ᾿'αοτη., ἀΌΪ οἰϊδη- 
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τὰ αὐ Αὐιβίο 5. ΕἸοοῖα αὐ Εμαοηληι οχοθρρίδ. 'Ῥϑ 
απο νἱάθ Θ᾽ αβάθηι δα. ποίδτη Ρ. ὅ8. χ ΠὶΒ ψϑυβι θη 
οοηθαύαχη ἔπ]586 ἀἸβύομοη απο ΑΥβιοιθίθτη ἉΥΌΘ, 
ἀαδηῃ Ρ]αίοηϊ ροβιθυαῖ, ΠΒΟΡ] ρ51558 ἀἸοῖ τα}, γΘ ΒΒ χη 6, 
τιῦ τὶ ααϊάθηῃ νἀ ϑύαν, Κα τοανι ἄοοι155. Νιαππδβίαβ, 
Μοημαη. --- 8. 1. ατοί., 4 οο}08. ἱδρύσατο. 

ΧΕΥ͂ΠΙ. ΑΡ. Πιοσ, δ τα, . Ὁ δος Ἄριστο- 
τέλης.. . τὸν ὕμνον ἐποίησεν εἰς τὸν.. « Ἑρμείαν, ἀλλὰ χαὶ 
ἐπίγραμμα ἐπὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς ἀνδριάντος τοιοῦτον Τόνδε 
ποτ᾽ οὐχ χ.τ. λα Βιαποκίο (Απαΐ. 1, Ρ». 118) ἀπθπὶ 
δϑοιῦίαβ δύ Φ8 6005, Αγίβίοίθ! 1ρ5ὶ Δάβου Οἱ τα ΠοοοΘ 
δριρρδητηδ, αποα αὐϊάθγῃ ᾿ρ86 ᾿ἱπηπθ 6 νἱἀθίαν Ὠ1ο- 
6168. --- 8. ἀ. Ἀνδρὸς... δολίον, ΜϑηΐοΥ ποίαϊαν απὶ 
Ἡδυυίδηη ἔργα οἰγοαμαν θηΐατη οδρὶΐ. 

ΧΙΙΧ. Εχ Αὐθοηὶ γἱ]έα Αγβίοίοῖ. Ὁ. 48 δὰ. 
Βιροπῖί. ροβὺ 81105 γροίϊθυβ Βραποκ. 4παϊ. ΠΠ|,0. 961, 
ῃ. ὅ49, “Δ 0005. {. 1, Ρ. 239 ου]ὰ5 Απἰχηδα ἃ. νἱά. {. ΠΙ, 
Ρ, 1, Ρ. 1711 5ᾳ. Ιάθιη ὃοχ ΗθυμῖρΡο ἰναάὶ ΠΙΟρΘ 65 
ΤδοΡὶ. 41, Ρ. 368. ΥἹὰ. ΜοΠΔΡῚΙ ποί. « ΤΖοίχα Ολὶὶ. Χ, 
121, ΑὐἸβίοίθι θη μα] ] τὴ δ] πὶ ΟὉ οδαβᾶτῃ Αβοϊθρίδά θη 
νοσδίαχη 6556 οθηβοί, ἀπάτῃ αποα τηϑαϊοιβ δββοί. Οἱ 
δϑῃίθη 6. οδ] σα τὴ δά] θοῦ ΒΟΒΠΪα5 ᾿η Κὲ{. Αγ» ἱδέοίο ἰδ 
76)" ἀΉΉ05 εἰϊγοδία, ἰ. 1,0. 88...» Ψψασοῦξ. 

Τ,. δουναν Απίϊροηι5 Οαγγβίίαβ, ΧΧΠῚ, Ρ. 8: 
Φασὶ δὲ χαὶ τὸν χροχόδειλον σχορπίους γεννᾶν χαὶ ἐχ 
τῶν ἵππων σφῆχας γεννᾶσθαι. Βία!οναπὶ ΒΡΌΠΟΙ. ἴῃ 
Απαϊ. 1Π, 380, 9Δ6ο05. ἴῃ οάϊέ, Γ1ρ5. 1. 1, ὃ8 (νἱά. 
Λαϊμηδάνν. ἱ. 11, Ῥ. 1. Ρ. 180 54.) ΑρΡ ρϑῃά. ἡ. 12, οἱο. 

1. Εχ Απιϊροπο Οαγγβί. ΧΧΙΠΠ, Ρ. 88, τϑοθρθῦὸ 
᾿ΒΡαμπΟΙ.. ἴῃ Απαΐ. ἰ. ΠΙ,Ρ. 330. (νι Φἀςο}5. Αρπηιαάυ. 
νοὶ]. Π| Ρ. 1,νΡ. 180 54.) οὐ “δοοῦβ. 4ρροηά. π. 18. --- 
ΟΥ. ναῦροῦ. 6 πὸ γιξέ. 1Π, 10, Ρ. 386, οἀ. Βὶρ. 
ῬΥΙΤΩ ΠῚ ἃ Ρ65 ΠϑΒοἢΐΠ1 ΡΥ ΤΩ 6χ Δρὶθτ15, ραν τὴ ὃΧχ 
ῬαΌα]ο οοΡρορ ραίροίαοίϊο. Πα ΑΥΟΒ ] δῖι5 ἰμ δρὶ- 
ΘΡΔΙηδῖθ ἃἰΐ ΘΒ 6586 βοὸς φθιμένης πεποιημένα τέχνα; 
1άθιῃ, ἵππων μὲν σφῆχες γενεά, μόσχων δὲ μέλισσαι: 

11. Ἐκ Απιϊροηο Οανυϑίιο ΧΟΥ͂Ι, ρ. 146 δὰ. 
Βροϊηδη. Βυαμοῖς. Απηπαϊ. ἰ. 1Π, Ρ. 330 (Οὗ, δδοο}8. 
Απϊηιααυ. ἰ. 11, Ὲ.Ὶ,». 119), ὕδοοῦβ. Αγ. ορῖφν. α.1.., 
οἰο. Απιρ, Οαυγϑί. : Ἴδιον δὲ χαὶ τοῦτο γεχρῶν τινων, 
τ οὔ μνελοῦ σαπέντος, ἐκ τῆς ῥάχεως ὀνίδια γίνεσθαι, ἐὰν 

. πρὸ τοῦ τελευτᾶν τεθνηκότος ἑλχύσωσι τὴν ὀσμὴν χ. τ... 
ΟἿ, ΡΠ. Ναΐ. Ηϊδέ. Χ, θ6, οὐ ΡΙαίάροῆ. Οἰδορηθη. 39. 
-- 8. 1. Ῥγοροηθθδύ ΝΊΟΙὰΒ δά Απέϊρ. Οαγυβί. σφα- 
ραγίζεται. ---- 8. 6. ΑΡο]]οάον. ΠῚ, 14 : Κέχροψ αὐτό- 
χθων συμφυὲς ἔχων σῶμα ἀνδρὸς καὶ δράχοντος χ. τ. δ. 

{ΠΠ. Εχ ΡΙαίαροι. 1)6 Αἴοα. 8. υἱγέιέο 5. ον ίμγα οὐ. 
Ι, 9: οΥ. ἢ, 2: Βαθϊ ἀποαι οχ οοα. τη5. ΒΙὉ]. ρ}]. 
Ῥαγὶβἰϑηβῖν, ἢ" ΤᾺ, ἔν. 20θ, ἃ, ααὶ Ἰϑυχμγὰ τὰ ϊῃὶ ἀθάϊι. 
-- 8. 1, 1ὴ οοἄ. αὔδασόν τι... ΌῚ ΒαΒΡΙ ΟΡ αὐδᾶσα: 
τοῦς ΡΙαϊδΡοΙΙ ᾿ϑουϊομθια τϑοορὶ. 

ΤΙΥ. Ιῃ ἰδῦθα]α τηϑυιηογθα 8η. 1780. ΠΓΟΡ6 νἱδγη 
Τιαπν θη ηδιη Γθρουία, σα πι8 ΔΡΡ απ θπία τι ρα πᾶ ἃ 
ΑΥΌ 6] «δῦ ἴῃ ΟἸΥρΡΘΟ θχριβδββᾶ, ααθη ἀπὸ βΠΡῸΓΘΘ 
ΤῊ Ὁ] Ὁ 65. Εανορὰ δὲ Αβϑίᾶ, βαρΡδι ἃυύϑιὴ 50] ΤΏΘΙΩ 
ΒιιΒιηϑηΐ (1. α 1π ἰδ θα ]86. Βα ρΡοηδ, ρᾶγίθ δϑῦ; {{{. 
ἴῃ ρδυίθ ἰνβιηα, Εαϊὰ. δδοοῦε. Αηΐϊλοὶ ραϊαέ. ἰ. Π|, 
Ρ. χοσιπ; ΕΡΔηζΖ. (΄. ἐηβο. 4», ἰ. 1Π, ». 836 5ᾳ. π,ι 6020. 
Ιὴ Βρδίϊο 1ηΐ6 οἸγρϑυμι δ ΔΥΆΤΩ Ἰορίίαν : Ἢ ἐπὶ πᾶσι 
μάχη τρίτη πρὸς Δαρεῖον γενομένη ἐν Ἀρδήλοις. -- 
τὰς βι πθ ΟΟΥΓΘΡΟ ΟΠ τα 5.}18 088 ος ΔιιοίοΡ τη αὐπιὰ- 
ἰὰ5 ν᾽ ἀθίπν ἃ ρυϊβοα Βουμ που τα οοπδιιθι απ (ΗΠ 1ὰ᾽ 
ΡῬῦο ἢ]15). 

1. ἘΡΙ ΒΤατατηδ 15 οα βάλη ἐραρτηθηίατῃ Ἰαπαδ- 
ἔπνὴ ἴῃ Θχ σου ρίο Πϑβοῖο 6 (0 δυοίονα, αποα οὐ ἃ }115 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΙ ΖΚ. απ πολι ἈΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒ. 

᾿Αυ. 69 564. 

Τ ρον ΜυποΙ 65 Μίπηδδ, εἰὐὴν ἘΠῚ 6. Μᾶὰϊὸ 
θοῦ ηἋ0 ΦΟΒΘΡΏΪ νο]ατηΐπθ ΒΡ]. σι. Α. Εἰ. ΘΙάοῖ. 
- 8. 3. Οοά. Ἰνδοφόρους. Τπά]ροῦὶ γοοσδηίαι 
ρδην, ααϊὰ ΘΟΥατὰ γτϑοίορθϑ 1ηαἱ ἔθου ἀϊοαηίαν., 

ΠΥ. Αρυὰ Θίοροη. Τδονί. ΤΥ͂, 6, 80: 
χαὶ ποιητικῆς ( Ἀρχεσίλαο ς). καὶ αὐτοῦ φέρεται 
μα εἰς Ἄτταλον ἔχον οὕτω" Πέργαμος χ. τ. λ. -- 
Δ] τὰ Ἰθουϊοηθη Ὠδ θα γϑίτιβ ἰ ΘΡ 65 δ }Π1οὰ8 
ἘΕΠΡΘΥΌ]]65 ααὶ δῖ. γουί : ᾿ 

ῬΘΡθΆΤΩΘ ΠἾΘϑὲ Ῥ8 8 8611168 Δχ ὈΟΠ8 ΟΠ θύδαχ ἃΡ 
ὯΙ ἃ ΡοΡίον Ἰομρ θυ Ὁ5 165 ΔΡΠΊ65 81}}]6 ἀοζ, 
Ραΐδβηι 8116 δβύ βιι" ραββόθ δὴ ΠΟΠΏΘΩΙ οἱ δὴ ἰοζης 
π᾿ Θβίδηὐ σΐθη δὰ ὑδραγὰ 46 1ὰ αἰγίηθ Ῥίβθ δίο.. 

111. Κορνῶ. Ῥυϊνηιιβ μάταν αταίΐοῦ. Ρ. ΜΟΙΜΠ,, 
οὐ ἀθίπάθ τη] ἃ111, ροβί ρθη αηααθ ΕἸ ΡΔΉΖΙ 5, 
ἤηι86. οΥ. ΠΙῚ, 913, π. 6213, ---Ἶ 5. 1, « Δείχηλον. 
εβί. ἤθηι Δ ιοκοιιιβ (ϑριοϊδ. ορῖφν". 11, πὰ. 34... 
δυδίος. ορῖφ. γώ. Ῥ. 311, Ὁ. 108) {Παδί ναι 
βδηΐα ΓΧ, Χχαι, 3, τηθιηορϑηΐθ ῬΑ ΠΔΡ ΒΟΥ αΤΩ Ὁ 
ἴῃ αὖυἃ ἐριθθονιαπι ῬαΪΟΒΘΡΡΊ μα 15. ΔΡΙ θίθη 
οἰγοῦχτῃ ἀΓΌῚΒ5 πιο θυ αί. Θὰ] τοβ δὰ ΜΡ 
χριοφόρον βρθοίδνο Υἱάθίαν ; ἀηᾶθ ΜΝ ΘΙ ΟἸΚθραβ. 
βϑααΐ, αὖ, τ] οατη ατι6 Οὐἱορίιουιιβ 1116 οοἸθυθίαν, 
Μοββθηϊὰ οὐ ἀρὰ Ῥμθῃδίδβ (Ραυβᾶη. ΙΝ, χχχὶ 
Υ, χχυι, ὅ), 5:1] Θὰ ΟδΘΕΙ ΟΠ τὰ ἴῃ ἀϑιι Γαΐ; 
5ρ᾿οθιηαν, Ὁ. : 

ΤΧ}}1Π. Αρυά ΡΙαίανοι. ἴῃ 1)ϑηιοοίῆ. ΧΧΧ, 
δρυὰ 514. 5. Υ. Δημοσθένης οἰ ἃρυὰ Ῥμοιίαπι 
ΟΟΙΧΥ, ἃ 400 ἱρ5ὶ θοιμοβίμθηϊ διιοίου αι ΠΘ πὴ 
Μαρποίβ (τοῦτο μὲν Δημήτριος ὁ Μάγνης λέγει 
ἰὰν ; χαὶ γραμματεῖον αἰτήσας, γράψαι λέγεται τὸ 
τῆς εἰκόνος αὑτοῦ ἐλεγεῖον, ὅπερ ὕστερον ὑπὸ 
᾿Αθηναίων ἐνεχολάφθη. Ιάϑτῃ, ΟΟΙΧΥΙ, δδιηάθιη 
ΒΟΡΙΡ ΟΠ Θχὴ ἴῃ Ηρ ϑυ]α 5 βίαἰιιαπη (λοίδτη [1558 ἃ 
Εἴπερ τι. γν. ὅ- “Ὑπερείδης εἶχεν χ.τιλ. Ῥαγὶβ. οοᾶ, ΤῊΣ 
1118 : Εἰ μὲν ἴσην ἰσχὺν [τῷ γλώσσῃ Δ. ἔσχ: ἰὐκεν 
γΘΥΒΙΟΩ6 Ἰαἰϊηὰ : 

51 ΠῸ] ῬΔ. ΤΠ ριδ8 τοῖναν, Ποιηοβί 6688, 6. “οἵ, 
Βαυὰ Μδοράυμῃ τορὶ αγθοῖα, ἐδρία. [ονϑί. 

11Χ. Ἐάϊάθνο τα], ρΡ τητ5 Εἰπὶν. υὐμίδιε 
φὶί, οοἰϊαΐ. 5ογἱρέ. φγῶς. ἐἰϊιιδέ. ν. 15, 64. Μὰ 
Βυιαποῖς. Αηαϊ. 11, 06, ΦΔοο05. 4»ροηά. Ἴ0. κάλ, 
« δραίο 5.ΒΕΠ αιΒ ΡΣΈΟΡΙΡΕΒΕΣ Ἀρριαν, ο» 
Ψαε. 

ΠΧ. Αρυά. Πίος. Γιδουνί. ΤΥ, ὅ, χχὶπ 21: λέ ξ 
καὶ ᾿Ανταγόρα τοῦ ποιητοῦ ὡς Κράντορος εἰς 
πεποιημένα “φέρεσθαι ταυτί: Ἔν δοίη χ. τ. δ. -- 
Ψα]Ε. ἐνδοίη, οονγοχὶΐ Η. δίθρμαπ. -- Υ8. 
Βίθρμδη. ἧσε. --- 8. 8. Οοηίοι! Ζαοοῦβ. ΑΥ' 

- 8. ὅ. Αρο!οηῖ! 8600}. 1 
πῆραν δὲ γής καὶ οὐρανοῦ (τὸν "Ἔρωτα γενεαλ 
γ8. 6. γεοίι. ᾿1ῦγν. τοι αἶσα χαχὰ; ϑίθρῃ. 
δι ΕῸ 486, αἰΐ, « ορίϊπηθ Ἰοσατα μη 60 
ἰδηαπδγη ἐπιφωνηματικῶς ἀπ 1 Δί] 015 115 
ΔΘ θηἑα οἷο. » ; 

1Χ1. Εχ Ἠοριθρὶ οἐ Ηθϑιοαϊ σον ἑαριῖπθ Ὁ. 10.. ΡΠ 
ἴππη ἴῃ ΗΟΙΊΘΡῚ πη ρίηθμα ἃ Ὁ Αγβίνίβ: ἰρβὶ. ἀθὰ 
- 5. ἐξ. γαυϊ]ρ. ποινῆς. 

ΠΧ11. τος Ηοιχμοῦὶ Πα. Ζ, 181,. 56ι1. 
Τηθο,. 33 παρῳδία 1ῃ ΤΉΝ 65 8 Ὁ 
Τδουίϊο, ΠΥ, ὁ, βουναΐα, αἱ ᾿Ἐφχει δή. 
ζειν χαὶ τὸν Πλάτωνα χαὶ τὰ βιδλία ἐχέχτητο α 
ἀλλὰ χαὶ τὸν Πύρρωγα χατά. τινας ἐζηλώχει. Ἐ 

διαλεχτιχῆς εἴχετο χαὶ τῶν ᾿Ερετριχῶν ἥπτετ 



τ 
κὰν 

αἱ ἐλέγετο ἐπ᾿ αὐτοῦ ὑπ᾽ ᾿Λρίστωνος" Πρόσθε... 
ἴῃ ϑοχίϊ Ετηρὶν. Ῥψν»)}. Ηψροίλ. 1, 881 Ἔνθεν 

τὸν ᾿Δρίστωνος εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ" Πρόσθε... διὰ τὸ 
σχρῆσθαι τῇ διαλεχτιχῇ τῇ κατὰ τὸν Διόδωρογ᾽ εἶναι 
ἀντιχρὺς Πλατωνιχόν. Θιιοὰ γοιον. Θά τ, Βα θΘθαπί 
ε δὲ σονΡοχὶὺ 1. Οαβδι οι, τηθίσο ροβία]δηίθ, 

π|6 ὁχ ΗοΥΘΥΪ σνϑῦϑὰ πῃ ΟἸΙ τ ον (ἰπ Ηϑβίοαϊ 
ο΄. ἈΌΒαΡα6 Ἰη Θ ρο]δίο) 

ὁσῦε λέων, ὄπιθεν δὲ δράχων, μέσση δὲ χίμαιρα. 

1 ΧΠ|. Εχ ϑίναθομρ, ΧΙΥ͂, τ, 18, βῖνθ οχ Επιβίδί ϊο 
Πιαὰ. Β.. ν. ϑῦ0. Ἡαθοίαν οἰΐδπι ἂρ. ϑδχί. Εταρὶνὶ- 

Αὐὐυ. ογαηιηιαΐ. 1, ἃ, Ῥ. 33 οὐ ἴῃ 50}0}1}}8. ἴῃ 
ὨΥΒῚΣ ΤῊνδοὶ5. ΘΟ) αηιἠιαξίοαηι ᾿. Ἴ28 (οἴ. ». 88 οἱ 

8). ἘΘΡ ίϊΘΡΘ ταῦ], Βγαποκ. 4ηπαΐ. 1, 4691, δδοοῦβ. 
ὁηαὶ. Ερίφν. ἐθ. Βοϊββοηδᾷ, ἴῃ ΟΔ] τάδ ρ. 87, ς΄, 
« Βοί.].) « Ῥοθπιὰ 46 (Εἰ οΠ8]1180 ονθυβίοηο, Οἰχαλίας 
ὡσις, Ἰοαυϊίαν. » -- 8. 1. Φδοοῦβιϊ ΘΧΘΙΉΡΙΟ, 
οἱ. ἴῃ Πίοπυβ. ΤΏρδο. Ἰθοιίϊ ποι ἀθαϊπηὰβ : 5ίνἃ- 
οἱ Ἐπαβίαι μϊὰ5. οὐ ἱπ46 αγοίιὰβ τοῦ Σαμίου ΡΓῸ 

:ωφύλου παθοπῦ: ἴῃ ἢπθ νϑυβι8 ᾿ἰάθαι “Ὅμηρον, 
Θχίαβ ἀοιδὸν, αἸΙΘΙῺ ΒΘΟΙ(1 ΒΙΉ115. --- 8. 3, ΗΟΠΊΘΝ 

ἃ ΟΥΘΟΡΉΣΪΟ Βοβρίζῖο θχοθρὶϊ ταϑυϊϊζΐ ῬΡοθίθυ" Δ]105 
Πα] ϊοὰ5. Ρῳέλπαφο». υἱὲ. Χ1.---ἶν 5. ἔς « ΑἸΆ ΟΔΠΠπἃ- 
5 πη τη 96. 00 Θ]ΟγὶοΘ 6586. ΟΥΘΟΡΏΥ]Ο, αποα ροθιηᾶ 
8 ἨοΙΏΘΓΟ ἰδηααδτῃ δαοίουὶ {ὙἸπαίαν. Ἐπιβία  μππι5: 
χαὶ Καλλίμαχος ὑποδηλῶν ὅτι Κρεώφυλος Ὃμήρῳ 

ἔπ ὁμάσας τὸ ποίημα, οὐ τὸν “Ὅμηρον, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν 
ἐσέμνυνεν, ὡς δῆθεν ὁμηρίζοντα. » Καῤ»ο. 

ΟΠ ΤΧΙΥ. ΡΙαῖ. δὲ Πααάαὶ. Ρίαϊφορβὶ, ἴγαρτη. ἃρ. 
560. Ῥγῶρ. Ευαηρ. ΠΙ|, 8, 1. -- ΡΙ]υϊ.- Ιαοί. 
ΤΥ νΡ. 30. ---΄᾽. ο. Βόραϊον ἀθ. βαϊηι-Βιββοι (ἰγδά. 
ἀ61ὰ Ργ»όρ. ὅν. ὑ. 1.0. 108, 1π|6 1 91} ἕδος, « πόᾶοβ », 

Βοαοηίθηι ἰτηδθίηθιη, οἱ νϑῦθα γ85. 1-3, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
τεθμὸν... ἧσθα σανίς ἀὰ Φαποποηι ρογιϊποῦθ ραίαί, 
γΘΡα6 : « Ο ἀόθββθ, γοιβ π᾿ δ 16 πο θη μϑπιθηΐ 
ἀα ἀΠ6 ΡΙΔΠΟΙ6 ΠΟῊ Βου]ρίόθ. » 

ΟΤΧΥ. Αρυὰ ΡΙαἰανομαμν ἰῃ Αηέορ. 1 ΧΧ. Βοϊ8- 
ΒΟΏΔΟΙΙ Ἰη ΘΡ ΡΠ Ομ τθοθρίπηιι5. Ὑαϊρο : Ἀλλὰ 
πάρελθε, οἰμώζειν εἴπας πολλά, πάρελθε μόνον. Εἶχοοι- 
Ῥ510 νϑυβι υΒα 6 Ἰδι]η 15. ἰρδηβία! ΝΙοοά. ΕὙ ΒΟ] πτ5 
81 ΘΔ]  ΔΟῊῚ αἱ. ΔὉ Η. δίθρμδηο πηρνθβϑὰ 1511, 
8, βαίγϊοῦτη δορὶ ϊὰρίυτη. 

ΤΧΥΙ. Ηοο δρὶ ργνδιηγηδίβ ἐραρτηθηΐαπι δὲ ἀραά 
ἴοῦ. {{{ ΤᾺ ΧΥΠΙ, 1. ---τ5. 1. σαμ]ρ. ὁμήλικες ; ΒοΙ5- 

δάϊι8 ὁχ οοὰ. ααδἰβίονγα. συνήλικες, αιοὰ δτι ἴη- 
σαὶ δὰ Τνυρῃϊοά. Ὑ ΘΡηϊ οἰκί 5. --- 8. 3. γα !ρ. 

λία, μα πἀαν! Βοϊββομδαϊαβ. δ᾽ νϑυυ ἘΡΙΒΟΒΠΪΠπΒ: 

αυδ165 ἀρηὶ ὑ1δὲ δαηῦ, ρα}, δἵ βοοὶϊ ἀρηΐ, 
ἢ ΘΡΟΡΘ; ΟΘὈΠΠαι16 ΠΘΡΌΪ5 ἀδυϊίδ τηϊχία {π|5. 

ΠΤΧΥΠ. Εχ Αἰμοπθο, ΧΙ, Ρ. 191 Π, Ε. Ἡδύλος ἐν 
γράμμασι περὶ τοῦ κατασχευασθέντος ὑπὸ Κτησιθίου 
μηχανοποιοῦ ῥυτοῦ μνημονεύων φησί: Ζωροπόται χ. 
- τα ΟΥ̓ ΙΡ Ἰββιση σα. Ρ] απ γϑβυϊτιθυθ οοηδίϊ 

πἰ. --- 5, 2. 508110:. εἰδυίης, ὕαβδι. εἰδείης δ᾽ εὖ 
δέ τ᾽ Ἄρ. Ὑ ΔΙοΙκθη. ἱππείης, ργοθδηῖθ Βγαῃοκίο, 6Χ 

Τοβυοη. Ἱππία, Ἀρσινόη, ἣ τοῦ Φιλαδέλφον γυνή. --- 
. ὃ. « Αἷύ ροουϊαχη πο απο αγεθοὶ 111 ῥυτὸν ἃρ- 
Ιδπΐ, συν ρίϊαμη 6556 βῆσαν. [ἃ γοοαθαίαν ΑἸοχδη- 
88 ΘΘΠτι8 ΡΟίΟΡΙΪ νὰ 515, αυοα ἴῃ Γραρυηθηΐο ΟΔΡ 15 
Ἔ 1ἰὰ ἀΘΒου Βα : Βῆσα ((ονί. 1)ήσας) ποτήριον 
Ἀλεξανδρεῦσι, πλατύτερον ἐχ τῶν χάτω μερῶν, 
ὠμένον ἄνωθεν. » (ἰαδατιὸ. Νοίδηάατα ἀποαιδ οβὲ 
ἅτ ἀθυτ Πὐρυρίϊα μα 6558 ἃριὰ ΑἸητηϊδηῖπι ΧΙΧ, 
41 οΟἸΘθαίαν ΑὈγαϊ, ἴῃ ὀχίγθιηδ ΤΠ ΘθαΙα 15 ρανίο, 

ΘΠ ἀδγηαιιθ {110 οὐδ οα! ατὴ μα οθδί, ροβίθα ΑἸΐϊποο- 
Ἱτπὶ ἐπα πδΙαἰαγη. ΕἾΘΡΙ δαΐθχη 5ο] δαὶ, αποὰ πδιιὰ 

Ἐπ τὺ ἜΑΡΟΣ {Π ΑΝΝΟΤΑΤτιΟ. ϑ0ὅ 

Τα Ὸ 1115. 4115. ΓΔοία πὶ θβὲ, αὖ ἴῃ Π δὶ Ἰοοα} 158 Βοβρ βὶ- 
γον ατὴ νἃ8 αοάἀάδγα Πρ θυ δίαι,, οἱ ἤδη ΟὉ ΤΘΠὶ 
Ἰάθτη ἂς ἀθο ἱπαϊίαμπι ὑαὶῦ ποιηθη. Ν᾽ὰ. ΗἾθΡ. ΒΟΒΟΠ. 
Οὐδ8. οὲ Νοίέ. αὐ Απίδ. φ». τ. ἸΝ, ». 136, --- Κ 8. ἅ. 
Οαβδιῦθ., ἱεμένου, 5081], ἀττομένου (1), δ] πη88. οἰγουέ- 
γου. --- 8. ὅ. Οδβδιθ. γέγωνεν. --- 8. θ. 14. χώθωνος 
- 8. 7. σδβαιθ. ὁχοῖος, ϑ]τηδβ. ὁποῖον. « φοο ἀθ 
ΒΒ. ᾿ηγθηίο ἰηἰθυρυϑίαϊαν Οαβδαθ. Υἱχ ἀρίθ. » {66. 
- 8. 8. οδι!ρ. ἀδύτων. 

ΤΧΥΠ. Αρυὰ Αἰμρη. 11, βϑοί. ἄ, ρ. 36 : χατὰ δὲ 
τὸν Κυρηναῖον ποιητὴν, Οἶνός τοι χ. τ΄ λ. οὐ ἀραὰ 5.0}. 
Τἰιορίοῳ. ΧΝΤΙ, περὶ ἀχρασίας, οὔτ μᾶς τηθη ]10}6 : 
᾿Ερατοσθένους. --- 8. 1. ατοί. τῷ σαχι ποία : « [ἃ 
οἰϊαῦ Ηδβυοηϊαβ ἴῃ νοῦ ναρθηχιῶντες. » --- 8. 9. 
ατοί. βορρᾶς. Οἵ, Ηογναι. Εριϑέ. 1. ὅ, 16 : αὐἰὰ ποὺ 
ΘΟυθίαβ ἀθβίσπαί, ορορία γοοίμαϊέ. ϑ1ο ορ᾽σνατητηὰ 
ΕΣ ΝΙοοά. ΕὙ ἸΒΟΒ]ηπ5 (ΘἀἸἀ1 Η, ΒΘ ρα. ΜΡΌΧΧΥΗ, 

ο . 

ψιηδ ἱπργθββδ νἱΡῸΒ δχρθαπδηΐ υἱΡ] 5. ΘΠ ΘΠ,, 
αἰαὰθ ἰπτηοὲ Πἰ Ὀγοὶ δαοιθαθ ἀπἀδ τη }18, 

απδηα ποίτιβ αὐ ΒοΟΙΘαΒ νοῦ ἀθ βϑάϊθιιβ ᾿μη]8 : 
βῖο ἥπιηΐ πῖσϊο ἑαυ ϊάα οολάδ τη ΓΟ. 

Π1Χ1Χ. δι. Α. Οιυμπδησάθβ, ἊἌττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμό. 
Ρ- 393, ἡ. 8ϑέῦ2, Ῥυΐμὶ ουιδάδηι νΘΡΒι15. ΒῸΡΟΡΒαηύ 
ταηίαπι ἰ ΠΟΥ. 65 ΘΙ Ια ἰδ. .«τεθε. Αρι.«ττνον σε. ----͵ 5.1. 
α. Καϊθ6ὶ : χεχλή[σο]μαι αἰεί. --- 5. 2, Νοίὰἃ θεῶν 
᾿Ή}π5. ΒΥ] 086. Ρ61." βυπιχζοβίη. ΟΥν, Ηομι. 21]. Α, 18 : 
Ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν; ΓΒΘοΟρΉ. ν. 111. Θεοῖς εὔχον οἱ 
ΒΟχοθηΐοβ Δ]105 αἀἰνθυβογιμι ροθίαγι πη Ο008. 

ΤΧΧ. ΤΙῃ Μοραίδδορίο]ιε ὁ." πογιῖφίϊον, Ῥνϑιιβ8ῖ8- 
ομοη Αςαάογηῖο ον Ῥδβοηϑομα [(οη) πτι ΒΟΥ η, γηδὶ 
1081, ν. 448, ἋὉΙ οἀϊίον ποίαϊ [ὈΡΙὰ 5. Ὠπ}5. νΘ 5.15 
ΒΟΙΊΘΙΡΊΟΔΒ. ΧΡΌΣΙ 

ΠΧΧΙ. Ἐκ Αἴμθη. ΙΥ, Ρ. 1054 : Φεύγουσα γοῦν σε 
(ο Ογηῖοθ), καὶ τούς σοι παραπλησίους ἣ Ἀρετὴ ἫἩδονῇ 
παραχάθητάι, ὥς φησι Μνασάλχης ὁ Σιχνώνιος ἐν Ἔπι 
γράμμασιν" “δ᾽ ἐγὼ.... Εὐδὺ οὐΐατη. ΠοΟ ΘρΙβν. ἃΡ. ἔπι- 
βίαι ϊατα οἴ Ποὺ Ἰοπιπιαίθ Ὅπερ τις χατὰ ἡδονιχῆς 

φιλοσοφίας ἔγραψεν. Οδίοναπι ρῬαγοάία δῦ δρι δρ 1] 
Α7δοῖβ Αὐ βίοι δἰίθι α : νἹὰ. Ἰῃ μοο νο]. οἂρ.11,59(1). 
-τ 88. 3 οἱ ἀ. θινιεῖῦ Ῥυοάϊουβ νοϊαρίαίοβ, ἡδονὰς, ἰὴ 
σαπάϊιμῃ (χαρὰν), οὐ ἀδ] δοϊαϊϊοποτγα (τέρψιν), οὐ Ηἰδνῖία- 
ἴθι, εὐφροσύνην. Αὐἰδίοί. 710}. 11, 6. Οἱ. Τὰ θαϊάτὰ ἀθ. 
Ηδθνοα]θ ἴῃ Ὀἰνῖο ἂρ. Χϑποριι. Μοηιοραὺ. 11, τ, 31. --- 
γ8. ἀ. χαχόφρων τέρψις, ηιαία ηπιορέϊς σαμαϊα, Νινα. 
ΖΈα. ΟῚ, 218 86. 

ΠΧΧ1]. τχ Ῥοῖϊυο. Α΄, ιχ, ὅ. Εριρυδιαμιδίϊοη ἀπὸ 
νουβίοαϊο ΤΠ θΡμι ρΔΡΊ ΘΕ Ρ5 ἃ ΜΔΟΘαΟΠΙθῚ5 ᾿η50Ὰ]}Ρ- 
ατα, ροβίαπδιῃ μοο “ οἸ1δ6 ορριάππι ἀἰριραθγαηΐ, Δ 
Ἔ1ο115. ᾿πηριουατα ἰδοϊ που τὴ ῬΟΘηδ5 τϑροίθηϊθβ. -- 
Ησπο γϑυβι σα! τη ααἱ ὈΓΘΥΪ ρουνα! ρα οβί, ἃ ϑϑιηο 
ΟὨΡυβοόοροηὶ ἤἰϊο, ααὶ πὰ απ ῬΏΙΡΡΟ τορο Μδοθ- 
ἀοηῖοο αθναί δἀποδίαβ, ᾿πππαὶν 6556 ἰδοίατι ῬΟΙΪΥ 5. 
46 αὰὸ δααϊὺ : ἤδη τότε τῆς ἐπιδεξιότητος τῆς Σάμου 
φνομένης. 

ΠΧΧΠ]Ι. Ἑαϊάογαπὺ γα} ἀπ ἀθ οχοουρίμχη ΠΘβ0Ι0 : 
σοί πᾶ θ65. ἰπ ναυὴβ ΡΙπἀδνὶ οαϊ Ομ θὰ5. ααϊθιι5 
Ορορᾶγα πᾶγαγθυπηΐ Βίθρμδηὶ. --- Ἅε. 4. ἠχιχὸς ἰοΘχὶ- 
615, γ61 Τὐθβαῖο αροβί. --- 8. θ., ὕτβιη. Εὐρυγόρον, 
δα14. ᾿Ἠεριγύου. --- 5. 11. Οοαϊο. ’Βετιήου, Θιηθηά. 
Βδᾶρμθ5. Ἤετίης τε αποὰ πουλθη τηδίν 8 οϑῦ. --- 58. 13, 
Οοά. μαῦδϑηί Τήϊος, οἰαπἀϊοαηΐο ν 6} 5'}, τ 5, 10, ῬΥῸ 
ἀριπρεπέα οαπὶ Ηδγηϊο ἰθρθυ6 τηδϊαὶ Λεωπρεπέα απο 
58 015 οοηδίαί [Ὁϊ5886. ΘΠΠΟΠαΙ5. Ῥα 15 ποχηθὴ (Ηθγο- 
ἀοίύ. ΥἹΙ, 228). --- 5. 17. « Μα]6 νυ!ρὸ Ἰοριίαν οἱ 
ἰηἰονραηριίαν Ἰσσαδαὴς χαὶ Κεῖος ἔην χ. τ. Δ. 06 



3060 

ΒΔοοΉ 46. πὰπο Ἰοααϊΐίαν, απἱ οὐ 'ρβθ σδθὰβ δραΐ. » 
Πευη. --- 8. 18. Ἰιοροηάθτα ραϊδνίτηιιβ Μείδωνος, 
θαχῃ ἃρια ϑυ]ἀδΔη 8510 Μέδωνος 5. ν. Βαχχυλίδης. 11]. 
ατοο. Ουγδιάὰβ 6 Ροοί. ᾿ϊδί. 14]. ΤΧ, ἰᾶταθη Μ|1ο- 
ΠΘΠῚ ΒΟΡΙρΡ 51 50 Ἰοοαίαβ : « ΜΙ]ΟΠΘῖι ραίθοια ΒΡ, 
αὐ ΡΊΠ Δ Θχροβίίουϑβ ἰγδάηΐ, ἰᾷ αποὰ οἱ ρυθθοο Θ81- 
τη 6. ΘΟΙη ΡΟ ύπιμη Ἰηγθηΐ : απὸ ἢξΐ αἱ [1105 [8}}} ρὰ- 
(θη ατϊ σουΡαριδ δα] 86 Θχθιηρ]ανρίδ βθοιίὶ, ΜΘάοπθτα 
ΒΔΟΟΒ 1415 ρδίγθιῃ ἀἶχθρθ. » --- 5. 19. Οοάϊο. μΒαθϑας 
ἀλλ᾽ ἀδάμαντος, Β0 απο Ἰαΐοί ΑἸομ δὶ ῬΔΙΡῚΒ ΠΟΙΏΘΗ. 
111. Ογγαὶᾶο ρ]δοθθαὺ Ῥᾶιηδβ : « Ῥαΐγθῃῃ ΑἸοηδῃ 
ΒδΌαϊ Πδιηδηίΐδ, ν6], αὖ 8111, ΤΊ Ραχα, » 

ΤΧΧΙΝ. Ἑατίαχη δῦ οατῃ 41115 δὰ Ῥιηαανὶ νἱΐδπι οἱ 
ΟρϑΡδ, Ῥθυ ΕΠ ΘΠ 1015 ΡΡτηὰπη 0 ΑἸάο, ποι. 1518; 
ἴηἀθ ἴῃ τη} 15. ῬΙΠΔΔΥ αἰ ]οηΐθα5. -- 8. 1. ον. 
Οανηι. ΤΥ, 2 : Ἰχηπηθηβιβ ργοίπηαο Ῥιπάδνιιβ ογο. Οἵ. 
Αἰμθη. ΧΠ], ρ. ὅ04 Ὁ, ὁ δὲ μεγαλοφωνότατος Πίνδαρος. 
-- 8. 2. συ!]ρ. Κλειδίχη, ὁχ Κλεοδίχη ΠοΡὶ ἀδθεὶς 
Κλευδίχη. ῬΙῸ Δαϊφάντῃ 5Βουῖρϑὶ Δαϊφάντῳ, αὐ ἴηἴρα 
20, ογδὺ Δαΐφαντον, υδιζδίϊουα [οστηδ. --- 8. ἀ. ἃ. 

᾿Βδυϊά. Ἐρωτίων. « Μδ]6 ΘΟΥΤΙΡ Ια ΡΠ] ἶτηὰ ἴῃ 
᾿ ᾿Ἐρείτιμον; ἔον!. ἅμα τῷ Ἐρίτιμόν τ᾽ εἰδότα θήρην. » 
Ἠέψη. --- 85. Ἴ 584. οἵ. Απέρ. 514. 4ηέλ. ραϊ. ΧΥ͂Ὶ, 
θ0ῦ, οὐ Ομνϊβίοα. Εορλ». 885 5ηᾳ. --- 5. 138. Βαθαμαϊ 

“ἕνεχα, γ8] ροίϊι8 ἰΙΘρϑ μενοιναῖς Δαΐ μενοινῇς. --- 8. 97. 
« Οογγυρία Πῶο, Θρήνους Ἰαΐογθ ἴῃ αἰ (τη βοὴ ἀὰ- 
Ὀῖΐο; ἰονίθ [αὶ μαχάρων Παιήονας, ἀνδράσι θρήνους --- 
χαὶ μέλος (166:. μέλη) ὀρχηθμοῖσι. » δι. --- 8. 30. 
ἰρδαοθαίαν παρὼν, ΘΟΡΡΟχΧΙ Ηθγηΐαβ. --- 5. 31. ΟἿ, 
Ῥιηά, νἱΐδπη, ἃ ΤΏοτα. Μαριβίρο οοπβονγι ρίδτη : τέθνηχε 
δὲ ὁ Πίνδαρος ἕξ χαὶ ἑξήχοντα ἐτῶν γεγονὼς, ἢ, ὥς τινες, 
ὀγδοήχοντα, ἐπὶ Βίωνος (ργο Ἀδίωνος φογροχὶϊ Ἠδυ 5) 
ἄρχοντος χατὰ ἕχτην χαὶ ὀγδοηκοστὴν ὀλυμπιάδα... αὶ 
ἀοΙθρῚ ἕχτην χαὶ Τιοὲ Ἡδγηΐαβ. « 851 ᾿ΐδαπο, δἰἷΐ, πἃ- 
χὰ οϑὺ Ῥιπαδγαβ Ὁ]. ΧΥ̓, 1. οὕπὶ ΧΙ, ΔηΠΟΡΆΙΩ 
ἔα1556. ἀἰοαίαν ΔΏδΟ Ραρηδθ ϑδΙδχωϊ δ, ἤθοθϑϑδ δὶ 
Θατη ΟὈ11558 ΔΏΠΟ οθίδι15 Π.Χ11. Π6 18 ἀδοιναίθ δρὶί 
Οο βίη. ἔαξέ. αἰέ. δὰ 6. ἃ. δἵ ἴοῃι. Π, ᾿. ὅ8 84. ΝΘΟΘΒΒ6 
ἰδιῆθῃ ϑϑί, ῬΙΩἀδΡιτ νἰχῖβθ8 Δάμο ΧΙ] ΔΏΏΟΒ 5ΘΡ[Ὰ5 
ΟΙ]. ΠΧΧΧΉΗΙ, 8. » ογη. 

ΠΧΧΥ. Ἐχ ΡΙαΐδγοι. ἴῃ Ραμ. ΖΕ νι. ΧΥ : ́..... ὑπὸ 
τὸ Πύθιον. Ἐνταῦθα τοῦ ᾽Ολύμπου τὸ ὕψος ἀνατείνει 
πλέον ἢ δέχα σταδίους σημαίνεται δὲ ἐπιγράμματι τοῦ 
μετρήσαντος, οὕτως" Οὐλύμπον χ. τ. λ. Καίτοι λέγουσιν 
οἱ γεωμετριχοὶ, μήτε ὄρους ὕψος, μήτε βάθος τῆς θαλάσ- 
σὴς ὑπερδάλ)ειν δέχα σταδίους. Ὃ μέντοι ΞΞεναγόρας οὐ 
παρέργως, ἀλλὰ μεθόδῳ καὶ δι᾽ ὀργάνων, εἰληφένα: δοχεῖ 
τὴν μέτρησιν. --- 8. 3. Οογδθ5, αἱ ἀϊδιϊομοη δὰ γθο- 
ὕατα ΟΥ̓ ἸηΘ γϑαϊρδίαι", πρὸς χάθετον δ᾽ ἐμέτρει. 5΄η- 
ἰθῃ15 ἴῃ ῥγοθίαί. δὰ οάϊξ. Ρ]αΐ. ν. 4γ78έ. δὲ σαίορι. 
Ἠϊα7. Ῥ. ΧΧΙΙ, Ραΐδγθ 56 ἱπαϊοαί δηιαϊ(ιβ βου ρίθχη 
ἴα!558 πρὸς χάθετον τὸ μέτρον. --- 8. 8. "ἃ Ἰθρθπάστῃ 
ἰπηί6]16χιὺ ΧΥ]δη οι, οὐ θα! ἀθυαηΐ σθοθῃ ου 65. ΟἸΏΠΘΒ, 
ΡΙΓῸ γὰ]6᾽. δέχα, αιοά οχβίδί ἴῃ δηΐί. θχθιηρὶ γα οἱ 
ΠΟΡῚΒ. τη88. Μίαν, ηαποά Βοαυϊίαν, οχηἰἐἐπηΐ Μοηδο., 
Ῥαᾳϊδΐῖ., οι οὶ ααοὰ, ΟΟΥΡρίο γοοδθι]ο δέχάδα, ΠΟῊ 
ΒδΌΘΡθαύ ΠἸΟΡΔΡΙΪ ᾳὰο τί Ρθηΐ πατηθραϊθ μίαν. --- 
γ5. ὅ, Οὐχ ἔρρωται τὸ χωρίον" ἔσως γρ. τὰ μὲν πρὸς 
τὰ μέτρα, καὶ ἀνταποδοτιχῶς πρὸς τὸν τοῦ ἐχομένου 
στίχον, Δὲ. ΟΟΥ. οοἀᾷ. οἸηπ65 δὲ δαᾶ. ΕὙΤΙ, ΒίθρἈ. 
μέτρα; οἸπὴ μετά. 

ΧΧΥ͂Ι. Πλοαϊ, ἴῃ Ὀαβὶ οοϊασθπϑο. ΕδΙά. Ἑρτηομα 
οὐ Ηθνγήδῃ {ξϊ7ι. . 1, Ὁ. 215 ; ΟἸαβὶς. 1ἴγι. Ῥ. 11 ὅ.Ὁ 
Ρ- 328. Εχ ποὺ Δ βΙοκουαβ, ϑψ11. δὰ. που. Ν᾿ ΠΣ ΤῊ 
ΟΣ ἸηΘ 115 ΒἸΟΒίθυὶ βοηβαῖβ ἀθαϊὶ ΕΡΔΠΟΙΚῖπι5. 150}. 
9}. θὲ ἰαΐ. ἈϊοΒίΘν. ἡ. 10ῦ 544ᾳ. Βαρϑίι ΒΩΟΚΉ. 

ΟΟ}». τ. 2845. « Οο]υμηπδ οί ΒΘρα]οΡα 15, γ8] ΡῬοίιβ 
ΤΡ, ΟΡΙΠΟΙ, ΒΘΡΌ]ΟΓΆ]15, αἱ γϑααδ, Βμοαϊα τηοπηῖι- 
ἸΏΘηΪα αὐϊδθ ΠΟΙΏΘῺ ΘΘΗΪΥΟ ΘΧρΡΡΘΒΒΌΙΩ οΟὨ παηΐ. » 

ΑΝΤΗΟΘΙΟΘΙκα απ πος ΑΡΡΕΝΟΙΟΒΟ. 
Βαολῆ. Ἡουαΐμθσα. δγομἰἐθοίατη ζα]5856. βαρ 
ΟἸανκῖιβ. Λαάγου ργῸ ναϊσανὶ Λάγου σοπίσδο 
Πντωρεῖς ἈΒΟάΙΟΡαπ ἐλ Ί θατα θα βιπηα νδ 6586 ΕῚ 
Κίαβ, ὙΘΡῸ 5:1} }5 δὲ Ποντωρεῖς Ῥοηίογοεθ, Ἐπὶ 
ῬΆΙΩ ΡΔΡῚ, 6586 ἰΠ60]85. 

ΤΧΧΥΉΗ͂. Εχ Αἴβθη. ΧΠΠ, βοοὶ. 69, ρ. 590. 
ον ομὰ, την ϑίσχ ΝΔιιοΡδ 015, ααᾶτὰ Ομᾶναχυ 
ΡΒὰΒ ἔναίθν, ἀθρϑυῖθαί. » ας. --- 5. 1. δ8 
ἃρ. ΑΙμθη. βουίρθινα : ὀστέα μὲν σαπαλὰ (510) χ 
δεσμῶν. Φ80005. Δ. ἐς σποδιὴν σπατάλη μὲν ἐδή 
δεσμῶν. ΒγπηοΙς. : ὁστ. μὲν σὰ πάλαι χοσμήσα Ὁ 
σμὸς. ὙΌΪ]ΘΟ : χοιμήσατο. Θυοὰ ἀφάϊπημδβ, γ. 6] 
ΑᾺΠ ΘΟη ΘοίαΡδ, δϑί. --- Ὑ8, ἅ, σύγχρους 
Ναί. Οογα 5. Θχθτρ]ο φοηποοῖο)" γορίθραπί. Εὶ 
ἰδτῆθη ΒοΡΙθθπάπμη σύγχρως. --- 8. ὃ. Βγὰη 
Τοαυρίο Σαπφῶαν δὲ ργῸ γι]ο:. Σαπφὼ αἱ δὲ ; ΘΟΙῚ 
Ολβδάθομ. Σαπφοῦς αἱ δὲ μ., -- 5. 8, ψαϊρ. 
Οδβααθ. ϑιαθηάαν, γεγόνῃ αποὰ τοιϊπαϊε Β' 

ΤΥΧΧΨΠΙ. Βοννανὶ Αἰμθπ. Χ, 412 : Θεαγέ 
Θάσιος ἀθλητὴς ταῦρον μόνος χατέφαγεν, ὡς Πος 
φησιν ἐν ἐπιγράμμασιν- Καὶ περὶ χ. τ. λ. Β6ρ. 
ΤΉᾺ]1], Ἡ. Βέθρῃ. ρ. ὅ20, Ὑ θομοὶ. ῥ. 91, 6 
ΕΙονὶ. ἡ». Μαριέϊ58. 566. ν. 8ὅ8, οὐχ 1 
Θεαγένην τὸν Θάσιον ἀθλητήν. ΒνΡαηοὶς. 4παῖ. Π: τ 
δδοοῦβ. Αρροηά. τ. θὅ. --- 5. 8. Αἴπιθη. αὔθ 8 
ϑηΐ ΟἸΩΏ 68, εἵνεχεν. --- Οἵ, Εἰ αδίδίῃ. δὰ Οαἶγ85. 
80 : Θεαγένης γοῦν, φασὶν, Θάσιος ἀθλητὴς ταῦ; 
τέφαγε μόνος" ὃς καί φησι παρά τινι ποιητῇ, ὡς. 
Μηόνιον βοῦν, ἤγουν Λυδὸν, πάτρη γὰρ βρώμην 
ἐπέσχε Θάσος. 1)6 οο ΤἬΘασθηθ δαὶ Ῥαΐῦβδη. ΥἹ. 
2-9, οἱ Ῥίομ. ΟἾγγβ. Ογναΐ. ΧΧΧΙ, ρ. 617. Ποῖ 
ὙΙα. οὐ ᾿πὔν. ἰηΐον Ογαρσιμῖα. Σ 

ΤΧΧΙΧ. Τεοίζοβ, τ λϊ. ὙΠ, 6603, Ρ. 138. « 
ῬοΒΙαῖρρο διοίονδ ὑγδάϊ! ᾽πὶ ΤΑ γοογπα ἀρᾷ θη 
ΡΙθ 5. ἸΔΡΙ465 ἱπνθηΐ δραχοντίας, ἴῃ ααΐθαδ, 
ΟΌΓΡΡΙΒ, Ἰη060. Δ]1ὰ5 τοὶ ἤραγδ ᾿πβουϊ]ρία νἱὰ 
ὯΘ0 ἰδτηθῃ ἢραΡΆΤῚ ΔΡΡΆΓΘΡΘ ρΡΐα8, απᾶτῃ ᾿δρὶ 
ΟΘΡΆΤΩ ἱΠΠΡΙΘΒΒ6115, » 7.6. 6 ἀγδοοηίία Ἰαρίαθ᾽ 
ΡΙη. ΧΧΧ, ὅ71. -- Ψ5. 2. Τεϑίζ. χεφαλῇ. -- Υ8 
λευχᾶ, ΓΘραρηδηίθ τηθίτο. --- 8. ἀ. « Ηος 
ἀθίαν ἀἴοθρθ : σαν τπτα ἴῃ Ποο Ἰαρία6 Ἰαἰδηΐθτη 
ἀαϊθὰ8 508] ρίογϑϑ γὰ]ρῸ αὐπηίαν, ἱπϑ ΓαταΘῃ ἐΐβ 
564 αἀὐᾶδὶ ᾿γησθὶ οὐαὶ οὐύαξα ἱπίπι5. ἴῃ ἰρβῖ8. 
ΥἹΒΟΘΙΙΒῈ15 ΒΟΔΙ ρα γη 6586.» ζ66. ἡ τνν αὐ 

ΤΧΧΧ, Α νἱρο ὁ]. Βγαηθέ 46 ῬΊθ516 οότησα 
Βδ 60, αὶ ἀπάθ νϑηϊγθί ποὴ τηοπαΐί. ΝΌΡΟΡ, 
ὨΪ5 ὁοα. Τγ585. αἱ ἴπ Μιιβ80 1λιρᾶῦ. βουνδηΐαν 
ΟΌΠ ΘΒ 0 ὴ6 σ8]]Π[οὰ δὲ ποίϊβ ν, ἃ. Δ δ Πα 8. υἱ 
εἰε5 ϑαυ. 1819, Ρ. 238-34. Π)6 ῬΏΔΡΟ δὲ ἰυστὶ ἴπὶ 
βοδίδ, ἴῃ 5] αἴθηα παυϊρδαπίϊαχη, γ᾽ 6 ἰη 
Μοῃύίθί δ] Ομ ἀϊδβουίδί, ᾿π Οοηιηιθηέ. Αδααί. 
γΟ}. ΥἹ, Ρ. ὅ76-ὅ82, Ολν]ι5, ἢϑοιοῖὶ α᾽ ΑἨᾳῳ, 
ι. Π, Ρ]. 716, Τιϑίγοπη. βθομογϑοῖθα }οΊ14)' 56] 
Ρ. ἐ0, οὐ Ἰπίθυ νθίθι:δβ ϑίθρῃδη. Βυ2. 5.0 
Ὑχοίχ. Ηϊδέ. 1. 20, 1ΨὙ4, ὅ08, οὐ ἱπρνίτηϊβ 56: 
ΧΥῚ], ι, 6 : ἔστι δὲ χαὶ αὐτὸ τὸ τῆς νησίδος ὁ 
πέτρα περίχλυστος, ἔχουσα πύργον θαυμαστῶς : 
σχευασμένον λευχοῦ λίθου πολυόροφον, ὃμ 
νήσῳ" τοῦτον δ᾽ ἀνέθηχε Σώστρατος Κνίδιος ἶ 
βασιλέων, τῆς τῶν πλωιζομένων σωτηρίας, 
φησιν ἡ ἐπιγραφή. Θιυοὰ δάθο ΘΡΙρΥδημτηδί 
ΟοΟμγθηϊί αὖ 6Χχ 60, απὲ8 αἰχιΐ, ϑίγαθο ἀπιχίββθ 
ἴὰν, Οἵ, Ῥ]π. ΧΧΧΥ͂Ι, 18. -- γε: 1. ΟἿ 
ἢοὶ. ὃ : Πρωτεὺς .... Φάρον μὲν οἰχῶν 
γύπτον δ᾽ ἄναξ. --- 5. 3. Βναηοίϊ ΔΡΟΘΡΔΡ 
τη 1018 576, Διοφάνου. --- 8. 8. 14. σχοπίω 

βαϑδριοδίι οι δύ σχοπιωρεις σοι; οοα. (ΙΚΟΠ, 
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(ζΟΙ. 61]. σχοπιωρεῖσθ᾽ [ἐστ. --- 8. 6. Βνυ- 
. ἀπλάτων (516) [(Ὀγ5δὴ ἀπλέτων].... σταδείων (510). 

Τατιθὴ ἰμ 6 }]}1ο 1 ροΐθβὲ ἐανυΐτὰ ΘΧΒΌΡΡΟΧΙ558 ἰπδοοθ8- 
515. δίαιϊοπῖθυ5. Οοα. (ΤΑ ΔΕΙΩΝ, 61}. σπιλά- 

ν. - 75. 7. ΡῬῖὸ φόως, 61}. θέων, οοά. ΘΟ. 

- 59, 9. ϑοϊη. ΧΧΧΊΙΙ, 18: « ΑἸοχαηάνῖδ ᾿ἰπβία]ο 80 
551 ΔαΙϊταν, (Δ ]Π]Δοῖθτι5. νδα]β (ἐχούσης δὲ [τῆς πα- 

αλίας] χαὶ χοιράδας καὶ βράχη τινὰ, δΓΔ}0.), οἔθ60 τηδυϊ, 
Ἰδαβαθὸ ἰαπίατη ΘΠ Δ]1 015. δαχα 0 πανρδητθβ, Τ᾽ 6- 
ηὉ, ῬοΒβί(6ο, Τ7Ται)0. » Τάθτη ἴθι ῬΙϊπῖαβ, Υ, 81. 

8. 10 σονυπρίαβ ὀχῖρθοῦ ΖΉΝΙΣΕ ΤΗΣΔΕ; 
οχὶ Ξείνιε τῇδε πλέων, αποά ποη 58 {18 ῥ᾽ δορί ; τηθ- 
διαΐθιη αποορδηΐ 8}1]. 

ΟΤΧΧΧΙ. Α ὁ]. νἱν. Βραποὺ ἀθ Ῥ θβ8]6 ΔΟΟΘΡΊΠΊΙΒ, 
αἰ ἀπᾶθ Βα Ὀουϑὲ ποὴ αἰχὶς. Ηἶο, αὐ ρον, υὐα]ὰβ. ἃ 

᾿, ΟἿ, ὙΝ ΘΙ ΠἸο ἴῃ ὈΥ ΙΒ οοα ἃ. τη55. αὐἱ ἴῃ τηπ560 [Χπ- 
βουναπίαν, ἰηνθηΐαβ δἀϊίαβαθθ οϑὶ (σου. αἷ68 
1819 δῖα). Αα ἰθηηρ μι βρθοίαῦ ποΟ Θρ συ ΔΙ μὰ 
065 ΖΘρΒΥΥ 15. ἃ ΟΔ]]Π]Ἰοταΐθ ΠΔΥΑΡΌΠΟ (γ8. ὃ 
ἴῃ του 6 πᾶν ὶβ θχβίνποίαση μδαἃ ρσυοοαὶ ἃ ΝΙοο- 
(8 απὸ ϑισδθοηθιι δἀϊ ΧΥΠΙΙ, τ, 10, οὖ Ῥοβὶ- 

ΠρΡΡὶ δορὶ. ἃΡ. Αἴμθῃ. 1, Ρ. 818, φαοα νἱάθ βιρὉ. 
Ἱν, ἢ. 110. --- 5. 3. Ιῃ Δρόορυᾶρθο χύματα. ---Ἶ 8. θ. 

θοᾶοχ πᾶθθυ υἱάθίαν ΕἸ ΓῈ ΡΟῪ, οχ υἱίϊοβα ργο- 

απ ϊαἰϊοπο τὸ ΙΕΡΟΥ ἁρυὰ Ζὐργυρίϊοβ. αϑἰϊαία, 
ποὰ ποίαν! ΔΘ 8. 6011. Γκιρᾶνρ. ὈΥΒ]η. οοὐά, 
αὉ. ΧΧΧΊΙΙ, ἡ. 41,1. 10 : σαραπιγηωι Ρ7Ὸ Σεραπιείῳ, 
ἂν. ΧΧΧΥ, η. 1 : χλαιγω ῥγὸ χλαίω. --- 8. Ἵ. 
εφυρῖτις ἃ' ΖΘρὨΥΥΙΟ (Ζεφυρίου) ΠὐθΥρΡὺϊ ῬΡΟΙλΟὨμίοΥΟ, 
ἀπὸ αὐ Θηαβ, 510 Αὐβίποθ ἃριιὰ ΟδΙΠἸτηδομτιμὰ 
Ρίδν. ὅ, Ζεφυρῖτις Πογμϊηδίμ}. 
τ 

ἼΧΧΧΙΙ. Εχ Αἰμθη. Υ, ρ. 309. « Βονρίστη θβὺ ἴῃ 
Ἰδέ: 55 τὴ Πάγθηι, απδιη, οβίθηία ἢ ]8 οδιιδᾶ 
χβιυποίδηη, ΗΊΘΡῸ ῬίΟΙΘυαδ50 ἀοῃο τηΐβὶῦ. » Ψψας. μ6- 
δριξ Βυιυποκίαβ ἴῃ Αηπαϊοοία, ἰ. 11, ν. θέ, δα. 11Ρ5. 
ΟΠ, ῥ. 63 5αᾳ, οὐ ἴῃ 4ρρεπα. τι. 1ὃ. --- 8. 10. Ῥγὸ 

ὧν ΘΟὨ οὐ 505. δοδιῖσοιυ ὑφέων, παρτορδπίθ Οδ- 
ὁῃ0,. ϑϑϑηϊθηΐθ δαΐθη Βυυποῖκῖο. --- 8. 1. 
ΠΔΥΪΒ ἸΠΒΟΡΙΡ.ΟΠΘΙΏ 516 Τϑϑυϊαϊ ΟΔΒΔΆΌΟΠΙΒ : 
ὧν Ἱεροχλέους βασιλεὺς Συραχοσίων τοῖς τε ἄλλοις 
σι χαὶ ταῖς νήσοις τοῦτο τὸ σιτηγὸν πλοῖον, ΒᾺΡ0]6 
560 ἔπεμπε. ΗΟ ΘΡ᾿ ΡΥ ΔΠλγηδ, 510 5815 Γ6]10106} 

ἴσϑ το γ βαθχη, ἰγδηβία ὐ Ναΐδ] 15 ΟΟΤΩ68 : 

Θαΐβ γαὶϊβ αὶ πΐθο ἰην ϑηζου τη ον 8152 Θᾶπι 415 
ἰηΐρασιῖβ ὑσαχὶῦ Τα 5 πῃ ΡΘΙΑρΒ 

Ουα οαπθὶ οὐοϑὶ ἀοιδῦγα ἔδοθνθ ῬΓΟ Τὴ 
Βοο οραβ3 δαϊΐ τ 00}}5 Ἰαποία οατγίηδ Ταϊῖ, 

86. ὙΘΥτ οἰ θὰ αδ6 οαυδίαν, Ογοϊδαϊθαβνθ, 
85 οἰτοῦμι Ζῦροοὶ ρογβοηδῦ ὑπ δ ΤΏ} 15. 

Μυτὶ αὐτίπαιθ ρδυὶ βρδίϊο Ἰαΐα ; δῆπθ ρίρδηΐθβ 
᾿ς ΒοΟ ΟΡῈΒ ἴῃ ΒΌΡΘΙῸΒ ΘΧΡΟΒΊΘΥΘ Ὠ605} 
Βίάογα οοπεϊησαπί σατομϑβῖα; πα 1}ὰ τηᾶρπἃ 

᾿Π δογδοδβ ὑγῚΡ] 1665 ῬγοΟῦ Πὰ5 ἰητὰ5 ΒΔθθηϊ. 
ἈΒοβονα νἱηοίδ ρᾶτγὶ ἔσπθ δϑὺ 4618 Ὀΐηδ οἵ Αργὰϊ 
θὲ ϑοδύϊ ΧΟΥΧΘΒ Ἰαποία νδᾶδ ΘΧ ΒΡ, 

Ἰηξουϊρία οἱ Ἰαίουὶ ἀθοϊαγαῦ ᾿ἰτίοτα ἔουτὶ 
᾿ς 6015 νδ]αϊῦ ἴθρα ῬγΟν αἾ5856. Τδύθιη. 
Ῥιοῖταν μος Ἠΐδγοπ, αὰο Ρἰπριθιὰ ατθοῖα ἐγαούαχῃ, 

: ἰηβα]α αὰο Ροπίϊ χησπογὰ αοθαθθ τα] 1, 
Ῥουίουβ δὸ 5ἰουὶαβ. Εθχ Νϑρίμηθ, Ρ6  ἀπᾶδ5 
δου ΪΘ 5 ἀα 186 Βὶῦ Τὶ οανὰ τδίϊβ. 

ΧΧΧΠΙΙ. Βυιποῖ.. : « 8. α]ΐ. πο Δ] 16} ὀχ δι θοὶ 
ααδχη να]ρὸ Ἰϑοὶίαν, ἰὰ δϑῦ τηΐϊβθυθ ἀθργανδίσχη. 
Β00 Ἰαθῖϊι οἱ οαρίτι αὐαἰνὶβ Θατὰ οιηθπαθί: ΘΡῸ 
Ἰορϑηάσηι σΘη860 : 

'Σπονδὰς τιθέμενοι τὸν πόλεμον ἐξώρισαν. 

ῬΡαρίδτω ᾿θοίοπθιὴ ΡΥΓΟρΡὶ 5 δοσοάονθί ἐξήρασαν. 
ααϊη ΡΓῸ 5' ΠοΘΙῸ Βα θθαίαν οὈδίαϊ ρυοβοάϊδ, απ 
ἐξεράω γῬϑηυλ τη ρυοαποαίαν, πθο ἐξεράζω α5ὰ 

ΓΕ ας ΠΝ ΘΑΡΌΤ ΠῚ ΑΝΝΟΤΑΤΊΟ. ᾿ ϑυὶ 

ΘΟΥΙΡΙΟ ίατη 51.» ΠῚ 65 οὐθάδγα ροθίβίνι τι Βουὶρ- 
51586 ἐξέρρεσαν, Θοάθηη 5θηδ8ι. 40 ἀπηγόρενυσαν τι51}}- 
Ῥαίαν, δῦ οἰϊδιῃ ἐξήρεσαν, ῥΙῸ ἐξεῖλον, ααἰδηιθ)"μγιΐ, 
διμἐ5ἐμἰογμγέ. 

ΤΧΧΧΙΥ. Τράϊτηιιβ ὁοχ Βγραποκίο, οα͵π5 ἰοία ΔηΠο- 
ἰαΐϊο ϑϑί. --- 8. ὃ. « γα]ρὸ χαὶ τὴν σχυτάλην, ἀνάγειν 
ἰνόοοῃ890 σαδυίατῃ βάθη ἰθηθηίθ. ἴῃ Ο. «αὶ 5018 ταθ0 - 
γα οοά, ΔΡριτηθηἑαση Ὠδθθῦ, τηθη 056 δἰΐϊατη, βδὰ δὰ 
ὙΘΙΙΠῚ ΡΤΌΡΙΙ5, τὸ σχύταλον. οη6. Ἴθ : ἔγωγέ τοι τὸ 
σχύταλον ἐξηνεγχάμιην. Ῥυγορίονοα δὰ τηϑίνὶ ἱπίοουϊία- 
ἰθτὶ ἀναγαγεῖν Ἰοροπάπτηῃ 65...» Β7.. --- [Υ8. ὃ. εὔφημος 
[ονίαββο θοάθχῃ βθπϑὶ δίαιθ εὔγηρυν, 40 απ: ᾿ρ56 
ΑΥἰβίορθδηθβυβ. 318, εὔγηρυν ἐμὰν ἀοιδάν.....} « Ουοά 
δαΐθηη γ5. 6 δαἀϊίαστη δὲ Πλούτων δ᾽ ἰδὼν, ἰᾷὰ οχ ᾿ρδ5ὰ 
ἔα θα}. 8151 ἀρραϊίαν, Βουῖρβοναῦ ρυοοαὶ ἀπθῖο πὰ 5 
ἈΡΘΌΤΩΘΩ δαοίον θεράπων δ᾽ ἰδὼν, Ῥ]αἰοΠ 5 5ο.Π1οϑὺ 
[για 5 ὔδοιιβ, ατιδὸ ἀρδυηδίϊβ ρουβοηδ ἴῃ οοὐά. ρ]6- 
γα απ6 ἱπαϊσαύτ" ποτηΐηθ Θεράπων. » δ)». 

ΤΧΧΧΥ. Ἑαάιαϊε ροβὲ τηυ]ίοβ Βυαποκίιβ, ϑορῆ. 
Τραροα. --- 8. 11. « Βναμοῖκ. ὁχ θαυ ϑὶϊ οΔ 0 Π6 
πύθοιτο. ϑὅ'6 δῆς γϑρι]δτη ΠΟὴ γ] θα. ῬΘΡ ΟἸΠΠΪδ 
ΒΘΡΨΆΒ556 ἰγᾶριοὶ. » Ῥογβοη. δὰ Επνὶρ. Ρήωπ. ν. θ8. 
-- 8, 1ὅ. « δῖ. ΒΡαπΟΙ. ὁχ σοῃ]θοίανδ. ἢ ἀη0 ΘΟ6106 
ΤΘΡΟΥΙ 

χόρας χατησθόλωσεν αὐτὸς ὀμμάτων 
πόρπαξι δεινῶς ὑστερηθεὶς τοῦ φάους. 

« Εοϑίαβ 0 ᾿ηαϊρηα5 πρθηἶο συδιηγηδίϊοὶ. [πιἴ6 1η 1,6- 
χίοδ 1ηἴ8 σΘοτηροδβίψιμῃ κατασδολοῦν. » αοἐἢ. Η. δοϊιωΐ. 

ΤΧΧΧΥΙ. Ιῃ Οοροεϊοπαίριο. ; ἀλγηιι5 ὁχσ ΒΡαηο ῖο. 
-- 8. 1. 5680]. ἴῃ γ8. 18 : Σχίρα, ἑορτὴ παρ᾽ ᾿Αθη- 
ναίοις, ἀφ᾽ ἧς χαὶ ὁ μὴν Σχιροφοριών. --- 8. 8. Τὴ ἂν- 
σα θηΐο 501 π|26 ΟΥ̓ 10 Π15, πώγωνας περιθέτους ποιοῦν- 
ται, ΑΤἸΒΙΟΡΗ. 1056 ν. 24 834. πότερον οὐχ ἐρραμμένους 
ἔχουσι τοὺς πώγωνας... 

ΤΧΧΧΥΙ͂Ι. Ἐκ Βυυμποῖϊτῖο, ἴῃ ἰροηΐ. 46} α»η θη 5] Ή1. 
- « 8. 2. γ]ρὸ Ἰορταν : παρὰ Περσῶν, χαὶ παρὰ Σι- 
τάλχους πάλιν. δ΄ηθ σοαϊοιηλ ΟΡ6 ΓΘΡΟΒα], απιοα τη θ Ὁ] 
Ιὸχ αρ!αί.» Β». ---- 8. ἐς « δὲ Βα Ὀ51{π| να] σαίο τε. » 
-- 85. 1-8. ἀυρῦτη. ἴῃ 5ο] αὐ. οὐδ] η6 : οὖχ ἀχαρίτως 
χαθαπτόμενος Περιχλέους τοῦ τε Μεγαριχοῦ Ψηφίσυατος. 
- 8. 8. « [πηβορίδηα νυ]ρὸ ραν Ἰου]δπι ὡς ἀ616 1 785- 
510 τηϑίνὶ γαΐϊο. » Βυ. 

ΤΧΧΧΥΙ͂ΠΙ. ρφιζέννε αὐσαταθηίαμι ὃχ Βυαμοκίο. 
8. ὃ οχ ἴρ80 ΑὐἹβίορῃδπθ ἀθβυχηρίαβ. 258 : ..... τὰ 
χοινὰ, πρὶν λαχεῖν, κατεσθίεις. --- 8. ἐ. α]ρο διαφο- 
ροῦντ᾽. --- 5. ὃ. « Οοραίατῃ δά !άϊ, αυδτὰ τηθὺνὶ ἰὸχ 
οὐηπῖηο τϑαυϊνιῖ, ααἱρρθ ἰῃ σχατοφάγον ΡΕΪτηδ, οΟΥΡὶ- 
Ρἰΐαν. » Β». -- 8. 8. γα]ρο ἀρχῇ" Κλ..... κατηγορεῖ. 
Τιοοοηάσχη οἸμηἶηο χατηγορεῖν αποα ρϑπαοί ἃ πεισθέντα, 
ααοάασαο ροβύα!αὐ ἰοίι5 τϑυστ οὐάο, ρΡθθβθυέτῃ αποὰ 
Βϑααϊίαν, ἐγένετο τοῦτ᾽. 

ΤΧΧΧΙΧ. Αυΐμηι ἀντραπιθηίατη. Εχ ΒΡ ποκίο. --- 
5. 1. δύο τινές, Εὐελπίδης, οἱ Πεισθέταιρος. --- 5. ἐ. 
« Μαῖα εἷς δ᾽ ὄρνις» αλὸθ οχηπῖηο σου ταρία οϑὺ Ἰϑοίίο. 
Τάοἴτοο εἷς πρέσδυς, δαὶ δ1υἀ αὐἱὰ, Βουιρίαχα ἀθθαϊί. » 

ΧΟ. γοθραγιίηι ἃυσαμηθηΐατη. Εχ Βυιποκῖο. --- 
95. ὃ 54. Αὐϊβίορῃ. γ͵δβρ. ν. 298 544. : ἀλλ᾽ ὦ πόνηδε, 
τὸ γένος, ἤν τις ὀργίση || τὸ τῶν γερόντων, ἔσθ᾽ ὅμοιον 
σφηχιᾷ" [| ἔχουσι γὰρ καὶ χέντρον ἐκ τῆς ὀσφύος || ὀξύτα- 
τον, ᾧ χεντοῦσι, καὶ χεχραγότες [] πηδῶσι, χαὶ βάλλουσιν, 
ὥσπερ φέψαλοι. --- 8. 9. « ῬΙΡῸ διαδικάζειν, αποᾶ γη6- 
ἐπὶ σαίΐο βαριίαί, βιρ]οχ οϑί ἴῃ οοάᾶ. δικάζειν. » Β). 

ΧΟΙ. ἴῃ οοάἀ. [δὰγν. βουναύππι ἤοο ΔΡΘΊΘΏ 1} 



868. 

δάϊάθυα τὰ} : ἀδ6 ατὸ νὶά, ἈΝ αἰοίκομαν. δέαέρὶ. 
Ἑπρνὶρια. ν. 89. -- 5. 1. Οο4. Βαροὺ ἐν Χρυσῇ ῬΓῸ 
ααϊθαβ νυ 15 τη οὐγῸ Δάν βδ ἢ Ὀ115 ΤΡ ΊΟἸ]Ππι8 τϑοίδη, 
αὖ ν]ἀοἴαν, Βουὶρύπραση θροεῖ Χρύσης, αποά ΜΙ: 
ΠΟΥ δ6. ΘΟΡΟΙΘΗ 6βύ οὐ δριιὰ ϑομῃο!αβίθη δὰ Ρλιϊοοί. 
ν5. 194, οὐ δριὰ Εαβίδίῃ. Ρ. 330. 11. Ιιϑχηχηᾶ μοο 
δῖαν : Εἰς τὸν Φιλοχτήτην Σοφοχλέους, ΘΟΡἢ. φαϊί. 
Η. ϑομοῖογ. 

ΧΟΙΙ. ΒΙ19]. ᾿ααγοηΐ. οοά. ο᾽, τη55. ρίατ. ΠΧ, οοά. 
ΧΥΠΙ. « Οοουναηΐ ᾿πβορὶρ ΟΠ 685 απεράϑη ρ θθοξο 1ἢ- 
νϑηΐδο Θαγάϊθι5, 1π ῬΏοοεθα Ιοηΐοϑ, ἴῃ ἰπβαϊα ΟὨ1ο οἱ 
Αἰμθηῖβ. » Βαρμαϊη. Ἐδπηΐαν ΡΡ. θ11-ὅ82 : Ποοοθ 
ΘΡΙΡΡ. Χ οϑί, -- 8. 1. ταῦ }π|8 : ἀθοϑϑί νορθυχῃ αποά, 
ΘΧΘΙΏΡ]Ϊ Οδιιδἃ, ΒΡ] ΘΙ Πι15. --- 5. 2. Ῥοβία δαυὰ 
ἀα016 Ἀριστένετος Βογ᾽ρδοραΐ, παὖ 5906 ἴδοίιιπι δὲ ἴῃ 
᾿ηβουιρί!. καβ τυ οί ]5. γιά. Οον». ὑ. 11, ρν. 4177, 
ῃ. 2098 6,2 

ΧΟΙΙ. Αρυά Βίθρμδη. Βυχδηΐί. 5. ν. δῖον; βουναν 
οἱ Βαβι ῖα5 ααἱ Ποηῖο)". ἡ. 280, 101 ἢν δέ γε πίης αποά, 
ἀαδη αι ΒΡ θοπαππ σΘηβθθαῦ πίνῃς, ΒΙΠΠΟἸΚῖτ5 ἰὰ- 
ΙΏ6η Τϑοθρουδί. 

ΧΟΙΝ. Αρ. ϑδοιϊοηθιῃ ὅὁ ΕΪμηνηῖδις. ΧΧΥ, οἱ Ὑι- 
ἰγναν. 86 Αγολιίοςί. ΝΠ, 8. --- ΒΟΙΟΠΙ5 νόθα δαηΐ : 
Ἄρί στῶν δὲ ὁ περιπατητιχὸς φιλόσοφος ἑ ἐν τῇ Χίῳ πηγήν 
φησιν ὕδατος εἶναι, ἀφ᾽ ἧς τοὺς πίνοντας ἀναισθήτους 
γίνεσθαι ταῖς Ψυχαῖς" εἶναι δὲ χαὶ ἐπὶ ταύτης ἐπίγραμμιο 
τοιόνδε. Ἣδεῖΐα.... --- ιίγλαν!! : ... δύ ἴῃ Ἰη50], ΟἸΪο 
[ὉΠ8, 6 40 αἱ παργ πα θηΐον ὈΙθουϊπί, Ππαηὶ 1η51016ῃ- 
168, δὲ 101 ϑϑί ρ᾽ συ δηωπηδ ᾿ΠΒΟα] ρθη δὰ βθη θη : 
Ἱμομγιαηι 6556 ροΐϊογριοηι ἐοηέϊδ 675, δο φιιὶ δδορὶέ 
βάθος ᾿αῤεξιγηγι 5οηδιι5. δαηί δαΐθπι ὙΘΡΒ5. ὨΪ : 
ἪἩδεϊα ψυχροῖο... Εἰχπιθαϊν Μοηδρίαβ ἴῃ Οὐδορυυ. Ἰὴ 
λον. Ι], τ. 196, οπὶ μδο δα! γα ρ ΨΘΓΒΙΟΠΘ 

Φασιηάαμῃ ρ 6] 1186 Ἰα θυ [Ὁη5 ΡγΟ] οἷ᾽ ἀηάδο : 
ἃϑὺ δΔηΪΠλ15 5ΆΧΙ, 51 1015, ᾿ηβίδυ Ὠδοί. 

-- 8. 1. ἀναθάλλε: οὐ 1ρ56 Δ Θββϑηηρ, Οὖϑβορυυ. 1.11, 
Χχ, θη ἣν ἀναθάλλῃ, αὖ αἰχιύ ΦΔοοῸΒ. « Νϑπηι νυ]ϊρὰ- 
απ ἣν ἀναθάλλῃ πηγὴν, αἰ 1116, ααΐϊδαιθ ἢοο ἰοςο 
Ἰδμριθ 6. οὔ ρ͵δηθ θ᾽ σὴ θ8. 6586 δηϊηδάνογι. » Αἱ 
ἀἃηίθα, δ] 5118 Βουιρβορῦαΐ πόματος, 6Χ 50} 6415 ΕἾὰ- 
ὨΘΟΆΘΡΔΗΪΒ: δοοῦ8. ἀΠῸ5 ἴῃ 4ρροηα. τι. 198 ἀνίησι. 
-- 8. 23. ΔΝ δββϑιηρ δχ βάθη Βοῃ θα ]8 τήνδε πιών, 
564 ἀρὰ ϑοίϊοηθιῃ οϑὺ τῆσδε. 

ΧΟΝ. Ἐχ Αἰἤθη. Χ, Ὁ. ἀ12 γροθρὶύ Βυυπηοκ. ἴῃ 
Αηαί. 11, 68, φα1.1105. 11, 02 (ν1ἃ. ΦΔοοῦ5. ἀρίηιαάυυ. 
ἰ. ΗΠ, Ρ..1, ρ. 190)}1η Απέποϊ. ἨϊΘΡ. Βοβοη. Μαρ 85. 
ΤΠ, 48. απ ἢοο Ἰοηητηδίθ Εἰς τὸν: Μίλωνα τὸν ἀνλητήν, 
οὐ ἴῃ ὅδοοῦβ. “ρροπάα. 20. ΑΥΙΘΠδΘΒ : Φύλαρχος δέ 
φησιν ἐν τῇ. τρίτῃ τῶν Ἱστοριῶν, τὸν Μίλωνα ταῦρον χω- 

ταφαγεῖν χαταχλιθέντα πρὸ τοῦ βωμοῦ τοῦ Διός" διὸ χαὶ 
ποιῆσαι εἰς αὐτὸν Δωριέα τὸν ποιητὴν τάδε Τοῖος ἔην... 
Ῥαχγίθηη 8 Ρ᾿ ΒΡ Ἀγλιη Δ 18 Β}5 οἰἰαί Εἰαβίδι μα δὰ Οάνγες. 
Ῥ- 2060, 98 : Περὶ δὲ Μίλωνος τοῦ Κροτωνιάτου φὴσὶ 
Δωριεὺς, ὅτι, ὃν ἐπόμπευσε βοῦν, εἰς χρέα τόνδε χόψας 
πάντα κατ᾽ οὖν μοῦνος ἐδαίσατό γιν. -- Οἵ. 50] 1π. 
ρε:θ.,, 

ΧΟΥῚ. γιμαοδοηδθ ββουναίϊ μυ) 56 18 01415 ἴῃ 60]- 
Ἰθοίϊομθ τηοῃ. “Ζργρίϊαο. ᾿ἰπβουιρίϊο δαϊίδ, οϑύ ἴῃ 47:- 
παί. γϊίπαοδοη. (ΔΝ Ἰθηθὺ. Δ Ρ Ὀὔοηο Απζθιρθ ] θυ), 
ΧΕ; ἀϑᾶθι Ὁ. δ. ΨΈΟΝ ἀπράκονδ ον ἐδῖα. 
{. ΤΙΝ, 1891, Ρ. 269 οἱ Οριυβομί. 1. ὟΙ, ἡ. 140. Βορε- 
αν ἘτδηΣ. Οο»0Ρ. ᾿π. 1961 οὐ ᾿ἴπάθ α. Ἰξεμεὶ, Ἐρὶφ». 
917. 6 ἰαρϊά. οσομίοοί. 1048. --- ἨἩϑυηδπηὶ δὲ ΕἼΔΉΣΙ] 
γϑδυλναι!ο οϑί. --- 5. 1. θυ. Ἰδαρϑθδὺ ἀκούεται ὄο- 
θιος ἠχή, οἱ ν55. 11-12. θεὸν ἁγνὴν --- Ἁρμονίην. « γ6- 

ῬΆΙΩ γ5. 13. 1ὴ 16 }15. Το ϑ  ἀα]5 146 πὶ ἢυχηθη νυ] ἀϑίπν 

ΑΝΤΗΟΘΙΘΟΙΑΣ ΘΒ ΟΣ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΘ 

τε Ἀλεξανδρείας, χαὶ τῆς δ Νιχοπόλεως ἐ ἐπ᾽ αὐτῇ 

οϑὲ Μαρηῦβ Πἰς 6556 ἢ. Ροχηροίαβ Μη 

Ἰαΐθυθ, ουὐαβ ΠΟΙΏΘἢ δἰϊαχη. 6». ἵῃι80}. γ» 
τη 1] τη Θϑὺ, ... ἀρμάχει, ΠῚ ἢὰ5 δΔηΐθ γ6]}} 
Κιὰβ. 5101 γίδαϑ δϑὺ ψιάϊββθ Πἰίθγασα δα 1Ὸ 
Ρυοχίπιθ δοοσοάθηΐθιῃ. » Εν. --- « Ιηϊὸ Η 
ΘΟὨ]Ιοἷῦ ΡΙαΡα ᾿πίθυ11558 ἴπ ἀαἶθῖι5 Ὑ]5 ῬΘΡΏΪΟΙΟΘι 
ἀδβουὶρία ἔχθυῖῦ : αδγα ἴῃ ΒΘ η θη 181 οτιπὰ Δ1108 
ὉΡΌΙατη θυ θυβδυιτη 16 "1 1π5, {πὰ ΤὨΘΡΔΡΌμα, 
ἰηθρίθ ἰάθυι τηοηαῖξ ν᾽ ἀθυὶ {ἰξα] τη 6 Χ Ρουίοα, 
ΒΥΤΆΠ 8511 ἔουίΔ8886. ΑἸΘΧ ΔΉ αν ]η] 6558, Ὠἰδὶ Θχ. 
ΘΟΠ] 1 ΟΔ5 6586 6χ ἀουη!ο1}10, αὐδ|ῖὰ ἘΠ Θαβὶ δὲ 
Πουιβ86 ἰγδάιῦ. ϑίσαθο ΧΥΉΙ, 4. 1. Ὁ. 800. », 
75 νϑυθδ, ἤδθο βπηὶ : ἔστι δ᾽ αὕτη χατοιχία πλὴ 

διχῇ διώρυγι χειμένη, διαίτας ἔ ἔχουσα χαὶ ἀπόῤ 
χαπυρίζειν βουλομένοις χαὶ ἀνδράσι, χαὶ γυναιξὶν. 
τις χανωδισμοῦ χαὶ τῆς ἐχεῖ λαμυρίας. 

ΧΟΥΙΙ. Εχ Ῥαιυβᾶη. 1. 11, ται, δ. ΒαΙτλδϑὶ 
οαΐαβ. ἐσ θαθθαὶ ΒΡαΠοΚιὰβ ΑἸΡΙθο ΜΙ Σ]θα 
ἀΠ46 δ] πηλβῖβ ἤος ποθὴ Βαθθαΐ, Γραβίρα α 
ΡῚ5. « ΑἸοξθο Μϑββθῃϊο ἐυἸ θα θη ἀλη 6556 ΒΌΒΡΙ 
ΒΟΒηΘΙδνι5. Τηβορὶρίαμη ογαΐ βίαίαςο ῬΏΠΟΡΟ 
Ταρθ20... Ῥυθοϊαγαπι Ὀ61}} ἀποθηι [α͵556 ῬὨὶΪ 
ὭΘ1η, ϑυϊηοαηΐ ἀπὸ ἀθ ἀποθιβ ὥρανίθθ ἰγρδῃ 
Ρονίαίου νἱοίονϊεθ. Μδομδηϊάδμι οὐ ΝΑΙ Ῥπὰ 
ἢραϊ. » Ψαοοῦς. ἐ ὃ 

ΧΟΥΠΙ. Αρ. ΡΙαίανομαχα ἴῃ Κἱ͵έα, ΠΑ Ὁ 
Ῥοβίάοπίο. « Μδγοϑ !ὰβ. οοηδαϊαία ααἰάθτῃ, 
ααϊπαιὶοβ. ἰαῃούαβ οϑί, τὴν δὲ ἀνθύπατον ἀρχὴν, ἃ 
ὑδ ΡΟ 8, ἣν ὃῖς ἦρξε, ταῖς πέντε προσχατηρίθμη“ 
τείαις ὁ τὸ ἐπίγραμμα ποιήσας. » Ψ2ας. --- 8 
ΠῺΠ]}, ἰοβίαηΐθ Βίθρμδηο, ἀστὸς. --- 5. ὃ. 
ὑπάτων. ΝοπηᾺ}}1}5 ἐν ἄρηι ΒΙση ἢ αΡ6 γι ἀδίπιν ἐγ} 
ἐἰδ σαγρερο. --- β. 1. 510 ϑπμθη δαί Β δἰβκία 
πολὺν ἀἄντιπ. εἷς χατέχευε φ, 

ΧΟΙΧ. Αἴμθη. ΧΠῚ, βθοί. 87, Ὁ. 516: Οὐ χι 
Θεμιστοχλῆς ἐξ ἑταίρα: ἢ ἣν γεγενημένος, ὄνομα 
νου; ὡς ᾿Αμφιχράτης ἱστορεῖ ἐν τῷ Περὶ ἐξαιν, 
συγγράμματι. 

Ο. Αἰμοα. ὙΠΙ, βθοῖ. 14, ρ. 386. Καὶ δ᾽ 
τις, τὸν αὐτὸν Σαρδαναπάλῳ ζήσας βίον, ἀποί 
τοῦ τάφου ἐπιγεγραμμένον ἔχει" Πιὲν χ. τ. λ. 

ΟΙ. Εχ ϑοιίοπθ, ἀθ Εἰμρεμίθ. ῬΩ͂Ο, δὲ Ὑι 
Ανο)ιϊοοί. ΝΠ, 8: « δ΄.515, 1η απ, οἰν 6 65. 
Ῥοδρβαχιση, ΓΟη ΙΟ] 8 δϑί, 6Χχ 4010 αἱ 108 
ἑπηΐ ἀδπίθβ. [{6ΠῈ ἴῃ 60 δϑβί ΒοΡΙρύστα α 
αποά 5ἰρηϊῆσαί πδης βϑηϊθη δηη. : ΠΡΟ 
δαάδιῃ 84 Ἰαναπάαιῃ, 564 6811, δὶ Ῥιδατανν, 
6. τδάϊοιθαβ ἀθηΐθβ. Εὖ μπι} 5. ΘΡΙ σ ΔΥΉ ΤΙ 
ΨΟΥΒᾺΒ ΡΊΘΘΟΘ ; Ἴδατα ταῦτα βλέπεις χ. τ. χὰ - 

Οοά. Ετδποα. ὑδατα κραγαεντα, σονΡοχὶὶ ὅδοι 

πἰ τιμήεντα ; να]ρ, ιχαν. Ὑδατα ταῦτα βλ 

ΟΠ. Ἐχ Βίθρῃ. ΒυΖ. 5. ν. Ἀγρίαε : λέγοντ᾽ 
νες, ὡς ἐν τῷ ἐπιγράμματι γραφέντι εἰς 
Πισίδην οὕτως: Εἰμί κ. τ. λ. --- 8. 1. Ὑὰ] 
56η88. --- 5. 3. σα]. ἐμὸν, ατόπον. ἐμ. 
ΘΟΥΡΙΙΡ Ι551 πη αϑ 1η οοα 4. (ουνεχ ὧν πισίδας 
ἀγριδινας) γϑϑιιυαίι5 δύ ἃ ανρομουΐο. : 

ΟΠ. ἙαΙάϊ ν. οἱ. Ουμηδηθάθβ ἴῃ Ρ, 
Ρ- 198, π. 9,8. 1861, ααὶ ταοπϑί πθ Αὐτὰ 
πιϑάϊουπι ῬΡῸ 1110 Δ]ίθρο δοοῖρίαβ ααὶ Ὁ 
δραά Οοίβυμῃ, ΝἼ, Ργωΐ. εἱ ΧΧΥῚ, ὁ δε 1 
Ιοο. ἀἰοίτων [αῖ556 ΑἸδχδπάνίημδ. τ ὙΕ..-9. 



Ῥίορ. [δονὶ, ὙΠΙ,1, 34. ἈθοΘρουο χραλΐ, 
οἴη Απαίὶ. ἰ. Π, Ρ». 38, π. τχχχι. (Οἵ, σδοοῦβ. 
. γο]. Π, Ῥ. 1, Ρ. 15), δδοοῦβ. πὰ Αρροηά. 
. Ἀθηναῖοι δ᾽ ἔθαψαν αὐτὸν (τὸν Ζήνωνα) ἐν τῶ 

μειχῷ, χαὶ ψηφίσμασιν ἐτίμησαν, τὴν ἀρετὴν αὐτῷ 
τυροῦντες, χαὶ Ἀντίπατρος ὁ Σιδώνιος ἐποίησεν 
Τῆνος χ. τ. λ. - 8. 1. Ἄα!ρο Κιττίῳ. -- 8. 5. 

Ὁ ἀέθλια ῬῦῸ αὰὸ ΤΟᾺρΙ5. θ6η6 ἀέθλεε. --- 8. ἃ. 
ἀτραπὸν μοῦνος: 15. Οἀδαῦθοη. ὃς μοῦνος, θην. 
..) Μοΐδομι., Μ8πδρ., Ηπϑί. : ἀτραπιτὸν. --- Μοὶ- 
δχ οοῃ]θοί. μούνας. 

ΟΥ̓. Αραὰ ΡΙαΐδνοι. ἴα Ροριροῖο, ΧΧΥΊΙ, Αἰ μθηΪβ : 
αδθὰς δὲ (ὁ Πομπήϊος), καὶ θύσας τοῖς θεοῖς, χαὶ προσ- 
"ρεύσας τὸν δῆμον, εὐθὺς ἀπιὼν ἀνεγίνωσχεν εἰς αὖ- 

ν ἐπιγεγραμμένα μονόστιχα, τὸ μὲν ἐντὸς τῆς πύλης" 
φ᾽ ὅσον χ. τ. λ. --- τὸ δ᾽ ἐχτός" Προσεδοχῶμεν χ. τ. λ, 

ΟΥ̓Ι. Αραὰ Αἰμοι. Χ, ν, 443 : Πολέμων δὲ ἐν τῷ 
ὶ τῶν κατὰ πόλεις ἐπιγραμμάτων, περὶ ᾿Ηλείων λέγων, 

ρατίθεται τόδε τὸ ἐπίγραμμα" Ἦλις... 

, Τυδηβουιρϑιὺ Αραίῃῖαβ ἴῃ Τὰ πάο ρτορο Τ αῖ- 
ἱ ποιηθὴ Σιδηροῦς, δίαιιθ ΘαἸα 1 Ἰάογη ἴῃ Ηϊδέ. 
-- Ιηἀρ σϑρϑίϊουθ στοὰ], Μυγδίου 8. 172180)". 

δδαιω". ΤΠ|, ». 1087, Βοπδάδ ἴῃ “ηέλοί. Ῥ. 277, 
πποῖς. Αηαϊ. ΠΙ, 188, 94 0005. (ΥἹα. Απριααα. νο]. 
Ὁ ΡΕῚ, νΡ. 397), ἀρροπά. τ. 3232. Ῥαυοὶβ θχϑθρίὶβ 

65 διιπΐ οαἰΐ, ῬαΡῖ5. Μ.ΌΟΙ,, ἰγρόορν. τϑρ'. Ρ. δέ. 
᾿ ΟὨΡΟΡ ΘΟ Π6 αποάδγῃ τιβύϊοο Θρι τ ἃτητηϑ, Θϑῦ, αἱ] 
βὲ ἰθῦγδθ τηούατη (0 50 Απριιδίο ΤΊΔΙ165 ΘΥΘΡΒ6Θ 
πὶ, ῬΡΪΠοΙροα ἃριι Οδηίδοτοβ Ῥγθοθι8. ρϑί οἱ 
"5. 5120 ᾿ηδίδ ρα ΟΠ οτὰ ἱπηροίγανθ. σθίθγιση 46 
ἄθιη ἢδθ0 Αρδίμἰδθ : Δηλοῖ μέν που χαὶ ἣ πάτριος τοῦ 
τεὸς ἱστορία, οὐχ ἥχιστα δὲ τοὐπίγραμμα ὅπερ ἔγωγε 
σε ἐλθὼν ἀνελεξάμην᾽" ἔν τινι γὰρ τῶν ἀμφὶ τὴν πόλιν 

ρῶν, ὅθεν δὴ ὧν ἐτύγχανεν ὁ Χαιρήμων (Σιδηροῦς δὲ 
ὄνομα τῷ ἀγρῷ ἐχείνῳ) βωμὸς ἵδρυται ἀρχαιότατος, 
ᾧ δὴ πάλαι (ὡς ἔοιχε) τοῦ Χαιρήμονος ἄγαλμα ἐφει- 
ἵκει. Νῦν γὰρ οὐδὲν ὁτιοῦν ἐν αὐτῷ φαίνεται" ἐγχεχά- 
ται δὲ ὅμως ἔτι τὸ ἐλεγεῖον τῷ βωμῷ ὧδέ πως ἔχον" 
ασθείσας χ. τ, δ. --- 8. 2. ΟἸΠη688 ῥυσόμενος, Νί6- 
ἢν. ῥυσάμενος, Τη8]6. --- 8. ὅ. Ι(. συγγενέες. --- 
Ὑ53. ὃ. ΡΙο γε δὴ, δίκα, οἷα δίκα, δἰομέ 715 68ΐ. 

ΟΥ̓ΙΠ. Αρυὰ Ῥαυβδη. ΙΧ, σι, ἐ : Καὶ τῆς Ἀλχμήνης 
ἣν ἔτι (ἐν Θήδαις) ὁ θάλαμος ἐν τοῖς ἐρειπίοις δῆλος. 
ὁδομῆσαι δὲ αὐτὸν τῷ Ἀμφιτρύωνι Τροφώνιόν φασι 
Ἀγαμήδην, καὶ ἐπίγραμμα ἐπ᾽’ αὐτῷ ἐπιγραφῆναι 
ΠΝ οὖ δ᾽ αβάθιω βϑηθυβ οϑίθυ ΠΟ τηυϊίο 1ἃ- 
Ἰοοοὶ ἍΝ οἰ ἤτπΒ 6556 βοίϊα (Ργοίδφοηι. Ρ. τινι, οὐ 

20). ΘΟὙσουϊ! Πιϑτηγηδ : Τὸ ἐπὶ τῷ Ἀλχμήνης θαλάμῳ. 
5. 2. Ἴα]ρὸ ἐλλέξατο, απιοὰ τοὐπὶ ΕΔοῖα8 ; ατοί. 
το. --- 8. 8. 6 15 δύ βοῖθιβ υἱὰ. Οαέίαϊορ. 

6. Θ.Π|ρ. ᾿. ἀ68. Οδύθυατη 58θρ6 ἀ8 115 τηϑῃίϊο- 
ἴϑοιῦ Ῥδιιβδῃϊδβ. 

᾿-"; 

. Βαρίοῃ. ἴῃ Νογοῦι6, ΧΧΧΙΧ. --- ΑἸ νεόνυμφος 
7 ἸΠ611π|8, αποα Ββρθοοίοί δὰ Ῥορρθδο τηδύγιτηο- 

ι, αἴ126 1ὰ 5101 « ἱποοϊυτηὶ Αρυὶρρίηδ, μδυὰ βρ6- 
ΟΥΘΌΓΡΙ5 ΟΥἸΤΩΪ δ] Οἱ θτ15 ΔΙ᾿ δ η40 Ρ6} [ἀοθίϊδ8, 

βαρὺ ΥΙΠΟΙΡ τα, ΡῈ ΡΙΠ]Πατὰ γοοδΡοί, οίο. » (180. 
ΧΙΥ, 1), δίαϑ ἱπάθ δὰ τηδίν!β οὐθάθιωῃ ᾿πη06}16- 

ΟΥ. Ἰηΐον Ογδουϊὰ Νέρων χ. τ. λ. 

ΟΧ, Βεουγδίυση οδῦ μοῸ δρίρυ. ἴῃ βοβο]ὶα δὰ Ο16- 
ἴθτη ΑἸοχ. {ἰ. 1Υ̓͂, ῥ. 118, δα. ΚΙοίΖ, φαοὰ τϑροίϊ 

αἶὰ5 Τοιγγαί αο5 ϑαυαηίς, 181. Ἑάϊίαπλ δϑὲ 
80 Οβᾶμπο ϑιυζοφ. Ρ. 618, π. 24 οἱ ἴῃ 6ο}}. 

γ΄. ΟἿ. 1099. 

- Κοηιῶ οχίγα ρογίδτω ΤΥ ϑιαϊηδτη Ἡδυτηδ. --- 

ὀΑΝΤΗΟΙΟΘΙΑ 1Π-. 
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Ησοο δρι βυδιησηα ρϑιιοῖβ πητι α ἷβ Ἀπ ραύρὶ ΒΙἀοὨΙὶ οϑὲ 
ἴῃ Δηπίέλ. ραϊ. ΥἼ], θ. ὙΙἃ, βοαπθηΐθβ {{{π]08. 

ΟΧΙΙ. ἙδΙάορο συλ; ΕΔΙΚοηθανρ. ἴῃ Νοί, δὰ 
Νοπηὶ Πίοηῃ8. Ρ. 1884, 1860 ΑἸΙαΐ, 6 ραΐγία Ποηιορὶ, 
Ῥ. 3ῦ, αταίον. ΤὝδϑαιι", ν. 19, οο. Ποῖπάθ Βχαπο. 
Απαϊ. 1Π|, 3586, 7 Δοοῦβ. (γ΄. Απίριααά. νοὶ. 1Π, ῬἘὈᾺ ΤΙ, 
Ρ. 146), 4ρροπαᾶ. τι. 219, Εὐδηζ. 6». π. θ093, 
Ηθρτηδθ, οαϊ οαραΐ ΟἹ Ἡοτπθρὶ ἔαϊύ ἱπηροβίίαχα, 1ῃ- 
Βου!ρίαμη οραὺ Ποὺ δρὶ ρυδιηπια, ααοὰ ἴῃ ΤΩΔΙΊΠΟΡΘ 
Ργοθοραϊαν 1118. ποβίσα ἢ. 118, εἰ μὲν θνητὸς ἔφυς, οἱ 
ΒΌρΡΓΑ οἰΐδτα ἀραὰ ΕὙδηζΖ. ἐῤ. Ἰοριίαν δἰϊαὰ αποὰ 65. 
ἴῃ Απέλοϊ. ραϊαΐ. ΝΠ, θ, Βὰ Ὁ πογαὶπθ Αμίραίνὶ 516 ο- 
ἰ, Ἡρώων χάρυχ᾽ ἀρετᾶς χ. τ. λ. 

ΟΧΠΙ. « Ιπβοπ]ρίαχα ἔα (πο ΘΡΊρ  ἀγητη ἃ) θυ ηδο 
οἱ ἨοπΊΘΡῚ οαραΐ {ἀοΡαῦ ᾿τηροβιἑαση. » Ψαοροῦδ. Εἰ ϊ- 
ἄθγθ στιὰ], πίον απὸ5 αναίον. Τλοβαιώ"ν. Ὁ. 419, 
Βγάποῖ, Απαί. 1Π, Ρ». 2ὅ6, η. 499, Φ4σοο05. Δηέλμοί. 
1ἴρ5. τ. ΤΥ, ». 224 (γα. Απγιαάυυ. ἰ. 11, Ῥ. Ἡ, 
Ρ. 116-1), οὐ 4»ρεπα. τι. 15ὅ4, ΕχδηΖ. Οογ7». π᾿. 0092. 
-- Ττῖα Πδθο 46 ΗομιΘΡῸ θρὶ ρυδιησηδίδ, ἀθαϊὺ δὲ ουτῃ 
ποίϊβ α. Καὶ 8]. Ερῖρ». ον. οἶς. ἃ. 1084. 

ΟΧΙΝ. Ἑαϊαϊῦ ροβὺ ταν. ΜΧΧΥΙΙ, ϑοῖρ. Μαί- 
ἴδιι5, ὁοχ Μυβ. Τυγνίη. Ρ. 229: υπᾶρ σϑρϑίεύ ΒυαμποΙς. 
Απαϊ. 111, 0. 369, Π. ΧΙ, 115 1π|. ϑοο 5105 (ΥἹἃ. 4η1- 
γιαάυυ. νοὶ. 1Π|, Ῥ. 11, ». 119) δῖα πδοο δρ᾽ συδιηχηδίδ, 
ὃ, αταίθρο οὐ Βυαποκῖο ἢοο ογάϊπο οοἸ]]οοδίδ, ΙΒ] αηχὶὺ 
ἴῃ 4ρροπάᾶ. βὰὺ πη, 88, 286, 877, ΥΌΓΣΒΙΙ5. πὸ ἸΔΊΟΥ 56 
οοπηθχᾶ οὐ δα ουχηάθιῃ ρου ϊπϑηίϊα τϑροβυϊ ΕὙΔΏΖ. 
Οον»». ἵχιδον". 97. τι. 6088. --- ο. δυχίδ, πὸ ΜΘΠΔΠαυΙ 
Ἰταδιοίηθτη ΟἸρ ἀϊηἰβ 811 οοΟἸ]οοδίδ, ουαῦ απο τϑβριοῖς 
ἰοίγαϑίϊομοι ρυϊσααγῃ, ᾿ὐθηααθ ΗοΣΊΘΥΪ (0 Τοϑριοὶῦ 
ἰονίϊατη, --- Ταυΐα ἰθίγαβίϊομδ, δα τη Ηδνγὴδ σηαίλ]ο, 
οἸΐη οὕτα οἂρὶθ Μοπδπαυὶ, τϑρϑυίο ἴῃ Βα θαυ 1ο δὰ ΠῚ 
Εοπίοβ; Μδῦηον Βοΐηδ ἰγδηβὶδίαβ δύ Απριυβίδγω 
Τδανϊπουιτη. Θαρτδβουρίαμα {ϊΐα]ο Μένανδρος. Βοκλι. 
- Οὗ ΟἹ Καϊῖθοὶ. Ο». οἰέ. τι. 1085. 

51ο ἰγτἷδ μδθο δρὶ ρυδιητηδίϑ ὑγδηβία 1 'ρ586 Μαΐοιιβ : 

ἃ. Τὸ ἀδουϊξ σατο βοοίαρθ, ΜΙ ϑηδηᾶθν, διουΐ, 
ου͵]ὰ5. ὅδοῦα Ὁ] ἀσ]οῖα 5ΘΙΡΘ ϑυδηΐ. 

ΕϑΡγ ἄθαϊη ΒΘ 06} 16 οοηϑύδῦ, ααδηδοκα! θη οἱ πὰ ΠΟ 
σΟΠ ἔβα π ΟΙΏΠ15 ϑιηδύ, αἱ νἱαϑὺ ογὰ ἰὰδ. 

ὃ. ϑΙθθηθη 566 η88, οοτηϊθηιααθ Οαρ᾿ αἰ ηἶβ, οὐπαῦ 
ἀαθιη ΒΘ ρ6 ιν" οδρ τὶ χδ σογοηδ, νἱάθ8. 

Νδιησιθ Βομηῖπθϑ ἄοοαϊ ᾿πουπᾶδηι ἄθρεγθ υἱΐϑηι, 
Ῥουρθίαο θαι ϊδυδηβ ἀγδιηδύδ, ΘΟ Ὀ118. 

ς. Ἡαυὰά ἱπιρογτίαπθ, ταὶ οᾶτθ Μθηδηᾶθν, Ηομουΐ, 
δηΐθ οουΐϊοβ, (ὰ8 απ85 68ὺ, οἰ ἥρίθιῃ βίδαίαϊὶ. 

Νδιὶ 16 ροβύ {ΠῸτ βάθη ΟὈὐη18556 Βθοὰη ἄδιῃ 
διδιητηδίϊοα οχίμΐα5β ὑγδᾶϊῦ ΑὙἸϑ ΟΡ ΔῺΘ8. 

ΟΧΥ. Πογηιὶοῦθ, ΟΧχ ΔΡΟΡΤ. 80 δαϊαϊ νυ, οἱ. Ῥ. 
Ἐοποδγί. 1586. 9}. οἱ ἰαΐ. οἴο. Ῥ. 1, . 189 φ. « Τιῖ- 
Ῥὰ8 Ηἷ8 υϑυβὶ θα5 ἰδ ἱοὶβ ὑπ 115 τηθτηορδίαν ὁ 1ῆ- 
οδίϊο ἀοτηὰβ αἱ Βαρϊίαγθαῦ ΟΘΡΘΡῚΒ. ΥἹΡΡΊΠ65 5806:- 
ἀοίθ5, αὰδ8 πὸ5 ἀοοοὺὶ Ῥαδιβδηΐδβ (11, χχχν, 4) 6586 
νϑίμ]δ5, οἱ συᾶνὶ οἴβοϊο ἔπη ρὶ ἴῃ βδουῦῖβ απ 680 ἔθ 6- 
Ὀδπίαν. Εἰχ πουαΐηθ ϑᾶγαχα ἀοπχαὶ ἱπαϊίο [80116 οὐθἀἃ5 
685 ρογρϑίπδ υἱγρίηἰξαίθ ἰθηθυῖ. ΘᾺ τα ρθΡδίουῖθι8 
τηδριβίχδίαβ ααἱ ΔΏΠῸ ποηθῃ ἀδρδί, δραῦ θγϑθίου, 
στρατηγός. » ἔσοιιο. --- 8. 1. Παρθενῶνα γον! υἱγοῖ- 
ποαηιὶ αοηνμηι, ΜΙ αυιϊα} 5. δαοίοντίαίθ ἐροίαβ, ααὶ Υ 65- 
ἰαϊΐατα βθάθμι δῖο δρρϑι]δὺ (1, 11, 4). --- Νοιηῖηδ, ὑγῸ- 
Ρυῖα ομαϊβὶῦ αι. Κα1096]. Ο». οἷέ. τὰ. 1046 α, ρνοϑίδί. 

ΟΧΥΙ. Βαπάϊη. Οαίαϊ. Μεοαϊς. Βιδιίϊοίλ. ἰ. Π,Ρ. 18, 
6Χχ οοάΐο. τη85. 8886}. ΧΙΥ͂, Εππο]ϊα, Εἰοηιθηΐα οοη- 
{ἰπϑηίθ. --- 8. ὃ. τηλεθόωσα, υἱγ6506Ή,8, 1ᾷ 6δ8ὲ ρ6Ὺ- 
Ρϑίαα ἠπγϑηίαίθ ργεθαϊία. --- 8. ἀ. θειμέλιον, Ἰρπιοίἃ 
ἔογταδ, αὐ υϑυ βία} 18 θβί, ΡΓῸ θημέλιον (ᾳοὰ ἀἴοὶ Ρο- 

24 



- “ἀπ: ϑ Ὁ. .Ρ" ι,Ὑ“ἈΑρ τ’ -" ν᾿ ᾿Ἔ ἴα εὐ εἶ ἌΧ, λιν 
ἔ ͵ ἀπ: 

ὅὃτ0 

ὑππῦ ργὸ θεμέλιον), ἀὐ θειμωνία Ῥ͵7Ὸ θημωνία, οἰο.ς θει- 
μέλιον οἰϊδηι 6586 ροίθϑί ρϑὺ τηθίδ  μθβῖῃ ῬΓῸ θεμείλιον, 
αποά ρορίϊοθ ἀϊοίθση δϑί ῬΡῸ θεμέλιον τηθὶν] οδαδᾶ. 
για. Τλοβαιι". ἰΐγιφ. ον. εα. Ὀϊαοί: 

ΟΧΥΤΙΙ. Ῥτιορο Ραρμέϊοαρειηι διὰ δαθδγη τηθαϊοδίδιη. 
Εδιαϊυ Μυγαῖῖ. Μόηι. ὧδ ἴα ϑοοϊόίό α᾽ αγομόοϊ. θὲ αἴ6 
πιηΐδηι. ὧὅ6 δαϊηέ-Ῥόίογδὺ. 1, 211 (1847), ροβίθα οἱ 
δχμἰριϊατη οϑὺ ἴῃ ἀπ εϊφιϊίός ατι ΒΟΒΡΛΟ76, τι. χχ. -- 
5. 1. μοῖρα βαρρ]ονιῦ ΕὙΔΉχί5, 6χ Εἰ. Οαρεϊο 4 οέ. 
500. {||. αοἰάηρ. 1859, ὙἼΠΙ, 1608; αφονρ. Καὶθ6ὶ 
ΡΓϑούα 1 νόος, αἱ 6ἃ Β.Ὀ]ΘοΙί. “« Ἐαυϊάθτῃ βαχαρϑβὶ 
Οοἰγη τοροῖα ὈΡΙ  πτ τη ἀϊσᾶτη ΤΌΠ115. Ὑἱτα. Θχρθυ ατη 
ΘΟΙΏΤΠΪ ΟἸΩΠΪατη πϑαὶ ἰὐδαϊ 1556. » ΟΟὐγβ 1116, Α.8- 
ΡυΡΡῚ ἢ]πι5, ΟἸαθάϊο, ΝΘΓΟΠ6 οὐ αδ]0ἃ πὰ ρϑυΡδμ 1018, 
ΤΈΡΏΟ ὈΟΒΡΟΥΆΠΟ ρΡϑοίαϊ. --- 85. ὁ. Αηέϊᾳ. Βοβρ. 
ΚΕΙΝ ΑΧΙΩΝ, ἀπΠ46 χειναχίων δοἕ ]ηπαοιογιηλι... 

ῬΓῸ αὖο τρδ}ϊὶ Κι θ6 115 χεϊναχίδων δὲ Ἰπαολιααγη.... 

ΟΧΥΠΙΙ. Ῥηορο Γομοαάθηι (μοάϊΘ ϑαϊηέο- αι") 
τορουίασηα δάϊάϊὶ δὲ 1Πυβίγαν Φ. Ν. ϑιδιηδίθβ 
1ιϑποδαϊαβ, ἰὰ Νέῳ Πανδώρᾳ, ὑ. γ' φυλλάδ, νζ΄, Ἰούλιος 
1852, ». 311, 544. --- 8. 1. ἀθοβί. --- 85. 2-, γα α }}1 
βαηΐ. ῬΊῸ ἄνοδον αποᾶ ργοροβαὶ δάϊίον, Ἰθρίτατβ την 
οδιδα ἀτραπὸν: ῬΡῸ σωτῆρα, ΟὟ Θθϑιηᾶθηχ ΟδΒΔΙΩ 
σωτῆρον, ὁχΣ ΒΟΩΟΚΏ. {ἰύα]ο, πα. 1661 : Χαίμοις, ὦ σω- 
τῆρε χαὶ ἐν θνητοῖσι ποθητέ, 

ΟΧΙΧ. Αρυὰ Βαυΐϊάδτῃ : Χάραξ Περγαμηνὸς ἱερεὺς καὶ 
φιλόσοφος, ὡς εὗρον ἐν ἀρχαίῳ βιδλίῳ ἐπίγραμμα οὕτως 
ἔχον" Εἰμὶ Χάραξ χ. τ. λ. Ἔστι δὲ τῶν κατ᾽ Αὔγουστον 
πολλῷ νεώτερος" μέμνηται γοῦν ἐν τῷ β΄ τῶν βιδλίων 
Αὐγούστον ὡς πάλαι γενομένου Καίσαρος χαὶ ἐν τῷ ζ΄ 
ΝΝέρωγος χαὶ τῶν μετ’ αὐτὸν βασιλευσάντων: ἔγραψεν 
“Ἑλληνιχῶν τε καὶ Ἱστοριῶν βιδλία μ'. ---ὖ 5. 8. ΒοΥΠΠΔΥ- 
αϊὰβ (ϑυϊά. 5. ν. Χάραξ) οοὨ] οἱ , Ὠ65610 απ γδίϊοηθ, 
ἀμύμων ἴῃ νἱο65 ἱΡγΘρ51556 8115 δριθμ θοῦ αἱ ἀγανός. 

ΟΧΧ. Βαμάϊη, ΧΥΠῚ (νἱά. βιρυ. δὰ ορὶῦν. 92 
εἰς τὸν ἐν Κυζίχῳ ναόν ΒΔΠΑΙΠΙ ποίδηῃ : « Οσοανγιηΐ 
οἰο.») ---νϑ. 1. χύχλα σελήνης. Οἵ. ΘΙοΊΥ5. Ρογίοφ. 120 : 
τριτάτης χύχλα σελήνης, Ζορ.1η ἡπέλοϊ. ραΐ, Χ,128 : 
Σεληναίης χύχλα καὶ ἠελίου. 146 οἱ οἰοσδηίαβ, 46 56 
1ρ50 δρίρυ. ἴῃ Αηΐλοί. ραϊ. ἰ. ΤΠ, Ρ». 119, οἂρ. τχ, ὅ11. 

ΟΧΧΙ. Αρυᾷ Ιπιοίδη. 6 Ὀίρβαα. ὃ : Ἐπίγραμμά 
τι ἤχουσα ὅ μοι τῶν ἑταίρων τις ἔλεγεν αὐτὸς ἐπὶ στήλης 
ἀνεγνωχέναι, ἀνδρὸς οὕτως ἀποθανόντος, ὃς ἐχ Λιδύης, 
ἔφη, ἀπιὼν εἰς Αἴγυπτον, παρὰ τὴν μεγάλην Σύρτιν 
ἐποιεῖτο τὴν πορείαν᾽ οὐ γὰρ ἂν εἶναι ἄλλως" ἔνθα δὴ 
τάφῳ ἐντυχεῖν παρὰ τὴν ἠιόνα ἐπ᾿’ αὐτῷ τῷ κχλύσματι, 
χαὶ στήλην ἐφεστάναι, δηλοῦσαν τοῦ ὀλέθρου τὸν τρόπον" 
χεχολάφθαι γὰρ ἐπ᾽ αὐτῇ ἄνθρωπον μέν τινα, οἷον, τὸν 
Τάνταλον γράφουσιν ἐν λίμνῃ ἑστῶτα, χαὶ. ἀρνόμενον 
τοῦ ὕδατος, ὡς πίοι δῆθεν" τὸ θηρίον δὲ, τὴν διψάδα, 
ἐμπεφυχὸς αὐτῷ, περιεσπειρᾶσθαι τῷ ποδὶ χαί τινας 
γυναῖχας ὑδροφορούσας ἅμα πολλὰς χαταχεῖν τὸ ὕδωρ 
αὐτοῦ... γεγράφθαι δὲ πρὸς τοὐπίγραμμα, οὐ χεῖρον δὲ 
χαὶ αὐτὸ εἰπεῖν" Τοῖα παθόντ᾽... -- 8. 2. ψαϊ!ρὸ χοι- 
μίσαι, Δοο005. κοιμίσσαι, Γπιοῖδῃ. 64. ΠΙαού, χουμῆσαι. 

ΟΧΧΙΙ. Μοραϊοροϊὶ. Ἐΐκ 50 ΔΡοΟρΎΆΡΒΟ. δαϊαϊί ν. οἱ. 
Ρ, Ἑοποδτί, ᾿Ἰπβογίρέξ. γϑοιοῖϊ. οἷο. Ῥ. 11, π. 981 α. 
-- 8. 1. Ἐχ ἴδοὸ γϑυθογαση οἰγουϊίίοπθ ᾿ἱπέθρθη χα 
ῬΒΙΠΟΡΟα μΐβ τηθυλουίδτη δἰΐδτη ρα ἶτηῖβ βιὉ Οοθβδῦὶ- 
ῬὰΒ ΒΘΡΥΔΙΪ. --- 5. 8-ἀ. Εἰ ΘοΙΩΡΙ] Θὰ δ ΠΟΌΪ5 
ἂθ Ὑϑμθυὶβ ἰθῦρ]ο ἰρδάϊαϊῦ Ῥδιβδηῖδβ, αποᾶ, οαχτα 
ὌΤΌΘΩΙ ἰηγ 510, ἀἰσαίπτη γί. ᾿Ἐρείπια δὲ χαὶ τῆς Ἄφρο- 
δίτης ἣν τὸ ἱερόν, πλὴν ἔσον πρόναός τε ἐλείπετο ἔτι χαὶ 
ἀγάλματα ἀριθμὸν τρία, ἐπίχλησις δὲ Οὐρανία, τῇ δ᾽ ἔστι 
ΤΠάνδημος, τῇ τρίτῃ δ᾽ οὐδὲν ἐτίθεντο (Ῥδαβ. νπι, 82, 1) 
ἔσοιις. “Ἰροπόλος Ὠογᾷ γοοἱΒ ἱεραπόλος ΤὈΥΙΩδ.. --- Ὑ8. θ. 

ΑΝΤΠΟΙΟΟΙ1Σ ΘΒ ΖΕΟΪΣ ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 
“ΜοσδΡα]Ὸ ἁγερόσι [ουβδῃ, ἀρεϊρπαίαν τὸ ΠῚ 

᾿ ἄδηλον ἱπ᾿ Αρροπαϊοο Ρίαπιάθα ( Απί 

τος 

τηδρὶβἰλαίπβ, αἱ ΜΟρΔΙΟρΟΙἑη ἰην βουαὶ οἱ 
1 Ὀγῖοαβ Ἰαυἀδνοναί. ---- Κ8, 1-8, Τὰ μος Ὁ] Εἶτ 
τα ΡῚΒ στατ  ]αίαχη οϑί, ἀἰβίιομο,, οΘΙΘΌΡα 
ψΘΡΙΒΙ τα} ]6 οϑί, τη] 015, απ86 460 ἀ6 οἱ 
ὈΘη6 τηουὶία ΘΡδῦΣ αἸν 1188, απο τηδρῚβ 6 
οὐ νἱγίαίϊθϑ οὐ Ὀθηιρηδβ. ἔοι. --- α.. 
Ἰάθηι ἤοο ΘΡΙθῪ. ἰπ Ορ. οἷΐ., ὁχσ Ηϊββο τοῖα, 
αγοῖ!. 1818, ». 218, πα} ἘΟΌΟΔΡΕΣ τη θηίϊοι 
τϑρϑίλν, οὐ πἶηο δἰϊὰ τϑοθρὶν, αὐδθ [616 6 
γἱἀρθηΐαν σον, ἢδθο ΒΡ] θτηθηΐα: ἡ Υ 

Αἴνεσον εὐ]όπλου Φιλοποίμενος] αἴμ[α λα; 
ποῖδο. Μ]εγαχλείας, αἴνεσον Εὐξενίαίν, 

ἂν ἀπὸ Δαμοχράτους λέχτρων ἠνείχατο μ[ούναν, 
Εὐ]ξ[εἸνίαν [σεμινὰ]ν Κύπριδος ἱροπόλον. ΩΝ | 

Τέρ]μονι γὰρ ναοΐο {πέ]ριξ εὐερχέα θριγχὸν 
θήκατο χαὶ ξ[εἴϊνοις [χῶρον ἄμ᾽ εὐφρ]ος 

Εἰ]δὲ γυνὰ. ..- -.. τ ΣΝ Ἀρ Υ Δ φ᾽ 

οὐ θαῦμ᾽ [ἐξ ἀγαθῶν αὐτὰ ἔγεντ᾽ ἀγαθά. 

ΟΧΧΠΙ. ρυὰ Ῥαυβδῃ. Χ, χπ, 8, αα 
51 .}1ἃ 84], 564 πθ ἤδθιῃ παῦθᾶβ ᾿] τα 
ΤΥοΪ ματα ΘΙ] τη ϑδμι υἰσ 586 Ὑἱάϑυὶ οὐ Ὧν 
ἀἴδββθ αἱ οἰρουτηδοναπίαν, Ὑ ΥΒ5. δίϊδχω 
Ἰαυάαν οατα μοο Ἰοτητηδίθ : εἶπεν ὡς μήτ 
νάτης εἴη μιᾶς τῶν ἐν "Ἴδῃ νυμφῶν, πατι 
πον, ταϊηἶτηθ ἰδηΐδ, 6588 δηίϊαυϊίαίθ Ὁ 
Υ8. ἀ. « ΒΡ. Ενγίμγθθο ραίνῖδ, ἀἰοῖ αν 
σὸς, ἈΡῸ5 ΤτοΊᾶπᾶ, οἱ ἴῃ βυϊάδ ᾿ἰμίον 51] 
ταῦαν ΗΘ] ]Θβροηίϊα τεχθεῖσα ἐν χώμῃ Μερῃ 
τὴν πολίχνην Γεργίτιον. » Καο. --- ΟΥ. ΒίορἈ.. 
γ1Ὰ. οἱ δοβ: β'οδ)ρ. ἐπ Τίδι, 1, ὅ, 6 : Βουιρϑιῦ, 
»ο8δῖα... ἩφΡΟΡΒΔ]6. οἷο. ρΙῸ 0 ΤΘΟΘΏΑΪΟΙ 8᾽ 
τϑοθρουὺ ΜΙ )ηιο58ϊα; απ δὶ Θοα!ρου5 ΠΟΒῸΘ 
1108 γϑυβιιβ,ϑύ θριναρμίστη “Ἀδ᾽ ἐγὼ ἁ (Βαρτ.Ο. 1]. 

ΟΧΧΙΓΥ. Αἰμρη. Υ,, βθοί. θά, Ὁ. 291. ---ὔμ τ 
ὑχτὰ ῬδΥΤΊΘΠΟηΐΪβ ΒΥΖΘΙΙ ΘρΊ ον ατατηδ ἢ: 
Ῥαίαΐς. ΧΤΠ, 18. Θυοοίτοδ μοο ἐο γαβίϊομο 
116 δβί, Θχ 6].5 [ἀπ ῖβ (βοδζοηί 115) ΘΧοουΡίαι 
Δΐοστ Πθαϊν. ἢ86 ααἰθὰβ νἱά. Αἰἤπθη. ἐδία. ----᾿ 
δδοοῦξ. ΙΘρθ 6 ταϑ]θθαὺ ὥνὴρ γὰρ. --- 8. 3. ὁ 
γιγνώσχων᾽ ἀθ Βίπρι᾽αο Ποιμΐηθ, μῖο 46 ἢ: 
ΤηΘῺ8 ὙΠῸ ἰογροὺ, αἰοῖναν. Κα υλ ις. 

᾿ Θὲ ἘΥΚᾺ 

ΟΧΧΥ. 6. Ενοπίο 48 ποὺ 50 ἱρϑίαβ δρὶ 
Θριβίοϊ. αα. Μανο. ω8. 1, 1, ἴὰπ αὰδ, ἀ6 50 
βδίϊοηο ΔρΙ " : « ΑἸΠΘΗΪΒ. ΘΡῸ τηϑιη]ηΐ ὁ 
ταδ Ρ ΒΡ. Τὴ 6 ἸΘΡΌΓΘ : Ποιμένι χ. τ. Δ. 
- Τὸ ὅτι ἠντίασεν νἱ 465 α18}6 510, 501 16οὐ δΥ 
Ὁ νίϑτη γθηἶββθ Μαι588. » δᾶ ποη, αἱ Ματὸ 
ΒΟΙΏΠΙ Ῥδ γοοϊϊατη ρθη ρ]δουογαί, Ηθ 
ἀονταΐθηβ. ἴδούμι8. δύ. ϑασση. βίαηέθμι μοί 
Βαθοθαὺ ΕἸΡοπίο ααἱ ἴῃ Τλθοσ. ν8. 38 8α. 46. 

Αἵ [Μοῦσα!] νύ ποθ᾽ Ἡσίοδον καλὴν ἐδίδαι 
ἄρνας ποιμαίνονθ᾽ Ἑλικῶνος ὑπὸ ζαθέοιο. ᾿ 

ἘΠ τιοταϊηϊξ ααοχαθ ὙὲνρῚ!. Εοῖ. ὙΙ, 66: 

τῦᾳαθ νἱρο ῬΒΟΘΟΙ ΘΠΟΥ ΙΒ δάβανγοχθυῖὶ 

ΟΧΧΥ͂Ι. Ποριῶ, πυης πὶ γ1}1ἃ ΑἸθδπὶ, 
ΔΏΔΡΊΥΡΗἷ5 οὐπμαίδ, τορορία δὰ ΒουἹ]δΒ, 
Πίδοδ. ΑΠΔΡΊΥΡ ΙΒ τορρϑοβθηξδίαν αα165 ἮΙ 
Θοχηχη ἰδ ΡΟ ΓΟΙΌΤΩ Δ 60 ροβίδυιπη. ΕαΙα 
αἀὐαοτγάτη πού ἴδια ν146 ἀρὰ ΕὙδηΖ. (Ὁ}}. 
{. ΠΙ, Ρ. 80ῦ 544. π. ὅ988. 6. ἢ. αὐο5. 
ὙΘΥΒΙΒ ΟρΡΘΥδ8 ὈΓΘίϊαμι δυῦ ΘΟΙΘΡΓΘ Ὁ 
δ͵αβάθχῃ τηϑίθυθθ ααοα Βυαποκίιβ (45, 
Ουϊπίο ϑτηγγπθθο δύ αϊξ, αποάααθ 1 



, ΧΥ͂Ι, 99) αδὶ δὐἀποίαιϊομϑηι δὰϊ. --- σαὶ οοτηρᾶ- 
απίδ, ααοαιθ ἀὰο ἀθ τὸ ϑδάθπι θρὶσνδιητηδία (180 

Ἔχ δἰ δοηΐαν ἴῃ Αηέλοὶ. ἰαΐ. Ῥ. Βαντηδμηὶ, ἱ. 1, Ρ. 31, 
ἃ. ἢ. χαμὶ οὐ χαπι, απονατι ΡΟΒ θυ 5 ̓ηΐ9  Αὐδο- 

ἢ, Ιάψὶϊ. χτχ βο]θὺ ὑϑίθυ". 
Ηἰς σϑυβιιβ 51 ὑυἱροίθ οβί, δ αἰῖο ΒοΒΉ]10 : τοῦ- 
πὲρ ἫἩ ραχλέους φασὶν δαφνηφορήσαντος ἀνατεθῆναι" 
ἐξ ἀρχῆς οὐχ ἫἩ ραχλῆ, ἀλλ᾽ Ἀλχαῖον αὐτὸν καλεῖ- 

-- ὃ. 8. 1. οχίν. ἐτέλεσσεν, αὰ0 οὐρίδ 5οηΐθη- 
ἃ 5. 16, οοπυϊηπαίαν. Θαοα γϑοθρίτηιβ 6 ϑίθρμαπὶ 
πδπαδίϊοπο, Δαυιδ ᾿ρ86 ΚΑΙ 6115. --- 8. 3. θ6- 
απ ρίαβ οϑὺ οχ θρὶ βυδιητηαίθ αὐοὰ, πὐἰ αἰχὶ, Θυϊηΐο 
ἸΏΥΓΠδ60 δἰἰυϊ θαϊατη οβί. --- 8. 8. Θρήχης ἀαίατῃ 
δ᾽ ὃχ δρὶ συδιηγηδίθ ποίο ; 8}115. ρ᾽δουῦὶ Βίστονος. --- 

10. « Γηρνόνην Θχρ] ον Οογβίπιβ, ἰάθη. Ἰηβθραὶί 
.. 8. 11, οχίν. βαρ] θυηθηίαμη. δύ Οογβιηὶ. Β6]1- 

τὰ ΠΟῸ5 σοῃϑιϊυαἰτητι5..» ΕἾ. --- α Κι. Κέρόερον αἰνὸν. 
- 8. 12. 1ἅ. ἐπὶ τέρματα. γαίης. --- 8. 18. 14. οχ 
ὙΠαταου  ζῖο, τὸ πανύστατον ἔργον. --- 85. 14. 14. 
τέλεσσε τότ᾽" ἀλλὰ πάρεργα. --- 8. 1Ὁ. Βίορῃδη. ἐν 
τίῳ χτάνεν, ἐν Λιδύη δὲ. « 8. 16.1η ἢπο ἀθαάϊηηιβ 
περαίᾳ, βαπα! Θτ Ἀετὸς νἱἀθίαν 6586. Δα ἃ, δὰ 
βάση Ῥχοτηθίποὶ ἰθοὰν οοϊηθάθηῃβ, αιϑθ ΠὰηΟ 

οὔδι Βαθοίαν. ΑΡο]]οά, 11, ὃ, 11 : καὶ περαιω- 
ὶ τὴν ἤπειρον τὴν ἀντιχρὺ χατετόξευσεν ἐπὶ τοῦ 
σου τὸν ἐσθίοντα τὸ τοῦ Προμηθέως ἧπαρ αἰετὸν 

χ ἘἜχίδνης χαὶ Τυφῶνος. » ΒΌΡΡΙ. ---  ΜΙομ8 6115. Φο- 
ἣν Κενταύρων ἐξεχάθηρεν. --- 8. 17. « Ογοπὰβ Μδν15 
ΘΙ ορὶθθ ΔἸϊὰ5. ἀϊοῖϊταν, ἴῃ ΤΏ Θββα] δ οσοῖδιθ 80 
ο16. » Ε». -- Ὺ. Ηδοβοα. Πογ οι δοιέ. 10, 564. 

ν" 

ΟΟΧΧΎΙΙ. Ποριώ ἴῃ Ἡθυμῖδ ἴῃ πηθηΐθ 0110 Ρορουῖο : 
ἀργὰ βου ρίατη οϑὶ Μιλτιάδης. ΕαΙὰ. ῬΙΠποοαβ Βρὶρ». 
ἘΡοθηϊ. υδί. ἡ. 181, αταΐθν Τλθβαῖ". Ρ. σΟΟΟΧΧΧΧΥΤΙΙ, 
, 8. τη" 4111 οὐ Βαναδηη. Αηέλ. ἰαΐ. 110. π, 6Ρ. ΧΙΥ, 
,. ιθῦ, Βνυποῖς. 4ηαϊ. ΠΠ1, Ρ. 182, “δοοῦβ (ν. 4πηῖ- 
ααυυ. νοὶ. 11, Ῥ. 1, Ρ. 811), ἀρμοπα. τ. 292 οἱ 
ὙδηΖ. Οο». τι. θ088, Αρὰὰ ῥυϊηο8. ϑαϊογθβ. οἱ 

ΥΩ Ὠπτη, ΘΊ Θ660 ΡΙΘΘρΡΟΒΙ τ οϑὺ ἤοοοθ αἰδβι1- 
Ἰαϊ πυτη : 

Θαὶ Ῥοῦβαβ Ὀ6 110 νἱοὶῦ ΜΑγδίποἢ 5 ἴῃ ΔΡΥΪδ, 
τς οἰνὶθυβ ᾿ΠρΤ δ 5 οὐ ρανίδα ᾿πίθυὶ. 

8. 1. Ἄα!]!ρο ταλαρήϊα, ατοί. τά σ᾽ ἀρήϊα απο ΒοΥὶρ- 
οὖ ΔΝ βββϑιηρ δὰ Ποροαΐ. ΥἹ, ρ. ὅ01. σοη]θοθραὺ 

ΘΠ 6515 ἂρ. Θναΐθγαμη μάλ᾽ ἀρήϊα, α΄. Κα106]. τάδ᾽ 
γήΐα ααοα διὰ ῬΥΙΟΡ ΘΙ Ἰαἰϊπτιπὶ Ὑθβιτη τοίου. 

ΌΧΧΥΠΙ. Ὀΐϊορ. Του. 1, χι, ἴῃ ῬΘΡθοσάθ. -- 
ΟΥβ5. 8ὃ-Ὃ. Εοά θη τη 15 ΡΘΠ6.6 ΔΌβιτηρίπη) ΡΒΘΡΘου- 
ἄδιη “ΕΠ απ, Κα». Ηϊδί. ΤΥ, 28. Οἵς ῬΙτα. ΜΙ, 81, 
δὲ Ὀίορ. ᾿ρϑαχῃ δὲ οἰΐδτη ῬΒΘΡΘοΥ 8 θρἰβίοϊδτα Δ 

ἷ θγὴ. ΄οο. οἷΐ, δ]]δίδμη. 

. Ἐχ Πῖορ. Γδουύ. Π, 10, ααθτὰ ἀθ ΑἸοχίηο 
5. ἐδία..... Φησὶ δ᾽ “Ἕρμιππος... Ἀλεξῖνον... νηχό- 
ὧν ἐν τῷ Ἀλφειῷ νυχθῆναι χαλάμῳ χαὶ οὕτω τελευ- 

ἥσο ταὶ ἔστιν εἰς αὐτὸν ἡμῶν οὕτως ἔχον" Οὐχ ἄρα 
Φ το . 

ΟΧΧΧ. Ῥίοοοϊαβ ϑιρρί. ἃ ᾿Αηΐλ. Ρ. 199 54. οχ 
; ἘἸοΡ. 9. ΡΙαῖ. 8ὅ, Ρ. 8417 Ὁ. --- Κ8. 8. Οοά. ἐνο- 

». -- 8. ἀ. Υοχ τρίνυχος ΡΓῸ τριέσπερος ἀθθδὶ 
: ΟὟ ποοίθχηῃ ἀϊοιίαν απ Φαριίο. ουτὰ ΑἸο- 

᾿ ΘΟΠΟαθΪ αὐοὰ ἰγ65 ποοίθϑ ἴῃ πηϑῖὴ ἐυτα οοδ- 
θα] Θηΐπι ροοίθ. Οἵι, Τοβιαᾶ. Απέλ. Ραϊ. χυ, 

1 : Τριεσπέροιο χαύτας, Τρϊηοοίϊαϊῆς ἱ. 6. ἩΘΥΟΙΙ5, 
ηδιιϑέον ; ΤΊΥΘΟΡΗΡ. νυ. 38, αἱ Ηδθύου]ο5. ἀϊοϊϊαν 

ἐρος λέων. --- « Εονί. πρὸς δὲ σ, » Ρίσοοϊ. 

π᾿. ἸΔΑΡΟΥ ΠῚ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 8711 

Ἑάϊαῖι οὐ ὁχ ΓΘ θα δὶ} ἀρορΡᾶρο ΝΥ δἀαϊηρίοη. Ιπδογίρίέ. 
γθοιοῖϊ. Ῥανὶ, Ὑ, βθού. ΠῚ, ἢ. 622, αἱ ρ.ΐογ τα γ6}- 
ΒΌΠ) ΠΟ ΡΘ46. ΟΔΡΘΡ6 νἱα 1. Βα ρρΙονὶ α΄, Καθ 6]. ορ. 
οἷν, η. 1051 : αἱ ν5. 3, δου ρ51 ἔφυ ὑγὸ ἔοι; [8015 μαθοδὺ 

ΕΟΙ, ἐσ ϑ'ροῃϊ ἀρορυᾶρῃβο ΕΘΙ. Μιάθίαν. ἤπϑια 
6586. ΔΙΠΡΙΙΟΥΒ ΟΔΡΙΊΪΠΪ8. πη ρθνίθοίο δἰΐοαὶ ἐραϊἤοῖο 
ἰμβουῖριῖ, αποὰ ἴπ ρυΐονθ ρᾶυίθ βρη! ηοαθδίαν, 

ΟΧΧΧΙ, Αριὰ Ῥμοίϊαμη. οὐ. ΟΧχυτι ; τ] απ 5 
Γλιοϊδηϊ οδνυτϊηῖθτι8 ρΡοοῆχὶν Β δἰ ζίαβ, σϑρϑίὶ Βναποῖς. 
Απαϊ. ΠΙ, Ρ. 809, π. ὃ (οαἰξ. 1105. ὑ. 11, ». 91, γα. 
Απϊπιαάυυ. ἰ. 11, Ῥ. Π, Ρ. {1 5ᾳ., Δρροηᾷά. γαϊαί. 
Αηίλ. τι. ἀ9. 

ΟΧΧΧΠΙΙ. Καροὶ, ἷἴπ οὐἱθηΐδ!ῖ ἰμϑδίνὶ ρονίᾶ ; 
φαϊάϊύ Ομδηα ον, ϑιψέορ. Ἰηβορὶρίί. Ὁ. Π, Ῥδίηάθ 
Βραμοῖ, Απαί. Ποοἰξ. Ῥ. 228, Φδοοῦβ (ΟἿ, Απίηιαασά. 
γοὶ. ΠΠ, Ρ. π, Ρ. 80) ἀρροηά. π. 8388. Βωοκῃ. 6ο»}. 
ῃ. 2910,1)6088. οὐ ΝΥ δι αϊπρίοῃ, ]δογὶρίζ. Ῥ.Ν, βθοὶ.Ἰ, 
Ιομΐδ, σαι ΕΡΗΘβιβ. Ροβίγθιηο α'. Κδὶ 6]. ορ. οἱέ. -τ-- 

γ8. 2. Ομδη]!. κλεινοῖς.-- Ὑ8. 8. ΤαρὶΒ ΤΈΡΙΙΓΙΟΝ, 
ΦΔΟΟὈΒ οἱ σοί. ἐξεσάωσε. --- ϑα δέον: Βου!ρίυτη οϑὺ Ἐὐτυ- 
χῶς. 

ΟΧΧΧΙΥ. Ἐχ Δρορυ. 50 δ δαἀϊηρίοη. ]πϑορὶρέί. 
97. οἱ ἰαί. οἷο. Βαίδπρα ΧΧΧΥ͂, ΚΚανδίμδ. π. 2319.--- 
« ῬΥΟΌΔΌΙΘ6 οϑὲ ΕἸ χη ᾿ἰβδίατη θυχη θυ 6556 δ0 
1Πᾶτὰ οὐ5 Θχβίαί Ῥϑίγοθ ἱπρθὴ5. δὺ Ῥυ] ΟΠ ΡΤ Όγ 
ΒΘΡΌΪΟΙαΤη, οὐτὰ Πδ0 ἰπϑουὶρίϊοηθ ἃ γν. οἱ]. Τιθοὴθ 
ΠΘηΐθν.. τϑϑυϊαίο, : 1. Θογηιμῖο (2) 1,.. Ε΄. Ῥαϊ. 56 ἴο 
Εἰογοηξηο, ΠΠ1 υἷῦο αἰ. αὐῷ. βαπάᾶο; ἐν». ηκἱίϊέ. 
ἰοη.1 Μιηορυῖαθ, ῳ. ργου. Αολαῖΐω, ἐγρὶδ. ρίοῦ., ἰορ. 
ἰοφ. ΚΠΠ1. Ηϊδβραηώ. ργοῦοβ. }ὺ. Ναργϑομθηϑβῖβ, ἴθ. 
Αὐτῷ. ΡΡ. »Υ. ρῦου., Αἐξίοιι5 ραΐγὶ ριϊδδίριο, 6 ἐθϑία- 
γιθηΐο ἱρϑδῖιδ. ΑὙδΌΐδθ, αὖ ν]ἀοίαν, ργοοίοϊαβ Γαϊύ, 
ΠπΏΡ. Δπίοῃϊηο Ρῖο, ΕἸογθηίηυβ.» Ῥῇγααα. 

ΟΧΧΧΥ. Ογϑεὶ, ποάϊο θουο-61-σ 818, ἴῃ ρογία ὑγο- 
ῬΥΔ. ἘαΙαϊ ΟΔΙ Πα ὰ. Ῥογαφο ἃ ᾿Οαδῖθ α Τἠὸδος, 
ἰὰ0. ΧΧΙΠ, π. 2, δἰαιθ οχ δι ]δαᾶο 1,οἰσομῃ. 
Ἐροιιοῖΐ (165 1.807. Ὁ. 21, ἢ. ὑχιων. Εχ Ηγάϊὶ ἃρο- 
ΘΥΔΡΒΟ Γαγβαβ δἀϊίατη οϑὺ ἴῃ Οἰαβδῖς. “οιγηαῖ, νοὶ]. 
ΧΧΠῚ, ρ. 869, ουγᾶῃίθ ϑ'8 010 ; 6χ ααϊθιιβ ΟΥΩΪΌῚ15 
τϑρϑίτ ΕὙδηΖ. (7. 1ὦπ.80. φ». Τ΄, ΠΙ, ἡ. ἀ40, π. 4949. 
-- Οἱ, Αααοπᾶ. Ρ. 1388. Ῥοβίθα θχμιραὶϊί αἰ ἃρο- 
βυδρδυχῃ ΒΔ1Π1ὰ5, Εαδοῖο. 50}. 1Π|, ». ϑδὅ, οαἱϊ ἰδηθῃ 
ὯΟΠ τηᾶρηδ 65 Βδθθηα, 6586 νἱάθίαν, αὐροίθ ααὶ 
ζαϊθαίαν « 58 δ 5ΒΘηΒΌΤ͵Ω ΤηΔΡῚ5 αὕϑγὴ δα Θχο] ϑίδ γΟΘΌ 
ΒΙ ΤΑ ]ΔοΡ ἃ ΤΟΒΡΘΧΙ556. » Εἰχ ααϊθυ8 ΔΡΟΡΤΔΡὮΙΒ ἸοπρΘ 
ἀἸββιτα!  τι5. ΥΙΐΘ σοτηρδΡδίϊβ δὰ ουὰϊ ροΐαθυθ αἴ189 
ἀφαϊτηιϑ. 58. 8. ΟΟηβοπιαπὺ ΟΠ] 68.--- 8. 8. ΒΟΘΟΒ ΚΙ 
Ἰδρογαὺ οὐ πάρος ἐνναετῇ βοῦν τὸ νομιζόμενον, 564 
οορῃϊίο ΒΔ1Π ΔρΡΟρΡΡΆΡΒΟ, ρδυῖοΡ δὺ βθαιθηΐθιῃ 
ἐγαποῦγῃ ΓΘ παπθυδὺ ΕἼΔΏΖ. : οὐ πάρος ἐνναέταις...... 
ΝΟΒ δυίΐίϑιη ουτὰ ΒΔ1110 δοοθρίγηιβ ἐνναέτης, αυοα δά 
βδοθυοίθιη [51415 ρου πού, νομιζομένοις ῬΥῸ νομιζομέ- 
νοιν Ἰορϑηίθ8. --- 8. ὃ, οα]ὰ5 ἂρ. ΒΟΟΚΙ. αἱ τηδ ἰδῃ- - 
ἴὰπὰ Βιρθυουδηῦ σορθᾶ πᾶσι δέχεσθαι, ααἱθὰβ ΕἾΔΗΖ. 
δααϊά ναί... ένοις ἐπέτελλ᾽ ὑπὸ πᾶσι δέχ... οὐ ἴῃ ποίϑ : 
Ἰηϊέϊο Τουίδββθ ἄσματα μελπομένοις, ἰούπτη 6Χ ΒΔ1Π10 
ἀοϑάϊτηιβ. --- 8. 6, ααὶ ἀρ. Θα πάθη οὐπηὶ 56 η8ὰ οαγοὺ 
(ἔνθα Σεραπείην χερχομένην ἔπισον), ἰπ (»»}. οεὺ ἣ θεὸς 
εὐχάρποις τερπομένη πεδίοις. ΝῸΒ δαΐογη ἀΠΠ]ρ ΘΗ 5 
1 0 ΓΔ ΡΤ ὙΘ5010115 185 θηΐθβ ΡΥ Ο Δ ΌΙ]Π]ΟΥΘΥΩ 5ΘΗΒΌΓΩ 
ΔΘ Ἶ5586 οὐϑαϊηπβ, Ροβὺ ἤὰπο γϑρβαπὶ ΒΔ1]15 νου θᾶ 
οχίγα τηθίγαση οχμὶϊθυαϊ ἤθθο θύσας οὐ ἀγαῦψι ῬΓΟ 

ααΐθιι8 ἱπ ΟΔΙΠἰαάϊ δρορτᾶρμο δὲ ΓΓΕΤΙΜΛΙΓΟ, 
αὐϊἱ οὐχ ΕἸ ΔΏΖίΟ Ἰαίθρ ραίδγαιϑ ἔργον ἔτευξεν, 5. ρΡοί 5 
ἐποίει, αἴλ8θ 'ἢ θυ ΒΤ 566. ΓΘΡΟΥ ΔΙΏΈΒ.---Ὗ 8. 8., Ἤπιό- 
θολμος ποῖ. ΒΌΤΩΤΙΙ 5ϑοθραοί δ; Βαϊξ., ᾿Ηπιοσόλνος, 
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Οαἴϊ!., ᾿πιοσόαμος, Πγψα., ογαλῖα ρατίδν, πὲ ΟΡΐπου, 
158. Τιορθηάπτη Ἠπιότολμος, Θοάδη [θυ 5θῆϑιι δὸ 
Εὔτολμος 5. Εὐτόλμιος (Υ. Απαῖ. σν. Βηυπποῖς. 1ΠΠ, 8, 
11. 229, 6. 1,105.), οἱ ᾿ηπιόθυμος. ῬΡῸ οὐ] 8 ρα 15 πο- 
ταΐπο ααοα ἃρ. ΟΔΙ Πα υάυχη ὁδὶ ΟὟ ΔΛΕΤΙΜΧ, Ἰορὶ᾿ 
Ροίοδῦ ΟΥ̓Α ΛΕΝΤΙΝΟΥ, βὸὰ ΟΥ̓ΑΛΕΤΙΟΥ, 
βῖνϑ οἰϊδιηῃ ΟΥ̓ Α ΛΕΡΙΟΎΥ, αυοά [οτίαββθ ρυϑίθυθη- 
ἄαγὰ, ααϊδι Οὐαλέριος Μερίων αα!άδτῃ οοοαγΡΙ αὐ ἱερᾶς 
πύλης Σοῦνης ἐπιτηρητὴς ἴῃ {Π{||0 ἰηδουρίο πῃ 5Ὲρ6]- 
160 {1115 ο.1115. ἐγαρυηθηίο ἴῃ ἰηϑα]α ΕἸΘΡμδπίΐη6 γ6- 
Ρϑυίο (Υ. ὕορρ. ἢ. ἀδ879). ἔν. Οὐεργιλίου, Βαϊϊὶ. 
Φλαονιάνονυν. 

ΟΧΧΧΎΥΙ. Οἰψηιρίω. Μϑηβὶβ ἰθογαδαν. 10. ἀϊο 1880 
τϑρϑυίαση, ὃχ Ῥαυγρο αὶ ΔΡΟΡΤΆΡΒΟ δάϊάϊ Ὑ. Πιθη- 
ὈΘΡΡΘΡ ἴῃ Αγολμωοῖ. Ζοϊξωηφ. 1880, ρυΐγα. ραν. Ρ. δ4. 
- 8. 2. δον ΕἸΔΡΥΜΑΙ. Εχ ὐουαγαχα [0}- 

τηϑ, ΘΟ] οὐ φαϊίον ἐἰθα]αγη 6556 1 Ρ. ΟἿ. βθου!)[δ}, 
᾿τηροῦδηΐα Ἡδαρδηο 5. Αμπίοηΐμο. 

ΟΧΧΧΥΠ. Ι͂Ώ ορρῖάο Ολίγφηθ, ἴῃ ἴδοϊθ δαβέγα]ῖ 
Ρογρίοαβ βθοσηάδδ ; ΘΧχ 56 6αϊ5 Οδ Πδυα] οἱ ῬΔΟΠΟΙΐ5 
φατάϊ Πούροπη., ἤθο. οἷος ]γι86. 7. ἡ. ὅ34, ἢ. Ῥ.Υ͂ΠΙ. 
Νονάτη ΔροσΡΔρμ απ οαϊαϊὺ ΒΑ] ὰ5 ἔαβο. ἵηϑ8ο». ΠΠ, 
Ρ. 854, Εἰχ μ15 ὁυληϊθι5 Τρ δεν Εὐδηζίαβ, 607}. 1180. 
4». Τ᾿ ΠΙ|, Ρ. 1238, Δααοηῃά., τι. ἀθ5 1 ἢ. ϑ'ϑυσωοηθιη. 
ἀθ ἰθρ}} ἀγοῖαο Ἰδρίαϊθβ βίγαίο οοῃίθοὶϊξ 6586 
Το ΟΠ ηΪι5. Εχ ΔρΡΟΡΡΆΡΠΗΟ ΒΔ] Π8ΠῸ ΔΡΡΆΡΘΡΟ νἱἀθίαν 
πουλθα 1Β] οορίϊουχα, απο Βισι Ποδίαν δηίϊαιιδ, 8515 
τη ΤΌ ΡΟ]15 ΗἸθ6 δθὰ Ηἰδὶ. Οἵ. ΜΚ βου ΤΌΡΟΘΦ. 
Τηοὺ. ἡ. 800. Ηθυυηοϊδὰβ Ηδυτη ΟΡ: Π]1π5, ρδίνϊα 
ἩθυτηΟρΡΟΙΙ, αὖ ν᾽ ἀοίαν, τηᾶρπδ ΟΥ̓ Πἀπ|8 (πατρίδος ἐξ 

᾿ Ἑρμοῦ 68 1. ᾳ. ἐξ Ἑρμοῦ πόλεως) 6ϑί 15, φαΐ τηθίνο- 
ΡΟ Ιη ΗΙΡἱπ βἰγαΐδ νἱῶ οὐπαυὶν οαιύο5. ΠΟῸ 1ἢ ἸΟΠρΌτΩ 

- Ῥοργϑοίδ, αὶ πο Ορὰβ ρϑυβθοαίιβ δὶ ΠΠ8, ΘΌΤ ἸΧΟΓΘ 
Απίμυβδ. » Ε». 

ΟΧΧΧΎΥΤΠΙΙ. Αἰποηῖθ, ἴθ τῦρο οσοϊάθοηϊδ}ϊ βίοϑο 
Αὐΐδ!}1. ἘϊαΙΟΤ 5 Βα 065 δρᾶ οι ατα ἴῃ Μηδ. ἤλθη. 
ΧΎΠΙΙ. 41 54ᾳᾳ. πὰρ σϑρϑυ α. Καὶϊὺ.---ν 8. 2. ΚΚ οὶ] 
χράτος ΒαΡΡΙοΥΙ, ΡΓῸ 40 5ουιρβὶί Κι 6 1185 βία, απιοὰ 
ΒΕΘΡΪῸΒ ΠΟΘ 56,511 ὈΒΙΡΡΔΥΙ βο]θύ. « Επὶὺ ΔΙ ύθυ τα 
Ῥγδδίθρϑδ αἰβίύϊομοη, 56 γϑϑίλξαὶ 60 ταΐητι8 ροιαδ5, απο 
ααοπδηι Ρου ποὺ θρὶρυδιητηδ, ἱποθυίαμῃ θϑί. » 6. Κ. 

ΟΧΧΧΙ͂Χ. Ἐχβίαπέ ἤθθο δρὶρυδιηγηδία ἄπο δρυᾶ 
αταίθγατη, ᾿ῃ 7 λοβαῖ". Ὁ. μχχυῖμ, ᾿. 4ρρεηπά. ουγη. 
Βοο Ἰοιηγηδίθ : Αἐμογιὶβ ἴῃ ἃγοι τ δυρτήοῦθο, ἢΠΠπ4 ἴῃ 
ἀη8 δοὶθ.. γγο πη ηὐ, πόθο ἴῃ δἰίθυα. ϑαηί οὐ ἴῃ 
Βδμάϊμὶ σαέαΐοφο Βα που {λΐπ|0 : ΤΠΒου᾿ ρ 0065 απ86- 
ἀδγὴ ν8} 115 ἰἴῃ ἸΟΟἱΒ βΡϑρϑυίθ ; ἤδθο χιὰ δϑί. Οουγαρίῖ85- 
βίσηδ δα! Βδπαϊπαβ, αἱ ἀρπα απιθῖι Ἰθριαν, νβ5. 1. 
"Ἔδυς ᾿Αθῆναι... ἥ. πόλις, γ85. 2. ἔδυς... χαὶ οὐχὶ. 

ΟΧΙ,. Βαμάϊη. Οαΐαϊοφ. οἷο. Τ΄. ΤΠ, Ρ. 79, οον- 
γὨρ Ἰββισησση δαϊάϊς οριρυδιητηδίϊοη ἤοθθθ, απο αὐ 
Ῥοΐυϊτηιιβ, τοϑύϊαθθθ βυχηβ οοηδίϊ. Ῥγοοοθαπηΐ Ὠϊ 
γΘ 515 Ορρίδηὶ 6 γοπαΐξ. 110. ΤΥ, οοἄ. τη5. ΧΙΥ͂ 5. 
-- 5. 1, Βαπάϊη. 5. δχυῃὶ οί δχίγθηγατη ἐρατὴν πὺυ- 
χτηίδα, ρογηγαίαίο ΟΥ̓αΪη6, ΒΟΥ τη ἐγώ : [ΟΥΙΊΔΤΙΩ. 
πυχτὴηίδα παβαύϑη . ΔΙ1Ϊ, τὶ [Δ] ΠἸγητν, οσοανΥὶ, τοὶ 
ΤΑδϑβαι}Ὸ δι 680. --- Ὗ8. 3. σοφίης, Ῥαπα γηδ, ῬΡοαποίδ, 
αὐυοᾶ τᾶγρο ἢἰ. --- 5. 8. Βδπᾷϊη. : ἀλλ᾽ ἀνύσας θηησά- 
μὴν, ααθηλ ΠΌΡΕ ἰπουσίδ, ἀδργδυδίπση ἴδ0116 οοῦ- 
ΤΘΧΙΤΏΊ5. ἐς 

ΟΧΠΙ. Εχ 5080]. ἰπ Ορρίδηὶ Ἡαϊοιίΐοα, οαϊ!. Α. 
Ἐν, ΘΙαοί. Ρ. 261. 

ΟΧΙΠ. Βδμάϊη. Οαέαί. Τ. 11, ». ἴ8. Εἰ. οοά. 

ΑΝΤΗΟΙΠΘΘΙΖΣ ΘΠ ΟΜ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΘ, 

ἢ ὴ Ἦ 

8. ΧΙΥ 5. Ῥιεοοθάπηΐ Ηἱ νϑύϑὰβ Ορρίδηι Π6. 
ΠΌΡοβ, οασα ΑΠΟΠΥΤΪ ΡΔΥΔΡΉΡΑΒΙ. --- 8. ἐ. μέ 
Καῖσαρ. Οε658:} 1116 οδύ Αηΐίοῃ. Οδγδοα!α, οαΐ΄ 
ῬΏΓΔΒ6ΟΒ Δ ΌΟΙΟΥ ΟρΡὰΒ δασχῃ ἀδαϊοδῦ οἱ Θοτητα 

ΟΧΙΠΙΙ. Μοαϊοίαηῖ. ἙκΙαϊς Θναΐθν. Τλὸ 
Ρ. ΟΥΧΊΗ, ἰη46 Βγαηοῖς. Απαί. Τ'΄. ΠΠ1, ». 385, π. 
δδοοῦβ. Δηηιακ. νο]. ΠῚ, Ῥ. 1,0. 918). 4ρρογια. 
οὐ ΒΦΟΚΗ. --- Εσδηζ. 607}. τι. 6161. 51. νϑρίθ 
ἄδυη 11}1π5 θυ ΡΟΣ ῚΒ ῬΊΦΙητηδιϊοαβ: νι 

715 Αιτιροοϊιηι.. 

θοηδῦ βϑρρύϊοῦο νἱοίον ροβῦ πιυϊία ὑγγδηηὶ 
ῬΓΘΘ]Ϊα, δτη ἔθ }ὶχ ΟἸδαάίαβ Αὐγϑοΐαπι τὸ ͵ 
Τα 6 ΓΡ6 ῬΡΟΒΘα.Ϊαν τπορίδ!! δῦ 1.6 Βα ρουβίθβ 

ψῖνθῦΘ 46] ψ6]]ϑί, βὶ ραύθυθιυν" ἃ 
ΤΩ] 1015 ΘΡΥΘΡῚΪ νἰδδια ααἱ ἦὰγ6 ἤθραν τ 

ΟΠΊΠἾθ18 ᾿Πα᾽ρἶβ οὖ τη ρὶβ ΑἼΓΘΟΪΟ, : 
116 ὑδιιθῃ ΟἹ! Θη8, αἱ σΟΡΡΟΡΙΒ αἰ τἰπηᾶ ΒΘ ΔΠ8 

αὖ ρΡοηΐθη ΑὐΓ60]1 ἀθάϊοδῦ δῦ ὑατηθϊαπι.. Ὲ 

Ηδηο νϑυβΙ ομθ βουγανὶῦ ΤΥΎΘΌΘΙ]1ὰ5. ΡΟ]]Ϊο ἴῃ Χ 
ΤΥΡΔΗΠΟΡΙΤΩ Υἱ 5, Χ, 46 ΑἼΤΘΟΪο, αἰ Θὰ ἸΠΘΙΏΟΥ 
« Ηυπο δυχηάθηι Αὐρθοϊαπι ΟἸααά ἴα5, ἰπ θυ θοῖο 
ΘΔ1116ηο, οοηδβίὶοία ΠδΌϊΐο, ἀραὰ θαμὰ ρομίθσα 
ΤΟΙ, αἱ ἕὰης ΡῸΠ5 ΑὐΤΘῸ]ὶ παποῦρδίαν, 
1116, αὖ ἰγγϑηπυϊη, ΒΘρΡΌΪΟΡΟ Βαχη ΐορο (0 
Εὐχίδί ίϊδη δρΊρΡδΙσηδ, ρυθθοῦτα ἴῃ ΠδηΟ ἴῸ 
θοπδύ βϑρρά!ογο, οἰο. (ΑἸά. 1810 : Πομᾶ 56 
γΤη, δίο.). --- ΗΟΒ. ΘρῸ γϑΡβιι8. ἃ απ ΔΙ ΡΥ 
ἰἴοο ὑγδηβ᾽αΐοβ ἰΐὰ ροϑβαΐ, αὐ ἥάοτλ βϑυυ Ια 
αυοα τη6}}5 ποὴ ροίπουϊηῦ ἐρδηβίθυ νυ, Βα πἰ 
1185 ΒΙΒίου 88 Βθυυ δ θίαν. » --- ΟἿ᾽, Ζοβίμα. 1, 41. 
- ὕ8. 8. γὰρ ϑαίτα., γἄῤ ὕδβααθ. οονγοχι ὅδ 
- 8. ὅ. ὁπίζων ῥγο ὀπιζόμενος. 3 ᾿ 

ΟΧΙΙΥ͂. Βδρουῖθαν ἴπ δαϊῦ. ῬοΙγεθηΐ Ῥᾶπου. 
σἹοἱ, Γπιρᾷ. Βαίαν. 1691, 1η-85, --- 5. 1. 50! 
Ῥοίφρϑβί οἱ καλὸν γν2] πρίν. ' 

ΟΧΙ͂. παϊάϊ Βοϊββοπδαϊαβ ὁχ οοᾶϊοο ῬΑΥΙβῖπο 
Ἰοβίγδίι δὰ δ᾽ αβάϑιὰ ἤοῤοΐοσα,Ρ. 088, πα πδχὴ ΑΙ 98 
Βαβίϊιβ διυΐθιῃ, δοάθῃηι τηοηθηΐθ, ΠῸ5. ὙΘΥΒᾺ 
Ἰδά88 ᾿πβουῖρίοβ ἱπνϑηὶὺ 8110]. Οοάθχ δ] 15 οἱ ἷσ 
αμ6 Ῥανίβίηαβ, π. 1118 ΒΙ0]. ρᾳ}}. Παλλαδίου 
Ῥϑυρϑυύϑιη. ΝᾺΠΠι5 ΘηΪπ Π 1506 ΠΟΙΩΪ 5 οἰ 
δορὶ συδιηγηδίθμη ρορίαβ. --- Οἵ, δ᾽ αβάθιη 5111} 
ὌΧΟΡΘ τἰχοβᾶ 4ΌΘ6Ρ 6185, ἀηέλ. Ραϊ. ΤΧ, 108,109. 
(110 ῬΔΊΙδἀδ6 οΔγταθη Αὐϑοηΐιβ, Ερῖον. ΟΧΧΝ 

« ΑΥὐἴὴϑ ὙἱλΠ]6. » ἄοοθηβ, δία « δτηδ νἱ 
ΟῚ ἀαχὶ ὈΧΟΥΘΠΊ, 564 χηΔρῚ5 δΔΙΊη8, ἀοϊη θη. ) 

Νδιηααθ ἀ165 Τοΐοβ, ἰοΐαβαι!θ οχ ογᾶϊηθ ποοΐθα.Ὺ:ὸ 
1085 ΟρΡΡαρηδῦ τη 416 ΤηΘυη4 9 ΡΘΗ, ι 

Αἰᾳὰθ αὖ ρογρϑίαϊβ ἀοίαΐα ἃ Μδγίθ ἅ86}}}5, 
ΔΥΤηδ. ἴῃ 1η6 10}}10, Π60 ἀδίαν 0118. 4168, 

Εἰσ Ῥαδι δά ἰοχία νἱἀθίαν ἴθ ΑἼΒΟΙΙΙ οδΥΤηΐΠ6 ἴ 
ἄστη (γ5. 8) γιαΐγδ, ργὸ Μανγΐο. ᾿ ' 

ΟΧΙΝΙ. Ῥυίγηθβ. δάϊαϊῦ οὁχ ϑίομεθο ({) 
Ῥλῃϑ. ΤΧ, Ὁ] βἴηθ διιοίουβ πουηΐηθ δϑίῖ, Α 
Απίμοὶ. Ρίαπια. 5 Ὁ μος Ἰθχηταδίθ εἰς τὸν Πτολεμο 
Βοροϑίϊθσθ Βγαποκ. Απαὶ. Τ. ΠΙ, ῥ. 4. οαϊύ. 
Τ. ΠῚ, Ρ. 225 (Υἱά, δδοοῦβ. 4 πριαάα. Τ.. ΤΠ, Ὀὲ 
Ῥ. 196 54ᾳ.).Η16. Βοβοῆ. Απέλοϊί. Ριαπιια. 
Τ. ΠῚ, ». 290, οἱ Φδοοῦβ. 4ρρεπᾶ. τι. 89. « 
ΠΟΙΏΪΏ6 ὙΕ]ΡῸ οανδί. Αὐ ἀσθίο ἰοοὺβ ποπς 
ΤΠΘΟΠΙ5 ΑἸΘΧΔΠΟΥΙΗΙ 510, οα] 5 οχβϑίαμπε Θ0Ὴ 
ἴῃ Ῥερίοιοδά Ταδρ δ πὶ ΘΠ ΟΠ θχῃ οἷο. ». 
γ5. 8. σοπίονι ὅδοοῦβ. Μ8π11. 1, 18. « 680 
Ορὰβ. ῬιοΙθιηδθὶ Ἰοῆρθ πο ἢ Πββίτησση, τὴν 
σύνταξιν τῆς ἀστρονομίας, ἰῃ αὰο 46 τηοίϊ 
οὐ πρίνου βδθ ΒΏ ΘΟ Γ8θ ΟϑΘ  Θϑί18. γϑίϊομθ δϑὶ 
5. ὅ. « Ορὰβ βἰρῃίῆοαί, οαἱ ἐϊία] 5 τετρι 
ταξις μαθηματιχή, ἀθ Δροίθ]ο5ηιδίϊ 8 οὐ 



ΤΑ με “Ὑ Ὗἴ. ) 
κ Ἀν ἡ τ , Κ᾿ Ὄγπν 2 ΡΝ ἀν 

“ἢ 

οἶἶ8..» 1. --- 5. 10... ΑἸὰ. πόνοισι χάθηρας. --’ 
41.« Ἀχλύς, ἰθμΘὈ. 15 δὲ οα] ρἿηἱ β᾽π}}}}8. ἰθυΡθἢ ἃ- 
Του ΟΠ ΐο, » 1α. -- 8. 13. « τελέσεις, »65 
65 Γαϊαγο δθγὸ ρου βοϊθπ δ ρυθοαἰχί δι, »» 1, 

ΟΧΙΥ͂ΊΙΙ. Εχ 5ίου. Εοίο. Ρῆμψδ. Ρ. 114 βὰ, Ηβρονυ. 
αἰλοὶ. Εἱαπιαι. Βα) ον ΑἸάπ5, οὐ Ἰθιηχαδίο : Εἰς 
γὺς ἑπτὰ πλανήτας, χαὶ τὰς ἐν ἡμῖν δυνάμεις χαὶ πάθη. 
- Βίοῦ. οοὐά. ναὶ. οἱ Ββοονὶα], ἴῃ τηᾶυρ. Βαθθηὶ 
Ἑρμοῦ, Αυραξί. περὶ εἱμαρμένης ἙἭ, μοῦ. « Εχ Πῦτο 
ΘΥΤΠΘΙΪΟΟ ὙΘΙΒῸΒ ΠῸΒ ἀθβατηρίοβ 6588 88 ἐϊ5 ἀποατι6 
τιδϑ ἴῃ 115 ΘομἐἸ πϑηΐαν, ρΡοάπηὶ; ᾿Ἰπ5ο] ἔατα ἰδυθη ϑδὶ, 
ΘΙΒῚ5 ἴῖο Ἡθγμθίϊ {υ] θὰ, σατὴ Ρϑιϊααδ 6] 5 λείψανα 

αἰὰ' ΟΡαἰΙοη6 σοηβουιρία 5᾽πι. 6 αὐἱϑὸχ ΟΥΡΒΙοἷβ 
Ὧ5 οδΥΤ Ϊ ἢ 18. 608 ρΘίϊ 058 6556, ΠΟῚ τη ]6 6οΠἾ6- 

ρος. » θοῦ. « Βοίθυθ αῃίι" Δ Ὁ δβίσο!ορὶβ ϑαϊανηὶ 
611 ἴπίον τδ]θῆοδβ, Φουὶβ νθῸ οἱ ϑηθὺὶβ ἰπίον 
685. Οἵ, ϑοχί. Εχηρὶν. ααὖυ. Μαϊποριαί. Ὗ. 39.» 

ἢ.: Οἷο. 6 Πορ. ΑἾ, 10, οὐ Μδοῖορ. ϑαΐέ. 1, 15, οἱ 
ἰ ΒοηιΉ. 1, 19. --- 5. 8. ΠΡΟ νυχτιφαὴς αποὰ ΑἸά., 
ΟΒ0Ή.. οἷο. --- 8. ἀ. Ηθογθῃ. ὁχ οοδὰ. εὔσπορος, ἀθ 
10 δρ᾿ἐπϑίο « Μϑγοαναβ, αἰΐϊ, ααᾶτθ εὔσπορος ζδοιι- 
:5 γοσδϑίπι, ΟὈΒΘαΡΙπὶ δβί.» --- 8. 7. ϑορδγαίϊτι 
ὰν βὰὉ ΤΉΘΟΠΙΒ πουηΐηθ ἱπ Απέλοϊ. Ραϊαΐ. δά. 

Ιθοἱ. ΙΧ, 491, οὕτὴ Ἰθτηπηαΐθ Μονόστιχον εἰς τὴν ἑδδο- 
ἄδα. -- 8. 10. Ὑ]ρο Ζεὺς δὴ, Βί00. --- ΗΠ ΘοΡθη. Ζεὺς ἡ. 
- 5. 12. Βί00. --- ἤδογθη. Ἠέλιός τε γελ. --- 5. 13. 
Θηΐουΐ σδοο 5. [πῖον 1, 8 : (1Ὀὶ τ᾽ ἀϑηὺ ὁαπονα ροῃιὶ, 

αἰατηα 6 ἰοὺ αἰ αβο Πα πιΐη 6 οϑθ χη. 

ΟΧΙΠΙ. Κοριώ ἴῃ ὁοάϊθιιβ Ὑαιϊοδ δ : 6Χ 50}6615 
Οπδπηὶ οἀϊάϊέ Ὑ ΘΙΟΚουβ δ δὶ. Ερῖρν". 9». Ὁ. 190. 
δὲ ἤὰπο οὐ Οβδηησζη ἴρβαγῃ (5, ἰἰ. Ρ. ἀ2, π. 126), 

{π ΕΡδηζίαβ 8972. »: 
Ἢ 

ΟΧΙΙΧ. Ηοο ορὶρρ. 6ὃχ βϑῃιγηδ, ΟΠγοὨΐπα, ἘαΪν. 
Ὑϑὶ πὶ δαϊίατη ἃ ατγαΐθρο ᾿. 108,7. Ῥοβὺ τηυ]ίοβ σθ- 
ΘΕ δου 5. ἀπέλ. Ραναϊΐρ. οχ ἰἰῦν. φά18, ρ. 166, 
,» Δηίλοὶ. ραίαί. Αρρεπα. τ. 1ὉὍ, οὐ ροβίγοπιο 

. ΟΡ. [π86. οΥ». ΤΟΙ͂Ν, ». 81, πη. 7290. --- 5. 2. 

Θιητηδ, Δ θ6 6 υἱάθίαν ΜΕΙΚΗΘΊΙΗΚ. ΕΒ ρα ἴῃ 
ἷγ. ἂρ. Οαταίθναμα ᾿. 818, ργοροδβιιῦ τόσσον μὴ 

σεῖς, ὙἸΠΟΐβοη. ἴῃ αφαξ. ποεῖ, δύ. ὙΠ, Τ. ἢ, 
ΟΡ. 872, μισηθῆς ΘἸηοπάδν!. Ὑ᾽ Θπαὐἰϊαβ ἴῃ ϑαφρίο αἱ 
5865. Αοαάθηι. οἶδ᾽ Αοαὰ. αἱ Ογοί. Τ΄. ΝΠ, ν. 80, 
ἧσσον μισηθείς. Δ. 5. ἰ066. οἱἑέ. οχὶ δι ϊτααθαὶ ααοὰ 
Βϑιητηᾶ δγρδύ βουϊρίαγῃ, 14, αἸιᾶτην 15 80] ΟΘΟΌ τη, ΠΟ 
6. ἰογίαϑϑ σϑρυαϊδπάστη, δὲ ἰθροραὺ μισηθείης. 

5. δαίθηη, 6] θοίδ Πρ Η, ἀδάϊί μεισοίης. 

Τ,. Παριαξδοὶ. Ἐχ 50 Μ᾽ δἀάϊησίοπ. ΔρορΤΆΡΠΟ 
Ἰαῖς ἴῃ Ππϑογῖρέξ. γϑοιοῖϊ. οές., ρατί. ΥἹ, ββοῖ. 1, 
ϑὕέθ, ποη αἰβιϊποίϊβ υθυβῖθπβ, αὶ βαπὶ ποηἀθοᾶ- 

ὉΪ. --- 8. 1 οἱ ὕ, ἐντεῦθ᾽, ἴχυσθε, αι ὀχβονὶ- 

ἢ Ε15 ΘΥΤΌΤ ἤοία 6586 ποίδηίιν. [ἀἰίονοο ΕΣΣΟΜ, 

ΟἿ]. Επιΐδ ἢ. Ἠοηβ. Εχ ΔρΡΟΡΥΆΡΒΟ 50ὸ δάϊαὶν 
. ΟἹ. νδαάαϊηρτοη. [π86. γϑοιμοϊϊος οίο., ϑυτὶθ 
070. ἴῃ τηᾶρπδ « τηοβαπθᾶ » Τϑρθυίαχη, (1188 ἴῸ- 

ἴῃ Ἰοσατα ἐθιαρ]ὶ 5011 αἀἰοαὶϊ βυσοθββὶῦ : αὐ]4- 
1ᾳ οϑέ, Γγαρτηθηΐαση μθῸ 6556 νἱἀθίαν Ὠντηπὶ δὰ 

τὴ, ἴηπ ΟΡ. ἀψηι. Ἴ. νοοδίυν 50] χόσμου τὸ 
ἴδρομον ὄμμα, --- --- --- μάστιγι λιγυρῇ τετράορον 

μα. διώκων. --- ΚΊΤΟΠΒΟΗΙΙ βαηὺ βυρρ!θτηθπία, ρρο- 
θαπίρ ΚΙ Ό 6110 (η. 922), οαϊ « {{{}} μα 1}} βοπ θῃίϊα 

Π αλρυαα Ρθυβρίουδ » υἱἀθίμν. 

ΟΟΤἿΗ. Αρυὰ ϑίο". ἴῃ Εἰογίϊοῳ. ΟΧΙΧ; οχ Ηδνο- 
ἀοὶο 1, 81 Θχργθϑβύτη θρίρυ. . ΟἸΘοθίη οὐ ΒΙ ποτα τηᾶ- 

ῬΘτὴ ἴῃ Ὀ]δυβίγο βϑαθηΐθιῃ ρα θη θβ υἱαν Ῥααβδηὶδβ 
Χ ΤΠΔΥΤΊΟΥ Βου]ρίοβ, Π, 30. » ψας. 
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ΟἾΠΙ. ϑασμι ἴρ86 Θρὶ σ ΔΙΊ, (ΧΧΙΧ)Ὶ ἴον ἴῃ 
Ἰαι]πατὰ ΒΘυ Ομ θχὴ ἐσαπβία ἰὶ Αὐβομΐιβ, ορίρν. ΧΧΧ; 

Ορυρία πθ Βδοομαπι γοοδηΐ. 
Ορνα ἀὐργρίαβ Ρυϊαῦ, 
Μγϑβὶ ῬΒδηδοόθῃ ποιηϊηδηῦ. 
ῬΙοη βοὴ 1παᾶϊ οχἰβειπηδηΐ. 
Ἐοιϊηδηδ βΒδονα ἰ θογαπι. 
ΑΓΑΡῖοα ρθη5 Αἀοηθυτῃ, 
ΤἸοδηΐδοιβ Ῥδη ῃΘαΠΙ. 

Ὁ ρορίαιθ Ἰορθηάπτη ραΐαθαὶ ΖΔ] Ομ βικῖιβ Μυστῶν δὲ 
Μγϑβίοο ργο- Μυσῶν οἱ Μγϑὶ οἱ ῬΓῸ Φανάχης οἱ Ῥῃδπᾶ- 
ὁθῃ, Φανήτης οὐ Ῥηδποίθη : ἀ6 ΄ὰο ἀαδιίαθαὶ α. Ὀίπ- 
ἀονῇ,, υἷα Φάνης, Φάνητος αἰοὶ 5Βο]6ῖ, ἱπαπαϊζατα 
ΥΘΡῸ Φανήτης. Ια. Τλδδαι". ἰἴγιφ. αν. 5.0. Φάνης, 
αδ1 αυϊἀαιϊὰ ἀ6 Ῥμαποίο 1110 βοῖνὶ δαὶ σΟὨ οἱ ροίοϑί, 
ΟΡ τ ΟΟἸ ]θοίατπη ΡΘρΟΡΪ88. 81 Μδοροῦῖο ϑαΐ. 1, 18. 
ΟΡΡῃθαπι οἰϊδηι οὐθαϊτηιβ, ῬΗΔη65 ἰάθη [αἰς 86 50] 
οὐ ΙοΏγβιιβ, ὃν (ἥλιον) δὴ νῦν καλέουσι: Φάνητά τε χαὶ 
Διόνυσον. 

ΟΥΥ͂. Αὐδόη. Ερίρν. ΧΧΧΙ. --- 5. 9. 1αἱν ἴπ 
ΥΘΡΌΪΒ. ΡΘΠ6 5]1}}]}115 λίθος οἱ λιτός. 

ΟΙἿΝ. Αὐδοη. Ερίρν. ΧΧΧΊΙ. 
Ῥυο ἱπηϊίαιτ" ΘρὶσΡδιητηδία, ἀπιτὶ ἱποουίϊ ἀποίονὶβ 
(4πέλι. Ραϊ. ΥΧ δ11) αὶ Ἰορίίαν : 

᾿Ανδρῶν δ᾽ οὐχ ἐνάτη Σαπφὼ πέλεν, ἀλλ᾽ ἐρατειναῖς 
ἐν Μούσαις δεχάτη Μοῦσα καταγράφεται. 

δἸίθιαπι Ῥ]αἰοηΐβ (4 πίῃ. Ραϊ. ΤΧ, 506) : 
Ἐννέα τὰς Μούσας φασίν τινες, ὡς ὀλιγώρως! 
ἡνίδε χαὶ Σαπφὼ Λεσδόθεν ἣ δεχάτη. 

ΟἿΥΙ. Αὐβοη. Ερῖρν». 88. --- Ὑ8. 1. ἀριθμός, φυΐρρθ 
6χ ἀοάἀναπίθ αοαῖρα ποϊήθη [δοίπαμη οβὶ. ΠΟάΡδῺΒ 
ΘΠΐπ ἀϊοαη αν ΠΟΥΘΙ πιηοἶδο. 
υο Πδϑο Θρ᾽ βυδιητηδία Ἰαίϊηδ, ἀθ. ϑδάθιι ροίϊομθ 

ΒΟΥ 51 δυϊδυὰ ΑἸΒΟΏΪῈΒ : 

Ῥοᾶγδ 6χ ἀοάνδηΐθ δϑῇ ; 50 φο]]ρ : ἴὰ58, δᾷδα, νη απι, 
5], οἰϑυιη, ρϑῃΐβ, ταδὶ, ρῖρϑν, πουνδ, πουύϑιη. 

Ῥοάνδ γΌΘΟΥ, δ οδιι58 2 ΠΟ ΘΠ ΒΡΘοἶθ5 β'ϑγο. Οξ βαηΐ 7 
085, δαὰδ, π16], νίπιιπι, Ρδηΐβ, ρίρϑυ, μϑυθα, οἰϑαιϊη, 588]. 

ΟἸΥ. Αμιοηῖδ, ἴθ Ἰαριᾶθ τηοηϊασα. Μαυγδίουϊαβ, 
Ιπδορῖρέ. Τ. ΠΡ. νουχχαι, ἀϑηα6 Φλοο05. Ραγαϊίρ. 11, 
Ρ. 1δέ, π. 2 οἱ 4ρροπά. πι. 11ὅ. ΒαΟΚΉ. (΄. 1γ186. 9». 
ῃ. 28. Ἰην θη {π: δἱ ἴῃ Πἰρβίδηδ (Η υτηδηηὶ ἢ) Π ϑϑορ ἑαΐ 
ὁ Ἐρῖρ». φιυιδιιδαατε φγάο. ἡ. 10, ἴπ ααἃ Ἰορίίαν : 
« Ουϊδαιῖβ ἰδ ΠΙΥΡΙ5 Γαΐ, οα πίου σα [1588 ἀρρᾶγοὶ 
αἱ οεοτη θη δ} 115 τη οϑηϊδ ΓΌΪ5 ΘΧβί ΓΘ 1 τπ|5 οα ποδί: 
Θοαπ6 οηία 6085 δ( Ορτβ βίγεπιιϑ ἰδοϊθπάσγη οχοῖ- 
ἰαθδί. » -- 5. 1. Μυταίου. ΕΞΗΣΕΝ 2 Θῃιιθπάδνυι 

σδοοῦβ. ἐξήνυσε, αποὰ δαμηϊεὶς Ἡδυτήδπμη. Οριι86. 
ν,18:1 α. Καϊῖθεὶ. ἔ[στ] ης᾿ ἐ[πὶ]. --- 5. 8. Μυτγδίον. 

ΜΘ ΕΕΠΩΝ. Καῖρθεὶ. μεθέπων. --- 58. ὁ. ῬΙὸ 
ῥέξειν ΘΟμ] οἰ Ὀὺ 9 Δ6005 ῥ᾽ ἕξειν, Τ᾿ρδίδῃ. δαϊέ. 
᾿Ἐαχμῆθ᾽ ἑστήξειν, απο ΚΑΙ 6] 1ο ρδοαϊί. 

ΟἸΥΠΠΙ. Ἑαϊάϊς Βαπαϊπῖυβ ἰῃ Οαἰαϊ. εοαά. Βιδέ. 
[αιγοηί. Τ΄. 11, Ρ. 18. « Ιῃ Βοο ορὶργδιησηδίθ οἷν- 
οὐϊαίογοῃ ἰ6 δα οχἰβτηθ8. {πο Ἰ ΔΟδΤα ϑαδτη, ἀθ8 
οδἰαβία οοτητηθπαδηίθιη. » «766. Ἰἰβάθχω δι δ θ5 
ΒΘ ἃ5 585 δχίοἹ τ Ρῃμδυτηδοοροὶὰ δραὰ Βαίθθουίυχη 
ἴῃ [0611 αὐδὸ ᾿πβου  δἰταν ἐὲ ΠὲΖ ἐδ ἰ 6γ δ6᾽)16 ς 

͵ Ἐπ Ῥα1Π16, δὴ Οδίδῦνο, Ῥδιθυτηθ 
δ᾿ ΠΘΡΌΘ5 ὈΥΪΒ68 

αυϊ 46 συδηζ νου Βοηῦ ΘΙΠΊΡΥΪΒ6Β : 
505 ἀαθίᾳαθ πὰ] 41 6] βοϊθηῦ τηἶβθ 8, 

ΙΗ τῆδὺχ 5 ϑηξαϊδ... 
6 ἰουΐα ἤθνυγθ 5802 ἀρ αἰ ηη6 
ξδυὶΖ 6 πιϑὶηΖ ἀ ἼὯΠ6 ΞΘ δῖ Πη6, 
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νὰν 66 π᾿ δδῦ ρὰ5 ἴδυΐδ; 
οὐ 5ἰ ραυὶζΖ ἀ6 ροιιϊΐδβ [δι γθ, 
Ἰὰ τὴν πϑη ἰουῦ Ῥᾶ586 πὸ δδαΐθ, 

τοαίθ ᾿᾽αρδύ. ϑΐο. 

ΟἸΙΧ. Ναικρας. ἘΔΙατὶ 1,6 085, ]ηδορρέξ. γοοιοῖϊ, ΠΠ, 
1029 : γοβίϊαι α. Και 6115, ορ. οἷζ. ἡ. 1071. δρὶ- 
ΘΥΔΙΏΥΩ [15 Δα Χ 10 αὐοά 6δὲ ἴῃ Απηέδ. Ραϊΐ. οαϊι. ὈΙαοὶ 
ΙΧ, 684, Εἰς τὴν ἐν Τάφῳ τῇ νήσῳ κρήνην : 

4.9. ἃ Νύμφαις μὲν προχέω λούτρον «θνητοῖσι δ᾽ ὑγείην" 
θῆχε δέ με Πτερέλας υἱὸς Ἐνυαλίου. 

« Ου͵ὰ5 {{{π|1} ἴῃ νἱοῖηδ ἰπβα]8, ΡΟΒ1 1 [8 6116 ΘΧρ]1οὰ- 
ἐὰ} δρυιὰ Νδιυρδοίϊοβ 1μϊϊαίῖο.» 6. Καὶ. 

ΟΙΧ. Πορι. Ἐχ ΟονὈ. 1π80. ον. 6191, φαϊαϊὶ 
α. ΚΚα106]. ἴῃ Ερίφν. φ»". 6 ἰαρ. οσοπῖ. 1016. Οἷς “πέλοί. 
Ραϊ. ΥΧ, 6009. --- δὰ Ποο Ιανδορο αποά Μέμφις (ογ- 
ἰδ 556 Μέυψις) Οιμογηιοηπία, οἱ Γέλασις, Ηΐδιι5, Οὐδ} 15 
Ῥδγδνυϑυιηΐ, ΔΙ] Ἰοοἱ Ἰδίθρθ ἔδ0116 ον! θυ β. 

ΟἸΧΧΙ. ἴῃ Μυγδΐον. 4 ποοα. Ὁ. 188, ᾿πδβιρηϊίον ἀ6- 
Ῥγδνδίασω οουυοχὶΐ ὅδοοῦβ, ἀπέλ. αν. ἰ. ΧΠΠ, Οοια- 
χηθηῦ. σνό]. 11, ρᾶγῖ. ὃ. Δἀαοηα. Ρ. 1380. -- 5. 8. 
Μαυκγτδί. τὸ χλέος οὐχ ἀλ. ---- χεῖρας ἔχ. --- 8. 4. χοπτισ- 
σόμεν ὅστ. ἐδ. Διο ο08. πτισσόμενος ; 'ρ56 ἰὙρορΎ. τη6ῃ- 
ἄσγηα πο δηϊτηδάνου πίσσετε. --- [ρ56 ΘΥΘΡΌΓΡΙ 5. 
Ἐρϊϑεί. ὃ8 46 δοάθιη Απδχᾶρομο : Ὁ μὲν ᾿Ανάξαρχος, 
ἐν ὅλμῳ χοπτομένων αὐτοῦ χρεῶν, οὕτω τοῦ τυράννον 
χελεύοντος, πτίσσειν τὸν ᾿Αναξάρχου θύλαχον διεκελεύετο 
τοῖς βασανισταῖς. Εχ α1ο0 ΟΡ ΒΟΡΙρ Γι ΡΟ ΘΓ 
δ 1} 1ὰ5 Γ[α1ὺ ποὴ ΟὈ]Ο σου Όπτα ὁλμοχοπεῖν οἱ ΡῬ]αἰδγ οι. 
Περὶ ἠθιχῆς Ἀρετῆς, 9 : : ὁ μὲν γὰρ (Νικοχρέων)... χατέ- 
χοπτεν αὐτόν. 6. ΑΠΑΧΔΤΟΝΙ ορτδρὶθ ἀϊοίο οοηΐ, ῬὨϊ- 
Ἰοπ. Περὶ τοῦ πάντα σπονδαῖον χ. τ. λ. Ρ. 881 64. ῬδΥ. 
ΜΌΟΧΙ,, ᾿π-τΌ}1ο ; Πίος. Του. 1Χ, 10 (4πέλ. Ραί. 
δα. θιά. ΝΠ, 188); ΟΥὶρ. Οοηέν. (οἷς. ΝΠ], Οδ]βὰβ 
Οοπί». Οἠγιδαῃ. τία. ; ΟἸθγα. ΑἸοχ. ϑδέροηιν. ἵΥ; 
ΤΠροάουί. 86)ηι. Ψ1Π; Νριηθβ. Ναί. Ποῖ. 80, ρ. 
12 δα, ΑπίαθΡΡὈ, βίο. 

ΟΙΧΊΠΙ. Εχ Οὐδηθν. Αρηδοά. Ραγῖδ. ἰ. 1. 0. 2380, 
τορι ΡΙσοοοΙαβ, ϑιρρί. ἃ ΓΑηέμοΙ. Ῥ. 1239. « ΤΙῃ 
Ἰοχηγηαίθ δα 1] τὸν αποὰ ΠΘΟΘΒΒΔΡΙ ΤῺ δϑί. » Ρίζο. 
-- « 5. 8. [οὐἷ, ὕστατον. » 1«. --- 85. ὅ. 54. « ἰηΐον- 
Ῥαποίϊομ!β βιρηπχη αποα ροβιθνδί Ογϑυηθυ. ροβύ ἄστυ, 
ἰγδηβία]ϊ ροβί αὖθις. » 1. --- 8. 6. ΟΥδτηδι. χερσί. --- 
8. 8. 14. οἵ μικροί, 

ΟἸΧΠΙ. Ἐκ Οὐδιηον! Απηεοή. Ρα»5. ΤΥ, ἡ. 80ὅ, γ6- 
ρϑίν ΡΙοοο 5, ϑιρρίόηι. ἃ ̓ Αη"ποὶ. ᾿. 181. 

ΟἸΧΙΨ. Εἰχ νηοῦ. 4ποοά. 9». Ῥανῖδ. 1. ΤΥ, », 829 
ῬΙοΘΟΙαΒ ἰῃ ϑερρὶ. ἃ ᾿Αηέμοὶ. Ρ. 150, αὰο δισίονθ 
8ια]6 61 γε, Π6 οἸδτιἀἸοαγϑὺ νου βι5 2. --- Οἵ, βαρν. ἢ. 1608 
ΘΡΙρ. ΟὈ] 5 Ἰδγηχηδίθ ἱπαϊοδϑίαν ΝΙΘΘΡ ΒΟΥ Τα. ααθια- 
ἀδηὰ ροθίϑο {1588 τη ΟΊ ΒΤ. 

ΟΙἸΧΥ. Ηἱϊοναροϊὲ ἴῃ τῆῦσο δι ρΒἰποαίνὶ. ΕαΙαΙς 
Ομδπα]θν. ἴῃ ]πβορὶρὲξ. Ὁ. 81, ἢ. τχχχ ; ἴπ 6 8008. 
Ῥαγαϊΐρ. 11, ν. 162, π. 9, Αρροπᾶα,. π. 181; 60». 
ἢ. 8909: α. ΚΚα41061. ἢ. 1014. θ6 ΗϊοΡδροΟΙ. δα 115 
ϑίθρηδη. ΒυΖ. : Ἱερὰ πόλις" μεταξὺ Φρυγίας καὶ Λυδίας 
πόλις, θερμῶν ὑδάτων πολλῶν πλήθουσα. --- Οἵ, Βιγδῦ. 
Ῥ, 6029 54. « Αἀ νορϑχὴ χρυσόπολις Οανοαοπίαβ (4π7.. 
]ησίϊί. ἀγο]ι. Βοηι. νοὶ. ΧΙΧ, Ὁ. 187, Ὀ6π6 οοιηραᾶγδΐ 
ὨΌΤηγαση ΗΠΘΡΔΡΟΙ δῆσαι ἴῃ αὰὸ {πγθηῖβ Πυτηθη 
γ ΡΥ βθηΐδηβ ΘΧΡ  5888 ϑϑύ οατὴ ΒΟ ΡΊρΡΙ10η6 Χρυσο- 
ρόας (ΜΙοπποὶ ἢ. ἢ. 5898) » Β.-Εν. ΒΩοΚΉ. -ΕὙΔΏΖΙΪ 
{{{111 ὈΥΥηΔ τὰ Δα βἰτητ5; ΦδΟΟΌΒΙΪ Ἰθοίῖο τη] απ 
αἰγὶ, Θογαγηδίλθ5 μέθυ ῬΟϑ1 {15 ροϑὲὺ χρυσόπολι οἱ 
πότνια, ὩᾺ]]Ὸ δαίθτη ροβὺ Νυμφῶν, ἀποὰ ἃ νάμασιν 
ρα θὰπ) ρθηαοί. -- 8. 8. Ιάϑιη ἀθαϊ χεχασμένον 

ΑΝΤΗΟΤΘΟΙΜΣ ΘΒ ΔΠΟΜΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 

ΜᾺ Ἀρρ. "δὰ ἐν εὐ τ τς ΤῺ 

Ἀ ΉΑΥ ΤῊ ΤΈΣ ὑρεὴς 

᾿τϑραρπδηίθ ΙΔρ᾿ 46 ἀδὶ ρογβρίοιιθ Ἰθρὶν χεχασ 

ΟἸΧΥΙ. Ρααβ δάϊαϊ ον }}}. αὐ. Οἠαγίίοη 
οὐ ἴῃ δι}. ἡ. ὅ64 5 ̓ η486 τϑρϑίι Βυπποῖς. ἴῃ Αηαι 
ἀλθ, οὐ Φ80ο"5. ἴῃ Αρρθηα. τ. 69 (14. δ᾽ὰβ 
Αααοπάα οὐ Ενιομααπαα. ὑ. ΧΙΠ, Ρ. 15.) Ηοὸ 
ἀδαϊτηιιβ οχ τη8. ΒΙ]] οί. Ῥαυίβιμε 1178. -- 
Οοπίονι Φδοοῦβιαβ ῬδᾺ]. 511. χχιι, χοσμήσεις ἃ 
φάρεα χόχλῳ; Ιιδοηΐ. 50}0]. ΤΥ, κόχλου πορφ 

-- 8. 6. ΡΥο χλαμύδα οοά. ῬοΥν]. Βαθοί χ 
ΘΘΘΡ6. ΠδθῸ 1ηΐθ} 56 ρϑυχηαίδηύι" γοοδθαϊδ. ---- Ὗ" 
[ον ὺ. εὖ ξείνων ; αποὰ 5ἱ εὐξείνων τοίΐπο5, ᾿πέ6}}} 
ἀυχὰ λοϑρίξαίϊ5 αὐιϊοὶἐϊῶ ουιἰἐογημηὶ. ων 

ΟἸΧΎΤΠΙ. « ᾿Ἐπιγραφῶν ἐμμέτρων Ἰρπογδίαι δὰ 
ααἱ 5ὶ ΑἸθχδπαάνίητιβ {α1ῤ.. ρτοοα] ἀπο ἔαϊὲ ἢ: 
βοἰδίϊβ.» 4. ΡΊΘγγΟΉ, 6χ αὰ0 ἰθχίσση. Θχ Βἰ θατηι5. 
γ8. 1. ὰ]ρ᾽. Ὀδυσηΐδι Παλλάδι, π111}}0 56 η88 ῬΡΟθ 8 
- 8. 2. Βοιῃ. : βῆτ᾽ ἀγορὴν, γρηὸς δ᾽ ἔχει ἤϊα,: 
γί δίϊοδ, ἱ. 6. ατθ ΤΘΙθηηδομο ργϑοθθύ προ] θἃ, 
8. 8. συνῶρθ᾽ υἱὸς υἷι, 115 οατὰ Π]1ο, ἢ. 6. Ρὶ 
ὑγαίπιβ οἱ ΤΉ Ραβυυηθά68, Νϑβίουϊβ ΠΠ1], --- Ἅα]1ρ", συνῶρ, 
δ᾽ ὃς υἷι, ποπ τϑοῖρὶ ροίοδβί, ααΐρρθ ἀασχη ΠΘ Ἰοοο, 
τηονοῦϊύ Ναβίορ, αἱ σνόοοθ ὅς βρη] ΠΑΡ Θέ}, --- Θ᾽ 
πτῇ, γυ]ρ. θεὰ ἔπτη. ΡῈ} 5γῃϊζοβίῃ. -- 8. 9, ’ 
ἀ155}1}1. Ρ6}Ρ βυῃϊζθβίῃ, γϑὶ, αὖ Βοίῃῖο ῥ᾽ δοϑὲ 
« νὸχ ἰῶτα δισσυλλάδως. ργοππηϊδηάα, οϑί 
Τιδιϊογατη. » ἡ Θυβαχα ἴῃ οοα 4. ΘΟΥΡΡ υἰββί ηθχη. 
46 αἰ. Ιοραηῖ : Λωτοφάγων, Κιχόνων σὺν Καὶ 
πεσσιν ᾿Ιῶτα. --- Κυχλώπεσσιν ξύν ἀ6 Πδο γΘΓϑιι5 
τηϊηδίϊοηθ οἵ, Οα. ΧΥ͂, 410, Ἀρτέμιδι ξύν. --- 
γυ]ρο Κάππ᾽ ἔχει Αἰόλον, Λαιστρυγόνος. ἔργα τε Κ' 
- 8. 11. Οοαά. ψυχαῖς ἐνέτυχεν, αὐοα Ηρ. 
Οὐδβύ, --- 5. 14. Ιὴ τη858. οχὐηπίπο ἀθρναγδία 

Ξὶ δ᾽ ᾽᾿Οδυσῆα ξείνισεν Εὔμαιος ἀγρῷ ὑφορόός. --- 
Οὗ ρυϊβιϊπυμη 1ἰἴϑρὸ Ὁ ποιήθῃ, απδηπᾶο Ἰοπρας 
ὈΓΘΥΙΒ οὐδί. --- 8. 16. Αιβοη. βορίοον. 10, Οὐ γ88 
Οοτησηιπο Ελαπηδθιι8 ΜΆρΔ16 οἱ ἀἰνὰβ {ΠΠ|Χ65. --- Κ 8." 
Οδρνδνῖα5 Μο]δη ἶα8. οἱ ρροουβ Απίΐπουβ Ὁ] 
ἔουιαηΐ, ἴο 568 06 110, 1116 δαίθηι Ρ646. Κύων, 

οἵδ υαἰϊοϊπαΐίι" Θαϊέϊηι. αν. δὲ, Ζεὺς θά; 
Ὀδυσσέα καὶ σχέθ᾽ ᾿Αχαιούς. -- 5. 22. Αὖὐ 
Βα Δ] θη 65 Πα ΘΓ Ὶ5. ΒΔ ὈΪ 5 Τ᾽ οὶ ῳ Ὁ]1Χ65. --- 
Οοἀά.. μάχετ(αι), ρῥΓῸὸ μάρνατί(αι), ἢ. 6. 9610 
γϑῦδ, ἸθοίΙ0η6. : 

ΟἸΧΎΠΙ. Ααἀαηῖς. ἙαΙαΙ Ῥδα]. Γμαο88, ἴηι. Ο᾽ 
ηιῖγι. οές.. ἰ. 1, ». 522, π. 6ὅ. Βοροίϊονπηί 
Απαϊ. ἰ. ΠΙ, ρ..286, πα. 401, 74 6005, (Δηϊηιαα. νος 
Ρ. Π,». 100), 4ρροπνα. πα. 310, ΒΩοκη. -ΕΥδηζΖ.. 
ῃ. ἀφ40. 6085 οὐ δναάϊηρί. πη. 1ὅ00. 6, Καὶ 
ἢ. 1018, οὐ τϑοθηίπιβ Νουαίζαβ, Βεμἰ,. αἱ 
Λοϊϊόη., 1818, ». 899 οἱ 844. « Ῥοητ ἸΠΒΟᾺ] 
[1586 νἱἀθίαν. δρὶρυδιησηᾶ α1ὁὸ ΑἸχϑηΐαβ αἴΠι 
Ογάπαχμῃ ἤπνίαμ ᾿ὰηχογᾶί. » «ας. --- 8. 2 
ΠΥ 5.1 αὰϊ Αἀδηδβ 8|1π|}. --- 85, 8. χρὴ 
Ἰΐοθ οπαιιδδόθ --- 8. ὅ. Τπιοὰ8 : ΠΡΟΘΕΝ 

ΡΕΙΗΣΙΝΟΣΙΚΟ, Ηθεΐηρα (Οὖ95. Ρ. 1 
σθεν ἀπειροσύνῃησι δ  ἀπειρείῃσινόοιο, ὅδοοῦ8. 
ΒΩΟΚΗ. τομαὶ ἀπειρείῃσι. Ν ΡαίΖ. ἀπειρεσίησι 
δα 1πῆηϊ]ΐοβ δι ηΐβ Ουάηὶ Πποίιβ Τ 875]. --- 8 
τελεώσας. --- 8. 10. 1ἀ. πειθοῖ. ---- 5. 12. 
Ῥομίραβ νἱά. Ὠ]οά. 810. 1, 82 οἱ ΧΥ͂, ὦ 
6᾽ὰ5. αὶ ΟἸΠ]οἾδθ ρυϑοίβοίαβ ἔπ, τη δ η1 [65 
δϑί,» Βοβῆ.- ΕΥ̓... ααθιη τὴ8]6 ογθαθθαὺὶ Ῥηπαχα. 
γ8. 10, ποχηϊηδίαχη. ἮΝ ἈΝ ΉΡΙ 

γα ἀλυτρνσταυκο ὐωμᾷ χανε ος, καρ, τ, κυ ἀμομεραβ,. οκεὺς ἀνκαξίρμα. τα, ἀνϑανο. τυνκας ἐὰν ἀχεντε υὐνος, μακος 
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ΧΙΧ. Ῥγοία!ξ Βοϊββοηδά 5 αὐ. ΡΑϊϊοϑίν". Ερϊεί. 
ἴαύ. υ. ΧΠῚ; οἱ ἴῃ νθυβίομθ ΡΙδηιάθα δδέαπιον»)ι. 
ἡ. Ὁ. 230-21, αυἱ « Ιαπάδί, αἰΐ, ροθίδ βἰδύιιθ 
665. » Βαϊ οὐ Οντηθυ. ἐῤία. Ρ. 8806 54.,) υπᾶ6 
Ὁ]5. ἰδία. ἡ. 104. -- 58. 1, Οοά. οἱ δ ν. 
αἴον ; ἀχραίων Τϑοθρὶ, πιοηθηΐθ ΡίςοοΙο. --- 8. ἀ. 
ἐρυθρὰ φ. σαλευόμενον, 56 η81: Π.}}0, οΟἸδαα]! οαπίθ 

ἴθ υῸ ; ΘΧ ῬΊΘΟΟΙΙ σοη]θοίαΡδ, ΘΟΥΤοχὶ. --- ΟΟ ΘΟ δι 
586 αὐλοί, οΟἸἸαίο Βοπᾶν. Π)68 Ῥϑυΐθῦ5 ἰΙοοὸ Ογηϊό. 
γα Τ 18}. ΠΙ, αὶ βαπὺ ἤθθο Οπριἀϊηῖβ σγουρὰ : « οἱ 

» 46 ᾿Ἰὰ, τ ἀόγΌ 6 οὖ στη ̓θῃ 8116 δὴ. ἰδ νδ}]όθ 
ΘΟ Ἰβϑᾶηοθ οὐ οϑὺ ἴὰἃ ἡοπμέαϊηθ εἷδ Ζοιευθῆοθ, δὴ 
6116 16 πῖθ ἴοῖιθ, 16 τὴϑ γδίγδι οβ δὲ γθογόθ, οὐ Υ 
ἸΏΟῚ ΠΘΌΡΘΙΧ 56] Ὁ}. » 

ΟΟἾΧΧ, Οτασηον. ἰδία. Ὁ. 8380, Ῥίοοοὶ. ἐδ. Ρ. 168. 
ἢ ΑἸΔΟΥΘ ἀοντηἰθηΐθμι ροθιηδίϊοι οϑί. -- 8. 1. 

ΟΥ̓ΔΤΩΘΡ πολὺν... χρόνον. ΘΙ ρΡΙονθυιηὺ σύ Μεοϊηοὶς. οἱ 
ΡΊΘΘΟΙΙΒ. --- 5. ἀ. ρούϊιβ Ἰθρϑπάσχω ἴδῃ. Μοίμοξ, : 
Οοά, οὐ Ογδιηθν. χάνθον. 

ἐ ΧΧΙ. Ογάσηον, ἐὀία. Ρ. 386; ἰη6 ῬίςοΟΙ. ἐδίά. 
). 100. --- Ὑ5. 2, πνεῦμα πεπαινόμενον, Μοΐηθκ,. μήλου 
ναῦμα πεπαινομένου ; Ὡ1}11 τηπἰδηἀππηλ, ηἰδὶ πεπαινό- 
ιενον, αποα οἰϊδτη ρΡ6} ὨΥΡΔΙ]αρθη ἰη16}Π10] ροίοβί. 
Πνεῦμα ΔΙ 5. Θδύ αἴιθτὴ δυηϊ ὑπηΐ, αὐ ἥονθβ, ροιηδ, 
δὲ [ρ828 ΡΟΥΘ 5, αὐ ἂρ. Ρ]αίδΡοι. ϑψηιρ. ΥἹ, ῥ. 691, 
3, (6 ἔοι : Θερμὸν πνεῦμα χαὶ δριμὺ καὶ τμητιχὸν 
φίησι, οὐ ἐὀϊα.. ΠΡ. 047, Α, ἀ6 ποθ : πνεῦμα βαρὺ 
ταὶ χαρωτιχὸν ἀφιεῖσα. --- 8. 8. Οοά. χαὶ συνεχῶς. --- 
785. ὕ-ὃ, Μοίποιθο οὐ Ῥίοοοϊο ἀθβρϑυδ ϊββίγηὶ νά θη- 

δ ΧΙ βυϊτηδηΐ Θἐϊδγη 605 8110 ΟΡ Ϊη 6. ἃνι]505. Δ 
550 ἀποάδηη οΥΔτητηδίϊοο Παϊο Ἰθρίο ορὶ ρυδιηγηδίϊο 
Βδι1108 6586. Εὐργδηΐ, Ὡἱ (Δ]Π την; ροθτὰ οηΐμ ϑύραΐο 
10, πἰὶδὶ ϑίγαίο βἰὺ 1ρ886 Ἡπιθῶ ριιογιἰὶβ ποίου, αἰχὶν 

τη 58 1} γοϊαρίδίθ ρ᾽θηδ ἔραϊταν, οδὐϊδυηβὶ δα ϊγοὶ 
15. Θὰ γΘΥΌΟ χαῖρε, σαμαϊθ, ἃν δυβαϊαναση, ααϊρ 06 

ν᾽ ἀθαύαν χη ρ᾿ ΠἸΠ Ῥ 61 56 6586 ΠΔ] τὴ ἰσηθι ΠαΠΟ 
δ1ῖο ἴθ, ἱ. 6. ΔΥΠΟΥΘΒ. ΘΟΥΊΤ 5668 ᾿ΠΥΪΟΘΙῺ ἴπ1- 

αἸθηΐθβ οἱ σουητηϊηπθηίθβ. Μαΐανὶ ᾿σὶίαν ἰδηίιμι- 
00 χαὶ ἰπ γὰρ οἱ συμδάλλειν ἴῃ συμθάλλεσθαι, αἱ 
οϑία!α δύ ταθίσ απ. 

ΟἾΧΧΙΙ. Οτάταθν. ἐδίαά. ρ. 379. 1π ΑἸηουῖβ 5866]- 
ἴασαι, αὐ νἱ Θέτιν, δύ β᾽γυ]ΔΟΡ τη. 

 ΟἾΧΧΙΠ. Ονδτηον οἱ Ῥί990]. 1θοο. οἷξ, --- ΟΡδΙΊΘΡ. 
λε, ΘΟΡΡοχὶὺ ῬΊΘΘΟΙ 85 οχ οοαϊΐϊοθ ααἱ παροὺ ὦλξ. -- 

ἀϑάδγη ἰῷ θα]86 οἱ οἴθθ ᾿πβου ρύϊ οηθυ ΠΑ ΘΙηα8. 

ΟΥΧΧΙΨ. Ογαιηθν. Αηθοά. 7. Ῥαρὶβ. 6.οοα. 882. 
. ΤΥ, Ὁ. 8060, Ιπάθ τϑρϑίν ῬίοοοΙβ, ϑιρρίόηι. ἃ 
᾿Απίλοί. Ὁ. 184. 

ΟΠ ΟἾΧΧΥ. ΕΠ. Ογδηον. 4 ηδ6οά. Ῥανρΐβ. {0 1ἸΥ, 
838, ῬΙΟΟΟΙὰ5 ϑιρρρὶ. ἃ ᾿Αηπέλμοϊ. Ρ. 188. Ουϊηδιη 
ὐ ᾿ἰ5ιϊ νυχτὸς ἀλοῶντες, ρ6)" ποοίθηι υαφαθιηαϊὶ ὃ 
ΒηΘ᾽' 6808 6586 ΟΥ̓ΘΩ ἀντ φρυχτωροὺς, ΘΧΟΙΙ- 
58. Οἱ ὙἹΔΤΊΙΠῚ “ΒΘΟΌΡ ἐδ ὈΥΘΘρΟβιί, ἢδο οἱ 1186 

ΤρΡΟΌχη δ ηὐ ἀρ Ό θη, οὐ (Δοῖθι5, φρυχτοῖς, βῖγα αὐ 
ΟΡ65. αἰν]ρθρθηΐ, βῖνθ τὖ Ἰαίγοη 65 δάθββθ βιρηϊῆς- 
ϑηΐ. Υ. ϑυη65.. Ερ. 180 : Τῆς ὥρας πολλάκις φρυ- 
ς ὁρῶν, χαὶ αὐτοὺς ἀνάπτων χαὶ αὐτὸς, χαὶ αἴρων 

ς ἄλλοις σημεῖα. --- Οἵ, ΑΥὐἸΒ014. γ0]. 1, ρ. 890. -- 
ὦ. ΟΥδηι. οὐ ῬΙΩ00]. ἀειστροφέα. ---- 8. 8. ΟΥδιη. 
εἐσίσῃς, τηπίανὶς ῬΙΘΟΟ]α5. 

ΟἸΧΧΥΙ. Ρίςοοϊαβ; ϑειρρί. ἃ “᾿ Απέοῖ. ρ. 303, 6 
ΒΒ Π Δ Ἷ ποίΪβ ᾿πΏ θαι Οδζοθῖπὶ ἢ. 1060. -- 
Ὡ. ῥητόρων γεγαὼς ΒαΡίῃ. ῥήτορος εὖ γεγαώς; 
δχὶν Βοϊββοῃδάταβ. --- 8. ἀ. ῬΊΘΘΟΙΣ ΘΙ ρΡΡ]θπιθα- 

ἢ οϑί. -- Ὗ5, θ. ΕΡΙΡΒδηϊὰβ μἷο βῃθίου. οβί οἱ 

ὙΠ ΙΝ ΘΑΡΙΤ ΠῚ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
᾿ 

᾿ ᾿: 

910 

ΒορΡμἰβία ὥγυϊα οὐ πηάπβ, 46 αὰο δάϊ Εππαρὶϊ Ρη7ο- 
βορῆ. Υ]έ. Ὁ. 1 64, ΟὨν, ΡΙδῃίίη. Απίπουρ. 4569, 
ἰη-8, δάϊτ, Ὀϊάοί. Ρ. 693, 

ΟΥΧΧΥΤΙΙ. Τὸ νά] οκοα. Ουριριοηέ, ἴηι ΑἨιηιοη. 
Ρ. ὅ8, ῬίοοοΙαΒ. ϑμρρί. ἃ ἰ᾿ΑἩΐλοί. Ρ. 301. Ῥοίονβις 
ἴῃ ἤδη βθηΐθηςίδηη ΟἸ γι ρΙοάονιβ ΟΠ πο ἱ Θρὶρι. 
ἴπ. ΟἸθουα θροίππι ΑἸ ὈΡδοϊθηβθιῃ (4 πίλ. Ραί. ὙΠ,111.) 
- 8. 2. Εογί. λυγρός. 

ΟἸΧΧΎΤΙ. Αρυὰ Αρδιμίδμι (Ηϊβίο»"., Ὁ. 4, δὰ. 
Ῥαυ 5.) ΜΌΠ: ἴμάο γβϑροϑίϊθιθ, ᾿πίθι" (08 Βοβομἧιβ ἴῃ 
Μαριίΐδϑα φιιανέα, Ρ. ἀλ8. Βναποῖκ. ἅπαὶ, Π1, ». 2336, 
ὅδοο05 (Υ. “πριααα. νο]. 11, Ῥ. 1,0. 100) 4ρρεοπά. 
ἢ. 812. --- ΓΘρὶταν οὐ δραὰ Οοπβίδηϊίη. Ῥορρηγτορ. 
6 Τλθηι. 1,. 11, ἡ. 19. --- Αρδίμῖδβ : Ἐμοὶ δέ τις τῶν 
ἐπιχωρίων χαὶ ἐλεγεῖόν τι ἔφη ἐς χύρόδιν τινὰ λιθίνην ὑπὸ 
τοῦ γεγράφθαι ἀμφὶ τὰς ὄχθας τοῦ ποταμοῦ ἱδρυμένην ὧδέ 
πη ἔχον" Ῥεῖθρα... --- 8. 1. Κασωλίνου. « ΑἸ Οαδὶ- 
Ἰϊπ απ ΔΡΡΘΙ]δηΐ, οὐ ργὸ ψυμανρπο μαθθηΐ ἴῃ Οδτηρᾶ- 
εἶδ, δ οαὐὰβ αἰτδιηαθθ τἰρᾶτα ορρί απ Οδϑι πατα 
ογδὺ Θοπαϊίατη. » « ΕὙδηοὶ, ἄτπιοα Βαίοιηο ἃ Ναγβϑίθ 
ΒΌΡΘΓΔΙΙ βαηῦ Δηη0 Ὁ. ΟὨν. ὅδ. » Χαο. 

ΟΥΧΧΙΧ. Ἐάν ΒΡαποῖς, ἴῃ Α4παὶϊ. ΠΠ, ρ. 496, 
δδοοῦβ. Ἅρέλοϊ. 1,05. {, ΠΙ, Ῥ. 198, π. χιπ, {Ὁ16᾿ 
Απϊηιασά. οὶ]. 11, Ῥ. 11.) 1Ιἅ. Αἀ Αηίλοῖ. Ῥαϊαέ. 
᾿Αρροηᾶ. τι. ἀ8. « Τιορτίαν ἴῃ ΡΥ ῬδΙδίϊηὶ οοάϊοῖβ 
015...» 2α6. « ϑογίρίιχη δβύ ἰῃ βἰαίπαιη Αἀομία 5, 
4], αὐδίηνβ ἴθ ΠΘΡΘ Ἰυχία βίδηΐθ, οΟ]05 ἐδηηθη ἴῃ 
ΘΔ 1165 ΘΟὨ]]Οἷζ, » 1α. 

ΟἸΧΧΧ. Ἐχ Ογδτηον. 4ποοᾶ. Ραγῖδ. ἰ. ΤΥ, Ρ. 388: 
ΡῬΊοοοΙ. ϑιρρί. ἃ ᾿Απέλοϊ., ν. 181. --- 5. 3. Εουνΐ, 
ναὶ μὰ τοὺς λόγοῦς, ἄχρος. ΡΊοΠοοὶ. 

ΟἸΧΧΧΙ. Βοϊββοηδα. ἊΑηδοα. ρ». ὑ. 142)2 Ρ. 178, 
Οὐδίηθν. Απθοά. Ῥαγδ. Ὁ. 281, ἀπὰθ Ῥίοοοϊαβ, ϑιώρρῖ. 
ὰ ᾿ΑηίΠοί. τ. 180 5ᾳ. -- 58. 3. Οοά, Βοίββοῃη. ἐκ δ᾽ ὃς, 
ΘΟὨ]16.ἐχ δ᾽ ὃ, ἀποα οοπῆγντηδί τη5. Ορᾶχη. ἐχὃϑ, ααϊ τγ8]6 
Ἰορϑθδίύ ἐχκδὸς δἰ 5ου  ρ51 ἐκ δὲ. Τὴ ῥσίουο ἀἸβίϊομο, αὐ 520- 
Ῥὶαβ,[δοθίθ, ααοά 5101 ἥησοθαὺ δαοίον, ἀϊοίαχη νἱἀθίαν: 
ΘΠΩΡΙΠΙΟἶτπ5. 1ἰὰ ἀδ]οὶ δοοιβαίίοπθβ, χατηγορίας, ἴῃ 
Αὐϊβίοίθιθυ, αὖ Θχβο ον (Θχρ! θα) σαέοφορίας Αὐϊδίο- 
ἰ6118. ; 

ΟἸΧΧΧΗ. 5. 1. Οοαα. Βοῖδθ. οὐ Ογδιη. μέγας; 
σοΥΡοχϑυηΐ Βοίββοη. οἱ ῬΊοοο]8. --- 5. 9. Τλιάϊὶ οἱ 
Ῥοθίδ ἴῃ γόοοδθ}15 ᾿Αριστοτέλους οἱ ἀριστοπόνως 4188 
5ΘηΒ1. 6 "8 θοάθϑχ βιιηΐ. 

ΟἸΧΧΧΠΙΙ. Βδμάιϊη. Οαέαϊ. τ. Π, ». 670 οἱ 5. Οοὰ. 
ΧΙ, ἴῃ ἢἤπο τη8. ΧΙ 860. σοῃί θη δ. ΤΉΘΟΙΙΒ 
ΑἸΟΧΔΠαΡΊἠΙ ἴῃ ῬγοΙηρίοβ Ῥίο]θυ δὶ ΟΔΠΟΠ65. 501- 
ἑδοτηδ, ΒΘ Πα] ΠΤΩ; οτὴ ἰδ 1115 ΒΟ ΠΟΙ ΪΟἾΒ, --ο 1 Ὁ- 
76οὐ Ἰδηι 191 νθυϑι5 ρϑυ ἰηθηῦ δα θχρ᾽δηδίϊομθηι Ρο85- 
ἰρϑιδθ ἰδ Ὀτι ]| 86, ᾿ὰηδ6 ΘΒ ΘΧὨ ΘΗ 5. --- 5. ὅ. 
Βδμῃά. στίχον. ; 

ΟἸΧΧΧΙΥ. Ιῃ ορα ορρίάο βγη; δαϊαϊ Ῥοοοοϊι. 
Ιηϑονὶρέξ. απέϊφ. κ. ἀξ, βθοῖ, ΠΙ|, ἢ. 2; 6005. ρᾶα!ο 
οδιηθηάδίϊαβ, Αηπϊηιαά. ἰ. 11, ἘῬ. 11, Ρ. 84, Ραναϊρ. {1, 
ἢ. 19 οὐ 4ρρεηά. τ. 1601, ΒΩΟΚΗ. ον}. ᾿. 3251: 
« ΕρΙρυδιησηδ ἴῃ δάσο ἀποίαμη ααθηὴ ΤΟΥ ΠΟἾδο ΡΥ δ6- 
865 Θχβίγνυχονδί. Ηἰο οϑὺ ἡγεμών. » --- 8. 1. ῬΙῸ Ποὺ 
ῬΑμμώνιον Βολούμνιον, αοα οδ ἀρὰ Φδοοθδίαχῃ, αποα 
ἀθαάϊύ ΒΩΟΚΉ., αὐαοάασαθ τηθ]π8 ααδαγαὺ ὄαχα {ἰ{π11 
ΚΙ 115. ̓ πθαῃ δ Πηθ6 ΜΝΊΙΟΝ., βϑυγανῖ Καῖ 6]... 
(α. 1078). ᾿Αμνήιος ῥγῸ ᾿Αμναῖος αποά 16 πέδον οοη- 
7θοίμαιιβ, ΡΓΌΡΙ. ΠΟμλ. Ἰθρὶαν ἃρ. ῬΡΙ αταρομπαχ ἴῃ Οα- 
ἔογι. πεῖγι. 19. Οδίθυιγη ν88. ἵ δὲ 3 δὰ δϑύ βουϊρίανρ :... 

ΜΝΙΟΝΗΓΕΝΟΝΗΙΑΠΟΛΛΟΝΙ. ϑαρρῖο- 
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Υἱν Καὶθ6]. ἐπαινήσας. -- 8. ἄς. Τιδρ οι. ΘΡΌΥ ΘΤα 
εὗρε πόρον ὕδασιν οογΡοχὶύ ὅδοοῦ5. ϑυβρίοαθαίαν Ν. 
ῬΙιοοοΙὰβ χαιρὸν ἀμηχανίῃς εὑρε πόρον θ᾽ ὕδασιν. ῬΓδΟ- 
ουὺ ΚΙ ὈΘΙ1ὰ8. αὐ δρῖϊα5 καί τιν᾽ ἀμηχ. --- ε. 8. 14. 
ὑμνῖν (ὕμιν εἴν),... πορενομένους. --- 8. 9. 14. εὗρεν. -- 
Υ5. 19. 1ἅ. ργὸ γέ μιν, θέμιν. 

ΟἸΧΧΧΥ, δέραξορίςς. Ἐαϊὰ. 1,6 085.οὲ ΟΝ δα ϊηρίοι. 
]ηϑορίρίέ. ραυὶ. Ν', βθοί. 1, 10. πϑ 8234, Ἑαωρίϊο. ». 1.4. 
-ς- 8. 8. ἀγασθενεῖς βασιλεῖς ΒοΙηδηϊ ΠΏΡρ. δαηΐ. --- 
1η06}}10 10 ΚΑΙ 611π8 (η. 1082) οπβίοάϊοθαὶ [6668 (εὖνο- 
μίης ἔργα) ᾿τχαρθνΡδίονασμα ᾿πίρυ οἶν 68 (ἀνδράσιν). 

ΟἸΧΧΧΥΙ. Ἐχ ῬμΟΙΙ Βιὲδίϊοέθ. ΟἸΓΧΧΧΥῚΙ, ααἱ 
θᾶ Ῥγδοίδίαν : ἔχει δὲ χαὶ ἐπίγραμμα τὸ βιλιδάριον οὐχ 
ἄχομψον τόδε : Αἴωνος. --- 8. 1. Βγαηοῖ. (4παϊ. ΠΙ, 
Ρ: 271, π. ὈΙΧΧΙ, Οὗ, δοοῦβ. ἀπίριααυ. ἰ. 1Π, Ὀ. 1, 
Ῥ. 188 54.) οὐ Ηϑυπθϑὰβ ((οηιηιθηέ. 6 4ροϊϊ. Βιδιϊοίλι. 
Ῥ. 931.) βου] θοδηὺ σπείρημα, συοά οογΡοχοναὶ 58]- 
τηϑϑίπβ (αα δοϊϊγι. Ῥ. ὅ97), αὐ Ἰορὶταν ἀρὰ Ῥμοίϊαμη, 
σπειρήματα. δ΄ ροθιημδίϊοι Θχρ ϊοδὶ ὅδοοῦβ. 1. ὁ. : 
« Ηἰς ἀοοοὺ Αροϊ]οάογιπι ταγίποβ. 60 ΘΟ 5110 60116- 
Β͵556., αὖ ὑπο γοϊυτηϊπθ Ῥγοροπϑροὺ δου ροπαϊαπη 
ΘΟΡΌΤΩ ΤῊΥ ΠΟΤῚ, αἱ ἃ ΡῬοϑίϊβ θββδϑηΐ τηϑχί μηδ [Ρ6- 
απθηΐίδίϊ, ᾿πΡ ΙΤΩ15 ααὶ ᾿η ΟὙ610 τα μΐθο σου υδηΐ; 
Θυμηάθηη ἰδΙΏΘ ἢ ΤῊ] 18, δἰίθχιιῖδβθ, ἴῃ 8118. ρορίϊβ, 
οἰϊδηι ἴῃ {γᾶ Ρ10 15. οὗ ᾿γγὶοὶβ ορυΐδ. » 

ΟἸΧΧΧΎΥΤΙΙ. Ἑαϊάϊὶ Ῥου- ἢ δά6] ἴῃ βὰ8 Τοηρὶ Ρα8- 
ἑογαἰζιηγι γϑυβίοπθ, 1809, 1η.-8 ; σϑρϑίιῦ οὐ ϑυμθπάδνι 
ΟΒδνάοπαβ ἀθ 1ὰ Βοομοίίθ ἴῃ 39 ἰοτῃ. ἤδἰαγισο5 6 
ογἱξίφιο οἱ ὁ Ῥλϊοίοφίο, Ὁ. ΘἿ, 54. 

“ΟΙΧΧΧΥΙ͂Ι. Βαϊαῖϊ Βδπάϊη. Οαΐέαϊ. οοαά. Βίδὶ. 
Μαινθηΐ. ὑ. ΠῚ, Ρ». 139. « Βουρίαχμῃ ἴῃ Ῥϑαϊατῃ Ζρὶ- 
πιθίδηῃ Θμλ, οὐ} 5 ὙΠ ἀ6 στὸ τηϑαϊοὰ ΠἰὈγὶ θχβίδηϊ. » 
Ψας. : 

ΟΥἸΧΧΧΙΧ, Ἐπ Ονδίμθυι Αηθοα. ῳ». Ῥαγὶδ. ἰ. ΤΥ, 
Ῥ. 810, ῬΙοοοΙαΒ, ϑιρρί. ἃ Τ᾿Απέλοῖ, ν. 144 5ᾳ. ῬΙὰβ 
ὅθ 0 ἱγαϊύαίπι" ροθίδ ποὐϊβϑίμηδβ α1ἃ8 τηϑιηονὶδ, ἰ6η6- 
μυᾶῦ, γ6 }}5 ἀθβουιρίοη 65, α18165 δα ΑΠδορθομίβ Οα. 
ΛΖ’ "Ἴδε πῶς, ἔαρος φανέντος χ. τ. λ., οὐ ΡΓΘΟΒΘΙ Τὰ 
Μοίθαρνὶ Ἰϑρ᾽ ἀϊββίσηστη ἀν] απ, Απέποϊ. Ῥαϊαΐ. 6. 
Ιαοί, ΙΧ, 8368. --- Κ5. 2. Οὔδτη. ὑπεχπρορρέει, 60Γ- 
φοχὶῤ ῬΙΘΟΟ]8. --- 8. ἀ. Οοά. χεχλημένα οχμδπάδνι 
ΟΥδιΆθυιβ, ἰθϑίδηΐθ Ῥίοοο]ο, βθὰ ἀθίπϑχῃ ὃ...--- 8. ὅ. 
Εοτί. εὖ φωνοῦσιν ἀν᾽ ἄλσεα, σύσχια δ᾽. Ρίοοοί. --- 
8. 7. Οοα. οὐ Ογδιηθν. ἠχεῖ, ναντίλος, οογγοχὶς Π.Ὁ- 
ὯΘΙ., ΔρΡρΓΡοθαμίθ Ῥίοοοϊο, οα]8 Ἰθοίϊομθιη 86ο6- 
Ῥίμηα8. : 

ΟΧΟ. ἘΝ. Ονδιμθν. Απθοά. φ». Ῥαν. ἰ. ΤΥ͂, ». 518, 
ῬΊοοΟΙα5, ϑιρρίὶ. ἃ Τ᾿ΑηΐλοΙϊ. ν. 146. 

ΟΧΟΙ. Ῥίοοοὶ. ϑωρρί. ἃ ᾿Απίλοὶ. ρ. 303, ὁχ Μι- 
8611. ο. ἀὶ ῬοΙδὨὶ ααϊ 6 οοά. ΕἸοΡθηΐ. ἴθ απο Ῥδη- 
ἀϑούδθ, ῬΡΘΘΥἰββαχη δυπιθυδί. --- 58. 8. Οοη]. ῬΙΘΟΟΙαΒ΄ 
οἷά τιν᾽. -- Ψε8. ἀ δὲ 6. Ῥίοϑοὶ. ἐπιμαρμαίρουσιν, 
πίθονται, ΒοΟ ὈΔΥΌΔΓ6 ἀϊοίαμπι. 

ΟΧΟΙΙ. Ονρδυαθν. Αηθοά. φ». Ῥαγῖδ. ἰ. ΤΥ, Ρ. 820. -- 
γ8. 1. Τιδρθηάστη οὐθάο ἤππο Μϑηδηανὶ ὙΘΡΒΌΤΩ 
α8}15. ὁοοαγγιῦ ἀρθίαιθ ἴπ ΠΡΟ ααἱ ἰπβορι δία Εὰ 
υθέογιηι οσοηιϊοογηι Και φιιόο ἱπιίθ γνῶ ἤθη, οαΞίαηέ, 
δοηῃίοηέϊ, Ῥαυὶβ. Μ. Ὁ. 1111, 61}. Μοχοὶ, Ρ. 8, ἴῃ 
Ρορέ ω». φπογιῖο. δᾶ, Τάρβ. ρ. 118, ν. 1239 οἱ δὶ : 
Θάλασσα, χαὶ πῦρ, καὶ γυνὴ, καχὰ τρία. Βον!ρδὶὶ ἰδτηθη 
Μροίηοκθαβ τρίτον χαχόν ἴῃ Μοπαπαρὶ οὲ Ρηϊίθηι. Βοιϊφ. 
Ῥ. 521, ν. 281, ουἦι5 ποίδια. δὰ πο Ἰοουτη Ὄχβοῦῖ- 
ὍΘ. ῬΡΘίΪ τη ΟρΘΡδ8 ϑϑὺ : « τρίτον χαχόν. 18, Ορ(Ϊτη6 
Ὑἱπάον. οοαά. 1 οὐ 3; βἰπηη ον ὙἸπά. ᾧ καχὸν τρίτον. 

ΑΝΤΗΌΠΟΟΙΔΕ ΟΒΒΟΔΕ ἈΡΡΕΝΟΙΟΒ 

ἐχλέοῦ, ᾿ς 

ΩΣ 

Οπο!ῦ, οὐ Ὑἱπα. 8. χαὶ τρίτον γυνὴ καλόν, ἴο 
οἸορδηίηι5. Ψα]ρο δαϊμαν χαχὰ τρία, αποᾶν 
Ἡοτταδπῦτι ἃρπα Εγβαγαΐ, δὰ Βόρμοοὶ. 4766 
αὖ ἸΔΥΑ ΒΟΥ ΆΡΏΪ μὰΠο Ὑβυβυ μη 6586 5 ΒΡ  οδΤΘ 
8. 2. Ἐ]οσδηΐιβ Μοπδηᾶθν, δα! Μοιποικοὶ, 
Θησαυρός ἐστι τῶν χαχῶν χαχὴ γυνή.--- 5. 8. 
τῆς δ᾽ αὖ χαλλῆς (570) χάλλιστον χ. τ. Δ. ΟΟΡΙῈ 
Βουΐρβὶ χάλλιον, ἀαδλτην 8 γᾶ] 46 ἀἰβρ!οογοὶ. : 
ἰροοῆθθυβ. --- Οἱ, Μρηδπά, ἐδία. ρ. 818, ν5. 98 
δικαία τοῦ βίου σωτηρία. ; 

ΟΧΟΙΠῚ. Ιῃ Ἰαρίάθ οχ Ῥϑ]οροηπθβο Ὁ]]αΐο.. 
Τρβον. 9}. . ΤΥ, Ὁ. 391, π. 8620. --- « Αἀ Τιθοηὶ 
᾿ταρΘΡδΙΟυ ΙΒ ἰθα ρον ρδυ ποι ὑα]ατα ορίὶπδίῃ 
ΕΔΗ ΖΒ. ΔΥΡΊΘηὐ5. 84 118. π0}1118. Τοησθ. Τὰ 
ὅδε ἐμεῖῃε τηϑίυοδ γθΡθουαμα γδίΐο ἄοσοῦο υἱα 6, 

ἐρολῆ. 

ΟΧΟΙΥ. Βαπάϊη. ἐδ. ρ. 361. ἴῃ ρυϊποῖρίο 
8.) αἀἂὶ ΠΟΥ δ᾿ αν Φωχυλίδου ποίησις ὠφέλιμος. 

ΟΧΟΥ. Οοά. ω». Βοογίαϊ. Οαΐαϊ. ΜΊΠ6ν. Ρ. 
ΕαΙὰ, οὐ Βαπάϊηϊιβ, Οοά. συ. Βιῖδι. Μοά.. 
ι, Π, Ῥ. 92. ἴῃ οοὐϊοῖὶβ (ΧΥ͂ 5.) ρυϊποϊρίο αὶ 
ῬΒΟΟΥ ΙΒ οδΡμαΐηδι οὐ Ὁ. 202, ἰπ οοάΐοθ οἷ 
ΒΘΟΆΠ1. ῬΥΙΟΥῚΒ τη8. οοά. Ἰοοίϊοπὶβ νανιθίαίθβ 
ὁσίοισι θεῶν, ΡοΒίΘΙΙΟΡΙΒ ὁσίοιο θεοῦ. --- 5. 3. 
Βαθϑὺ ὁσιώτατος. ΕΡΡΕΝΕ 

ΟΧΟΥ͂Ι. Βαμάϊη. σαίαϊ. ὑ. 11. Ρ. 48. σοᾶ. ΧΙ 
ἴῃ ἔπ ΖΈΒΟΙΥ ἰγαροθάϊοο ϑορέ. ααὺυ. Τλοδαδ. 
5. 8. Μοιηίηϊ ροοίδ νᾶγίοβ ΖΘ Ιο0608, οὐ 
ῬΡΙη5 ϑερέ, αὐὐὖ. Τἠοῦ. ν85.130- 713 : πέφριχα. 
εὐχταίαν ᾿Ερινὺν τελέσαι τὰς περιθύμους χατάρ, 
φρόνως Οἰδιπόδα. --- 8. 7. Λίμνη, Ραῖα5 ΑΘ 
αὐ ἃρυὰ Εατῖρ. Α4ἰς. 48, ποβίν. δα ϊ. : λίμναν ᾽Α' 
τίαν, οἱ 90 --- χθονίαν. --- 5. 10. Μαυϊΐο5 οἱ 
ΖΒΟΏΎ]ΘῸΒ. γουβιβ, 961 564. παισθεὶς ἔπαισας. 
δ᾽ ἔθανες καταχτανών, οἰο. νι 

ΟΧΟΥῚΙ. Βαμπάϊῃ. Οαίαϊ. ἐ. 1, ν». ἀδ, Οοά. 
ἴῃ ἤπθ τη8. Τυδροά. Ῥογβαγιγη “ΦὐΒ ΟΠ]. « 
ἴῃ Ῥδγίυχμη, » Βαηα., ῬΘΡΡθρᾶχα αὖ αὶ 5815 
Χορχθῖὴ βρθοίρηί. --- 8. 3. Βαπά. ᾽Ατόσση 
Ὀοπάυτῃ οϑ χ᾽ Ατόσης. ἘΜ α 

ΟΧΟΥΤΙ. Βαμάϊη. Οαίαϊ. ἰ. 11, Ρ. 46, Οοά. 
ἴῃ ἢπθ ΖΕ ΒΟΉ} Εἰθοίγ ; οἱ ϑϑὲ ϑἰΐδτη ἰάθη 
δραὰ δϑαηάθιῃ, ἐῤία. 60]. 201, οὕτῃ ΠοῸ 16 Π 
Στίχοι εἰς τὴν ἔννοιαν τοῦ [τὰ] τῆς Ἠλέκτρας δράματα 
ἐμπεριέχοντος.--- 8. ὅ. 1 ΡΘη 15 ΙΘρόΓθιῃ ἐθά Ἐπ 
»ιιϊέ, δῖγθ ἔπαλλεν, ἱπέγηνμϊί. Οἵ, Αὔβοι. Οἡ 
1610 54. οἱ 1528 βα4ᾳ. Φέρουσι γὰρ νικώμενον. 
- Ὡς ὀνείροις χ. τ. λ. ρον ηοὲ δὰ ν8. δ᾽ ι8α 
929 : Ἦ χάρτα μάντις οὖξ ὀνειράτων φόθδος. --- 
Τορθηάυτῃ ἀστεργὲς οὐ νογιοηάσμι : οχηἶδβιῦ 
Ἰαοίαχῃ, ἡπαηιαδίϊος δου ϊτηδ8. : 

ΟΧΟΙ͂Χ. Βαμάϊη. σαίαϊ. Τ'΄. Π|, 60]. 303, οοά 
αυδΡίϊ ἀθοίτηϊ 560. ΕἸ ϑίϊδτα ῬΊΘΟΟΙ 5 ἴῃ ϑτ, 
ὰ ᾿Αηΐλοί., Ρ. 139, 6Σ Κυδιηθυὶ 4ποοα. Ῥαγίδ. Ὁ. 
αυ] 6Χ 810 οοά. Βουῖρβευδί υ8. 3 : χιρνᾷ Σοφό 
γ γδὰ Ἰθοἰϊοηθα ααδπι Βαπαϊηΐ8. ΘΧΒΙΡΊΘΙ 
οοη]θοίανϑ, ργοροβαϊ ΒοΙββοηδάϊιβ. --- 8. 2, 
ΒΙτηϑ, 860 8:1} }Π{π|40 6χ πιογοί. 1, 988 566. 
11 8344. αὔθ ἰτηϊαία5 οδῦ ΤΟΤῸ- Ταβϑαβ, Η 
ἴδον. 1, 8ι. 8. Οἵ, Ουΐη}. ΠῚ, 1. - Ιη αὶ 
ἢοο γϑιηϑάϊατη οοηβίδί οχσ Ρ]η. ΧΧΥΙΙ,, 1, 

ΟΟ. ΡΊοο0]. ὁχ ΕἾου. οοά. 9, Ρ. 117 Ὁ. ἐῤϊώ 
γγ8. 1. Ιλιᾶϊῦ ρορία ἴῃ ποιρϊηθ ΘΌΡΒΠΟΟΙ5, ἐν 
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ΟἹ. Βαμπάϊη. ἐῤ. Ρ. 8ῦ, ἴῃ ἢπ. τ5. {065 ΒΌΡΒΟΟΙ 5 
οϑαΐαβ ΟΠ  πΘῊ 18, ΧΥ͂ 8.--- 5. ὃ. Τα ροθία ἴῃ 
᾿ἰταἀϊπουα γοσδθαϊουαχα αἰαγμάτων οὐ Αἴας. 

 ΟΟἿ]. Οτάπηον. ἰδία. Ρ. 384. --- 5. 6. Βου!ρβιῦ δὲ- 
χὰς τελεία τῶν χ.τ. λ. 51η6 ᾿πίογΡαηο 06. 

᾿ Ἐ, ΟΟἸΠ. Βοἰββοηδά. ἀπδοα. φ»". ἰ. 1Π||, Ρ. 72, 6 οοά. 
080, Ρ. 484, 2. Τοαϊν οὐ Ογδιηον. “ποθι. Ῥα»8. 
, 382, οὐπὰ Ἰοτησηδίθ Εἰς τοὺς φιλοσόφους, ἀπᾶδ Ῥίο- 

ΘΟ 5, ϑιρρί. ἃ ᾿᾿Αηέλοὶ., ἡ. 181. --- 5. 1. Οοά. οἷοι 
οἷοι ; οὐ ϊο. ῬίοοΟΙ. οἷα. --- 55. 8 οὐ ἀ, δι! αν 

Ἰοτα αἰ θῈ15 ῬΤΟΡΥ 5. {Ρϊασα ΡΒ] ΟΒορπόσαχα ; αποὰ Ἰπαϊὶ 
ΘΠῸ5. ΠΟ ὑργδηβίθυυϊ ροίαϊι. Οἷν τηδν. π. 20. Πλάτων 
χλεινὸς χ, τ. λ. --- 8. 8, πᾶσι ΟΥ̓ΔΙΊΘΙ. 

Ἶ δ Ν 

᾿ ΟΟἿΥ. Οτγᾶπιου. Αποοά. Ῥαγὶδ. Ρ. 381, ἰ. ΤΥ, οὐ 
᾿ ΡΙο0οΙ. δερρρὲ. ἃ ἐ ΑἨέλοὶ., Ῥ. 180. 

το 

᾿ς ΟΟΥ͂. στδταον. οἱ Ῥίϑοοὶ. Ἰοὺ. οἶϊέ. ΑἸϊαάῖν ρόοία 
Ἰοτηϊηὶ ῬΙδίομπὶβ αἰιοὰ ἀουϊναίατα θϑὶ 6 υθῦῦο πλατὺς, 
αἴτιδ; Γυϊσί ἀατα, ᾿πΒα ΙΒασηα 6 ἴδ θυ Δ τὴ ΚΘ ἢ 15 ατ186- 

[αΐϊββθ6 γὙ8] στῃϑ]ϊουὶ οοίαίθ νἱ θέαν, αἀαστὰ δρπὰ 
᾿Ερϊδί. 1, 10, Ἰοραίαν ἀ6 ΕἸαρΡΕγαίθ ῬΏΊ]ΟΒΟΡΒΟ, 

ἰοπίοατη Πα Βα] τηϊἰδίθτη οὐ ἑαἐἐμαϊπιθηι, οἷο. 
- Οὗ. βιιργ. ἢ. 208. 

ὶ ᾿ ΟΟΥΙ. Ογδιηθν. Απηθοαῖ. ον». Ῥαγὶδ. ἰ. ΤΥ̓́, Ρ. 326, 
ὝἼΟ60]. διρρί. ἃ "᾿Αηέλιοῖ., Ὁ. 149. ἴσο οοτηχηδία ρο- 

ΟΒιΐ Ρροϑὶ γλῶσσα οἱ νοῦς; 1118 τΘχύαγη γΘΒΕΪ αἰ πι8. 
(Ἔ 

ΟΟΥΙ͂Ι. Εἰχ Ογδίλθν. ἀποοα. 9». Ῥανῖδ. ἐ. ΤΥ̓́,0. 830, 
ΡΊ600]., ϑιρρί. ἃ ᾿Απίλμοίὶ., ρ. 141 5ᾳ. Εἰ Χϑῆορμ. 

)6. 78 Θηιιοδέ. ολΡ. ἴ Βυταρίμπχη. Αα ὈΘ]]ίοσ θη Θ ματα 
προ βρϑοίαί ΧϑπορΒΟΙ 15 ἀθβουΊρίϊο. --- 85. 2-3. 
ΘΏΟΡΕ. : Πόδας δ᾽ ἄν τις δοχιμάζοι, πρῶτον μὲν τοὺς 
νυχας σχοπῶν. Οἱ γὰρ παχεῖς πολὺ τῶν λεπτῶν διαφέ- 
οὐσιν εἰς εὐποδίαν... ΙΔ. ῬΥῸ. ἡρμένην παροὺ ὑψηλαί, 

ὀϑίδτη ἃρὶὶ 1116 ποβίθνι, ὥσπερ γὰρ χύμόαλον, αἰχιί, 
 Ψοφεῖ πρὸς τῷ δαπέδῳ ἡ χοίλη ὁπλή.--- Οἵ, ῬοΙ]αο. 1,2, οἱ 

ΜοΙϊὸν., ΕΔο θα, 1Π, 1 : Τ)᾽65 ρἰθαβ, τπόρθ]θα, 465 
1665!... δ'αιϊ5 ποίαπι Θα05 ἀἷοὶ δοηήρθαοϑ. --- 85. 

"ΧΘΠΟΡΗ. ἐδ. : Δεῖ τοίνυν χαὶ τὰ ἀνωτέρω μὲν τῶν 
ὧν, χατωτέρω δὲ τῶν χυνηπόδων, ὀστᾶ μήτε ἄγα" 

εἶναι:.... οὐδὲ μὴν ἄγαν ταπεινά χ. τ. λ. --- 55. 7 
ΧΘΠΟΡΆ. ἐδ. : Τῶν γε μὴν χνημῶν τὰ ὀστᾶ πα- 

χρὴ εἶναι...... οὗ μέντοι φλεψί γε οὐδὲ σαρξὶ παχείαις. 
οἴαο. ὁ. χνήμας ἀσάρχους). --- 8. 10. Χοπο- 

: Καὶ μὴν στέρνα, πλατύτερα ὄντα...... χαὶ πρὸς τὸ 
ἐπαλλὰξ, ἀλλὰ διὰ πολλοῦ τὰ σχέλη φέρειν εὐφνέστερα. 
γεβ. 11-12. Χϑῆορῃ. : Ἀπό γε μὴν τοῦ στέρνον ὁ 
αὐχὴν αὐτοῦ μὴ ὥσπερ χάπρου προπετὴς πεφύχοι, 
ὥσπερ ἀλεχτρυόνος ὀρθὸς πρὸς τὴν χορυφὴν ἥχοι. 
ῬοΊϊαο. δία. Μο]ϊὸν. ἐδία. : Τὐθημοοαγο ἃ ἀπ οΥυ- 
. δἰ] 66 οἱ θίθη ἀγοῖίθ. --- 8. 18, Χϑηορη. ἡ δὲ 
αλὴ ὀστώδης οὖσα μιχρὰν (ποη μαχρὰν, πὖ οδύ Υἱ [1056 
Αἰμθη. Ποίρηοβ. 1Π, 0. 94, Ε'.) σιαγόνα ἔχοι. --- 
1λ, ὑγροχαμπὴς γΘΥθαπὶ απιοα ἸΘΧΙΟΙΒ5 οὐ 1081 716- 
0 ἀθοβί, Πηχίΐ, ταῦ γϑυΊ 5: 116 δϑί, ροθίδ ποβίϑι 6 

ἀπ Ὀτ15 γ υ 15 αὐδ8 ὈΪ8 ΧΘΠΟΡΠΟΙ 1. ὁ. 5 πλ}]} οἱ δρίθ 
πο : ὃ πῶλος ὑγρῶς χάμπτῃ..... Πάντες..... 

ἡτέρως χάμπτουσιν. --- 8. 15.1661η]. ο. Τὸ ἐξόφθαλ- 
βὸν εἶναι ἐγρηγορὸς μᾶλλον φαίνεται τοῦ χοιλοφθάλμον, 

καὶ ἐπὶ πλεῖον δ᾽ ἀν ὁ τοιοῦτος ὁρῴη. --- 3. 16. Χοπο- 
: μυχτῆρες... ἀναπεπταμένοι. --- 85. 106-17 ; Χο- 
ἢν ἐδ]ά. ; Μοιϊδν. 1. ο. : 
ὕπο ΟΥΟῸΡ6 δὴ ᾿δυρθον ἃ ΠᾺ}16 δαί Ργ6 1116, 
οὐ ἠ65 οἱροίβ, Ὀῖθα βαὶυ! 

-- ΚΞ, 18. Χοπορῃ. ἐδίά. : ... οὕτω καὶ τὰ ὄπισθεν 
σχέλη διὰ πολλοῦ ὑποθήσει. Οἷ ῬΟΙ]αΟ. 1. 6. 4ἱ Θααπα 
ἀδβου οἷν ὁχ ϑ᾽χηοηθ αὐοάδιῃ, Υἷγὸ Θαθβί 5. Γ6ὶ ρ6- 

᾿πολθνς ΠΤ Ν ΘΑΡΌΤ ΠῚ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ῬΙῸ Ψψοφουμένην, τηδρὶ5 ροθίϊοθ Ἰοοαΐαβ ααδῖὴ αὶ, 
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τἰΐο, θὰ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 'ρ86. Βθοιιι8 οϑί, -- Ῥανιϊοα- 
Ἰᾶτὰ δὲ ᾿πβϑυιῦ ῬΊσοΟ 5, αὐ Ροβία ! αθαΐ τηθίνιμη. 

ΟΟΥ̓ῚΠ. Ἐχ Ονδῖηον. Αηδοα. Ῥαγὶδ. ι. ΤΥ, Ρ. 2381, 
δὲ Ῥίφοοὶ. ϑιρρίόηι. ἃ ἐ᾿Απέβμοϊ., ». 180. --- ΟΥν τηΐν, 
ῃ. 218 β΄, ἜἜγνωμεν ὄντως, γ88. ἴ οἱ 8. 

ΟΟΙΧ. Βαμάϊη. Οαίαϊ. οἰο. Τ΄. 11, ». ἃ. Εχ σοάϊοθ 
ΧΙΠΠ. 566. ᾿αΐον ἰ1ὰ, Αηιριοηῖὶ Ῥηϊ]οϑορἸῖ πὶ ϑούγα 
Αγὶἱϑίοἱοϊῖς ργωαϊοαηιοηέα. (οηιηιθη ἑαγίμγγυ σον πη ϑη 
δὶ « ἴῃ ἤπο Αὐ᾽βίοιθὶῖβ ἰοχίαβ ποὺ Ἰθρὶίαν ἴῃ ᾿ρ55 
Ργεωαϊοαηιθηἐογινι Ἰαά θυ ἰθιγαβίϊ πο δ᾽ σι δοῦχῃ. » 
Βαπαϊη., ου͵]ὰΒ Ἰαύηα γ θυ βίο. ϑϑί. 

ΟΟΧ. Βαμπάϊη. Οαέαϊ., ἱ. Π|, 60]. 886 Ξᾳ. ϑοαισπη- 
ἰὰν Βὶ νϑυβιβ ἰγδοίδίαση Ἀριστοτέλους Περὶ παντὸς 
χόσμου πρὸς Ἀλέξανδρον βασιλέα, οοά. ΧΥῚ 5660. 

ΟΟΧΙ. Ἑάϊάϊς ΑἸά. Μαπαϊὰβ ἴῃ ἰτοηΐθ. Ογγαηπὶ 
Αὐὶ βίοι δ, δαϊί. φῬυῖηο, 1495: τϑρϑιῦ ν. ἀοοίββ. δὲ 
ιν υραση ορύϊηθ τηϑυῖ 8 Αὐτὴν. ΕἾντα. Ὠϊαοί, ἴῃ 
ΘΡΥΘρῖο ᾿ἶρτο Αἰάο Μαηιιοο οἑ ἐΗοἰ]όγιίϑγιθ ἃ Ὑϑηΐδθ, 
Ρ. θ9, ποΐ. 1 : « πῃ ἰδίθ ἀὰ νο]. (᾿Ογραποη ἀ6 1495), 
βοηΐ ἰγοὶβ ὀρ᾽ρ  ΔΙΏη65 ΘῺ ΥΘΡΒ ΘΊΘΟΒ 50} 1 Ογ σαΉΟΉ, 
ἀ᾽ Ανϊἰβίοίθ. [8 ρυϑηδυθ, ααἱ οϑὺ δποίθηπθ, ϑϑὺ ἀπ 
απορψῆῖθ. Ἐ}16 αἰ αθ. « ὁ8 Πἶγγθ δύ σϑὶαὶ 46 Ἰ᾽ϑβρυὶ 
οἱ ἀθ 1ὰ γδίβοῃ παπλδῖη6; σοι ρΡΆ]6 δὰ ἴδια, 11 111ὰ- 
τηΐηθ ἰὰ νόνιἰό δὲ σοηβαμηθ ἢ ΘΥΓΘῸΪ. » ; 

ΟΟΧΙΙ. Ἐπαβίρδι! Μοίνορο!ίοθ ΝΊοοθηΙ Οοηιηιθηΐα- 
γἷο ἴηι δοομηα. ροϑδίογ»ον. Απαϊψέ. ρυεθῆχυγῃ πος θρὶ- 
δυδυησηδ, ϑαϊα τ ΕΔΌΡΙο. Βιδί. 9»... {. 1Π, 864. Ηδυ]68, 
Ρ- 99 (Οἢ, ἐδέα. Ρ. 264 54. ποί.). --- 14. ΤῊ. Β.ΒΪΟ, 
6 [πέ6}»}. 4». Αγἱδίοί. ν. 299. --- 8. 2 δαϊαϊὶ 
ΕΔΌν.- ΗΔ}. ἀσταφείης. 

ΟΟΧΙΠ. Βαπάϊη. Οαίαϊ. οἰς. Τ΄. ΠΙ, Ρ. 239. ἴῃ οοὐ. 
ΧΙΠ 866. νγαρὶα Αὐὶβδιοίθβ ορορᾶ απὸ Οὐ σάπορ ἀϊοὰπ- 
ἴὰ}" οἵ 56801. μβαθθηίθ. « ΟἸδιάϊταν νοϊασαθη ἀποθαϑ 
οδντηϊηἶθιι5 ἴῃ Ἰδπάρθιῃ Ογφαηπὶ Αὐιβίοίθιϊοι. » 

ΟΟΧΙΨΥ. Ῥοβὺ Ὄχϑρϑϑίῃ Ῥϑάϊδβίγηϊ ἴῃ ΤΉ ΘΟΟΥ δ γ- 
γίηροιῃ, ἃ 6811. δαἀϊίατῃ, Ρηλϊοὶ. 1828, Τ΄. Π, ἡ. 441. 
- ϑοαυϊίαν δ᾽ βάθη ΗοΙΟθΟΙΪ ἴῃ ΤΠΘΟΟΡΙ νη σθτα 
Τηθ ΓΟ Γ Τα ΒΥΠΟΡΒΙ5. 
6 Ηοϊοῦοῖο νἱά. βυργᾶ ἀϊοίθθ ΒΥΠΟρΡ5608 {{α]άχη, 

δίᾳιυθ Ηδ51:1 Νοίϊοθ αἰ68 ᾿158. ὑ. ΙΧ, 

ΟΟΧΥ. Βαμπάϊη. Οαΐαϊ. οίο. Τ΄. ΠῚ, ». 17. οοἄ. 82, 
560. ΧΙΥ. Ιὴ ἥπθ τη58. ἔπαν»αἰορμιῖς Αηιηιοηῖὲ ἴηι φιῖη- 
΄ιι6 υο668. 

ΟΟΧΥῚΙ. Βαπάϊμῃ. Οαίαϊί. οἶς. Τ΄. Π1, Ρ. 12 ἴῃ οοά. 
860. ΧΥ͂ 5. Φοαηπ. Πδιηδβοθηὶ ορϑρὰ αἰα]θοίϊοδ, οΘου- 
υἱηθπίθ. --τ 85. ὁ 8)64ᾳ. 146 ῬορΡρῆυν. 1βαφοῦ. ὁ. 2. 
-- γε. 1. Υἱά. Αὐὶβιοί. Οαίοῳ. ο. 1. ἰπϊς. ; Οἷι, ἐδία. 
6. 3, ὶ 1ῦ. 

ΟΟΧΥΙΙ. Βαμπάϊη. Οαέαίοφ. οἰο. Τ. ΠΙ, ». 2. Εχ 
οοάϊο. ΧΙΥ͂ 566. 5111 Οοτητηθηίαγία ἴῃ ἀθοόθῆι. 
Ῥνεοαϊοδιηθηία Αὐἰβίοίθ! β Βα θϑηΐθ. [ἢ οἂοθ ᾿1θυὶ μοο 
δρ᾿ συδιημδ, δῦ, ααοα ἰγδηβίμ 1ρ56 ΒΔμαϊμἾα8. 

ΟΟΧΥΠΠ. Βαπάϊη. σοά. φν. οαἰαϊ. Τ΄. ΠᾺΡ. 44, ἴπ 
οοάϊοο ΧΙΥ͂ 5. ΠΙοηΥ 51} Τ γγῶ παῤιία ιϊ5 Ποβογῖρέ. οἵ 
ἜΒΟΙΣΙ δὸ ϑοόρμοο! ῖβ Τνᾶροραϊαβ οομ ϊηθηΐθ., 88 
Ῥγογιθέϊι. γοϊϊφ. ἤπθια. Πϑαϊμηαβ 6 οὐ, ΒΙ0]. ΡᾺ0]. 
Ῥδνὶβ. ἢ. 9193. 50}0]. ἴῃ Ρργογπθέθ. Ζβοῦγ! δᾶ- 
Ῥϑηΐο. Αἴουίαν μος ορὶρνραιητηᾶ ἴῃ γ8. [080 : Καὶ μὴν 
ἔργων χοὐχέτι. --- Ηἰο ρδποίββίμι 8 Ὑ6 18 ῬΘρθίσθΓΡ 
αὰε6 ἃρυά γϑίθυββ νυ!ραία βαηΐ ἀθ οδιιβὶβ ΖΕ ηδθ θυτι- 
Ρύϊομυμι. ΙΑ. ᾿τρυ τα ῖ8 Οορῃ. ὅθυθν, ΖΕ έπα, 11 548.. 
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Φυδύπ. ΤΝᾺ1, ὅ-11, οἷο. --- 8. ἀ. Οοά. ΕἾον. ἐχρέων. 
-- 8. ὃ. Οοά, Ῥαν. ἐχπεσεῖν. --- 58. θ. Οοαά, ΕἸ. οἱ 
ῬδΡ. πεπληρωμένης. --- 8. 1. ΕἸο;, βία. -- 8. 8. 
Βαμπάϊη. σίραγξι αποα γοΡΊβίτη116. ϑϑὺ ΠΙΡΡΑΡΙ ἰωταχί- 
ζοῦτος οα]ρᾶ 6586 [Δοίαίη;: οοα. ῬΑΓΙΒ. σήγαγξιν. 

ΟΟΧΙΧ. Βαηάϊη. Οαίαί. Τ΄. ΤΠ, Ρ. θ42 5ᾳ. οχ οοά. 
560. ΧΙΝ, Φοβθρμί Απέϊφιιϊέ. νιάαῖο. ΧΧ 155. Βαθθη- 
ἰ6; ἴῃ ἢἤπθ ᾿ἰὈΡ]. Βδμαϊηὶ νϑυβιοηθῃ ἀθαϊτηιβ. -- 
γ5. 1. Βαπά. τοῖς φιλδιστόροις, 

ΟΟΧΧ. Μουβῖο οδί Βδηδϊηϊ ααὐ μος δρὶρυδιησηδ- 
(οη Θχῖθαϊ ἴῃ Ο(αξαίοη. οἴο. Τ', ΤΠ, Ρ. 691. -- Οὗ, 
ἰηῦρ, ΜΙΝ 6115. οαὐαδάδηη Θρ 6». 91 Ὦ φρὴν μία 
ποσων... 

ΟΟΧΧΙ. Βδμπάϊη. Οαίαϊ. οἐς. Τ. 11, ». 613. οχ οοά. 
ΧΙΝ 566., ἴῃ οἅ]606 ΠΌΡῚ Ῥ πα ΗΘΥΤΩΟΡΘΙΪ5 126 ΠΟΥ Ήιῖ8 
ογαίογ τὶς. Τυδηβία! Βαπαϊηΐαδβ. 

ΟΟΧΧΙΙ. Βαμπάϊη. Οαέαϊ. οἰς. Τ΄. ΤΠ, ν᾿. 
Ποσ {{{π|10 ῬΓΟΓΒᾺΒ ἴα]5ο ὨΘαπδα ΔΤΩ δὰ τσϑῖὴ αυδ- 
ἀγδηῖθ : Πολυδεύκους ἔπη εἰς Κόμοδον (510) τὸν βασι- 
λέα. Οοάθοχ ᾿Ονομαστικὸν ΘΟὨ ΪΏΘη85 ΧΥ͂ 560. 65: Ορθ- 
ΥἱΒ ΤΡΟΩΠ Ργϑθροβιθαη οϑί θρ᾽ βυϑιητηᾶ. ΡΟΙΙαοθπὶ 
ΔΙΙοαυϊαν ρορίδ. --- 8. 8. ηὔλησα πο 8 αὐλέω, 568 
8ΔῸ αὐλάω αποά 8, γοσᾶθα]ο αὐλὴ, αγ8α, ἀφ πποίατη ΡΓῸ 
οομρουίο μΒᾶθ6ο. (Οἵ, Ηον. Οα. 1, αὐἱάασ!α ΤΟΥ Οἱ 5 
ὙΘΥΡΙΓῸΡ αὐ 15); αὐλᾶν, ΟἸΩΠΙι8 ἸΟΧΙΟῚ5. ΟΥ̓ ΙΒΒΌΙΩ, 
ἰάδθτη γα]ϑί ἃ ἨΟβύσαχη νυ Ὀυτη θη) ΤΠ 67; αποα 508- 
Ῥὶοαθαύαν ΒδΠαΙ 5. Ὑϑυΐθηβ « ἰϑϑύπιβ οοϊοσὶ. ν --- 
γ8. ὅ. Βαπάϊη. εὕρημα, αποά νἱχ ᾿η 6} ραν. 

ΟΟΧΧΙΠ. Βαμάϊη. Οαίαϊ. οἰο. Το Π, ». 410, ἴῃ 
ἤπρ οοἀ. ΧΥ͂ 560. Ῥο] οὶ Οποηιαβίϊοογ σου η θη 15. 
Ιρβιὰβ δαϊίουβ ὙΘΡΒΙΟ δύ, ἀποθιβ {θαυ ἸΟοἱβ 
οιηθηδδίϑ. - 

ΟΟΧΧΙΨΝ. Βοϊββοηδά. Αηδοᾶ. φ». ἰ. 11, Ρ. ἀ72, 6 
ἢ ροα. ΒΙ0]. ῬαΡ]. Ῥδεῖβ. 1810, Ρ. 210, δι σα ΠοΟ 

Ἰοτηχηδίθ : Ὅτι τοῦ Λουχιανοῦ μαίστωρ ἢ ὯΝ ὃ Ἄριστο- 

φάνης. Τιϑγητηἃ αποὰ ἀδαϊτηιϊιβ Βοιββοηδα!! 6586. υἱ- 
ἀδίαν. 

ΟΟΧΧΥ. Ἐ Ογδιηθυῖ ἀποοά. Ραγδ. ἰ. ΤΥ, ». 512, 
ῬΙΊΟΟΟΪῈΒ Τροία ἴῃ δωρρίόηι. ἃ ᾿᾿Απέλοί., Ρ. 110. -- 
γ8. 8. ΟΟὨ)]οἰθθδὶ ῬΊΘΘΟ 8 ὡς πρὸς τὰ. ΝΙΒΗ τηὰπίαν! 
ὨΪΒῚ ἱπ θυ Ρ ΠΟΙΟΠ 65 : βοριρίαση ογαΐ ᾧδαϊς ἐμφύτοις, 
ὡς πρὶν τὰ χαινὰ χ. τ. λ. -- 8. 4. ῬγῸ νϑιθὶβ σὰ τὰ 
ἊὈῚ φ χη! παύμπτη τὰ Υἱχ ἰο]Ρ Ἵ ροίοθδί, Βουρ8ὶ τοῦ : 
αὐἰάσαϊα 1ὰ 6βί, ροβία χηϊϑογδ νυ θουαμ μέλη οἱ μέ- 
λιτος οΔυ!"]αἰϊοη 6 ἱπάϊρηθ ΘΟΡαρ1ὺ ἩΟΤΉΘΡῚ ὙΘΙΒΊΙΠΩ, 
Ππαα. ΔΑ, 249 : τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλύχίων 
ῥέεν αὐδή. --- Οἷ, Ἰαΐρ. ΘΡΙρΥ. ἢ. 221 : Εἰς τὸν Λιδάνιον. 

ΟΟΧΧΥῚ. ἘΞ Ογρδιηθῦῖ Αηθοη. Ῥαγῖδ. ἰ. ΤΥ, ». 8312, 
ῬΙοοοΙα5, δερρρίδηι. ἃ ᾿᾿Αηέδοῖ:, ᾿. 140. αἰδεᾶμθ 5᾽η6 
Ἰϑιητηδίθ. --- 8. 1. Μϑιῃη ἰουγίαββ8 ροθίᾶ α]οδ- 
απ ΟΘΟΙ 1586 ἴῃ ᾿ηβα]ᾶπὰ [τη μπτ (Ηοιη. Πα. Α, 
599) ἀπἀ6 χηϊναζη, αἰ 5101 Βηχιΐ, ΡῬοίθροι δηιίῃθίοη. 

ΟΟΧΧΥΊΙ͂Ι. Ἐ Ογδιηθεὶ 4 ηδοα. Ῥαγὶδ. τ. ΙΝ, ἡ. 812, 
ῬΙοοοΟΪα5, ϑιρρίόηι. ἃ ΤΑ"έλϊοί., ν. 140. τς γε. 5. οἵ 
ΒΌΡΥ. ἢ. ᾿)58. Εἰς Φιλόστρατον Λήμνιον. --- Τὴ 511|1}1- 
ἰμαϊη6 νοοδ αν Λιθάνιε; λιθάς ᾿Ἰα5ὰ5 δϑί, αὖ τηο- 
ΡῚΒ δὰ δοίαίθ δϑί, ἔρι βΊαΙΟυ. 

ΟΟΧΧΥΠΙΙ. ἘΞ ΟΥδιηθρὶ Αηπδοά. ον. Ῥαγῖδ. τ. Κ΄, 
Ρ.- 810, ῬΊοΟΟΙ. ϑιρρί. ἃ ΑηἩλοὶ., Ρ». 148. --- Υ8. 4. 
ΟΡ ΔΙΔΘΓΊΒ 56 Ἰα οΡραηχιί, αποὰ πιὰ νθ γϑ}1 ῬΙΟΘΟΙῈΒ 
Ῥοβὶίο 1ηίθυ χάλλος οἱ γῆς ΘοΙμΙηδίθ. 

ὍΟΧΧΙΧ, Εἰ ΟΥδηιθυ᾿ Αηδοῖ. 2» 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΔΣ ΘΗ ΑΔΕ ΑΡΡΕΝΘΙΒ 6 

ἀθ9, οὐτὰ ᾿ 

ΒΆΡΙ. δρίρυ. 28. 

. Ῥαυγάδ. ΤΝ,. 

Χο πῇ, 

Ρ. 815, ῬΊοοΟΙ. ϑδωρρί. ἃ ῬΑηϊμοὶ., Ῥ. 4 
. ΒΙγηΐο Νίοεθα δϑὺ 46 απᾶ νἱὰ. δίκαν. ΧΙ ἶ ΠῚ 
8. ὃ. λίμνη, Αϑοϑηϊὰ8 Ἰαοα8, δίγδο. ἐῤῖά.; 
ΧΙ. -- 8. ἀ. Νίοϑθϑ ΡΡΪὰΒ. ΠομΊΘῃ ἴκ6] 
ῬΊῖη. ἐδία. --α Νίκαια --- νικῶσα γϑρθοναμα 18 : 

ΟΟΧΧΧ. Ἐ ΟΥδιηοῦὶ Αη66α. 07. Ραῖιε:ξ, ΤΥ, 
ΡΊΟ00]., ϑιρρίόηι. ἃ ᾿Απίμοί., Ῥ. 14, - 
Πραϑεστός, 810 οο0ά.; 510 Θνεθόθ ἀϊοῖναν ( 
8, 10, 14), Ἰαξπθ Ῥυθηθβίθ. --- Ῥᾶγαγα ἀρυᾶ, 
οΟΙθυϑυύαν Ῥιϑοπθβίζηδο οἰθδθ. Τατοδαδ; δὲ δαάϊ 
Ρτδθοθα. βρὶρῃ. ς 

ΟΟΧΧΧΊΙ-ΟΟΧΧΧΊΙΙ. Βαπάϊη. Οαίαϊ. εἰς. Ν 
ΧΥ͂ 860. δηΐθ Θδ]θηὶ 06 ηιθαϊοαηι. οοηεροϑὲξ. 86 
πίη ἰοοα ᾿ἴδν. Χ, « ῬΓΘΌΘΥΟ οδρί ατη 5ἰηρ 
ἸΠΟΡοΡΆ τα ̓πα]ο6 58 018 ἀοουγαίο ἃο ἀπρ!1οῖ ΠῸ 
βου ρον 5 Θρ᾿βυϑυατηδίθ ἴῃ ΘΙ] θηΐ βίτηυ], ἃ Ὁ 
᾿πα οὶ σου θη ἀδίϊοηθη). » Ηδθθο Βαπαπίας 
γϑυβὶο ϑϑί. 

ΟΟΧΧΧΠΙ. Βοϊββοηδᾶ. Αποοά. 9}. ἐ. Π,} 
οοά. 1030, Ρ. 184, 2: Ογνδιηθν, Αποοα. Ῥα»γῖδ. 
οὐ ἱπάθ Ῥίδοοίυβ, ᾿βερρίδηι. ὰ ᾿Αηίποὶ., Ρ. 1 
56Χ ὙΘΡΒΙ 5 Πυΐα ἀἰδίϊοιιο 50) 6 οἱ18, αὰο8. πδας 
Βαγ 46, πὖ οχ ΒοΙββοηδαὶ άϊιοπθ ἀρραγδὲ, ἀρ Ϊ 
οϑύ ῬΊοοοϊαβ δα δἰΐθυαχα ἐπ. ΤαηιδἰἸοἠλογι Θρ ρον" 
Ρουΐπορθ. Μιὰ βὺ0 πη. 28ὅ. -- ΝΒ, 
ρεον, πορφυροῦν, μέλαν, ΗΘΒγΟἾ. πον ι 
ροῦν, 5[Χ2}}} ΒΡ ΘΕΟΣ 5 ΒΡΊσ Ι Ὀυ8. 
Ἰαδ8α. 

ΟΟΧΧΧΙΨΝ. Βαπάϊηϊ Οαίαϊ. ἰ. π,; Ῥ. μτ,} 
σοὐϊοῖθ. Παθϑης 8 « ΑἸΩΤΊΟΠΪΙ Ῥ᾿Μ]08. 71 
ΡονῬλψνϊ υοοο5 Οὐηιριθηΐ., οὐ αἰϊαπού ἰδ. 
ΒΙΟΏΘΙΩ ΒὈΒιδη 186 οὖ 8118 ΦΧ ἰθοπίθβ.. » 

ΟΟΧΧΧΥ. δὐοῖο να Αηοοά. Ῥαγ. ᾿ φβ4,. 
ΡΙοοοΙαΒ, δωρρί. ἃ ᾿Αηιοὶ. Ῥ. 182. Ἰῃ οοά. 
Βοο δρίρι. βιιθ)]θούμγη {αὶ ἀϊβύϊομο οὐϊάδτη. 
Ρηγτῖο, αποά βαριὰ ἀδαϊτηιβ, πῃ. 388 : Ὃ Πορφ 
Βϑοίβ νάϊ ῬΊοο0]. ἀπο αἀἰγθυβᾶ 6586 δρὶρ 
αὐδθ6. ΠΡΤΆΡῚ πθ 9} ρθη18, ἴῃ, ἀππτὴ οοδοίδ, 
8. ὃ. Οτδμηθν. Ἔλ. τὸν ἄνδρα ὁ μήπω 
ΒΘη511 οαγδθαΐ; οοΥΡοχιΐ ΕΛΒΟΘΗΝΙ -- τι 
ΘΡ᾿ρ Ἀγ τη. 

ΟΟΧΧΧΥΙ. Ἐπ Ογδιηθεῖ 4666. γὴν ΤΥ δΟΣΝ 
Ρ. 818, ῬΙοΟΟΙ. ϑερρίόηι. ἃ ἢ Απέλο ..416. - 
ὅ-4, Τηπαΐ! απο, πὖ ΟΡΙ ΠΟΥ͂, [ΔΙ ΠΟ. Ἰοσά μα ἢ 
ἐρερέϊοο, χιν : ἣ δὲ (τοῦ φιλοσόφου) διάνοια.. 
φέρεται κατὰ Πίνδαρον, τά τε γᾶς ὕπερθε χ 
πεδα γεωμετροῦσα, οὐρανοῦ τε ὑπὲρ ββκλκοΣ 
πᾶσαν παντᾶ φύσιν ἐρευνωμένη τῶν ὄντων ἑ 
εἴς τι τῶν ἐγγὺς οὐδὲν ἑαυτὴν γϑικυύγον οἱ 

ΟΟΧΧΧΥΠ ΚΕ οοἄ. ΒΙ0]. Ρῃ}]. Ρανῖς. 48 
δι οδ] θη Οοχητηθηίαῦ Ηδυταΐθο ἴῃ Ρ]8 
ἀγπγ δαϊαϊὶ Βοϊββοπδα. ἡηθοα. 4». ὑ. ΤΠ, Ῥ. 
δα] Ἰοχηπιᾶ. --- 85. 1 οὐ 2. οοᾶ, μ' 
τρίτον, ΓΘροϑαὶ, μνημονεντὸς (60 } 1016 θᾶ 1 
νευθεὶς) οὐ τρίτος αὖ σοηῃδίαγοί 5Θη8118. 

-ουσταπ αυσα αι ας παρε ρελακανεοσκοκΣῳδωυμαςκας καλὰ, νρμαρ τ. κκωλο ρομαε γνς ύτοωςς 

μὐδο. δυο, ἐοοωΣα:ς δέν, ΟΝ 

“ἐπα; “πιο νὰς, 

ΟΟΧΧΧΥΠΙΙ Εὶ Ογάπιθυ. Ἀπϑοα. 9}. 
Ρ. 819, ῬΙοοοΙ. ϑιρρί. ἃ ᾿Αηέλοὶ. ν. 110 

ΟΟΧΧΧΙΝ. Βοϊδβδοηδά. Αποοᾶ. φῦ. 
584., 6Χ οοὐϊο. 1680, ρ. 76, 2. δάτα ἀρὰ 
Οαίαϊ. οἔο., Ῥ. 888 544. ἴῃ ΧΥ͂ 5611} οοά 
ποιηῖοϑ, οἱ ρθοχηδηῖοδ, γαυὶδ, φομ ἰηθηΐθ, 
ὁαϊ υἱϊα] 5 οϑὺ ; Ἀρχὴ τῶν τοῦ Λαξευτηρίο 



τι Κυρίον. 8. 4. Βαπάϊη., ἀρχὴ τοῦ χρόνον ; 
ὶο ϑϑὺ ΔΠΏ118. --- 5, 3. Βαμάϊη., Ὃ δέγε Ταῦ- 

; ὁ οἶστρος Ἀφροδίτης. --- Υ8. 8, 14. ζώων δὲ ζεῦξίς 
στιν.---ἾὟ 8. 6.14. Καρκχ. δ᾽ ἐστὶ φωσφ. δ᾽ ὁπ.--- Ομ πλι. 

αἰ. 10. Ὑ, Θρίρν, χὰ : βου ϑϑὺ ρδηάθ5 [θυ θηϊα 
ἰάδνὰ Οδηοθν (Βάγια. ΘΔ 011). --- 5. ὅ. 14. Λέων δὲ 
ερμὸς ἐχπ. Ὁ. ΟἿσθν. ἴῃ ἍΝ. ἰαΐ. Ὁ. χιχ : Τιδηρτὶ- 
συδαι8 1,60 ῬγοΪαὺ [15 ΟΡΘ. ΟΔ]ΟΙ6Β. --- 8. 7. 1ἀ, 
α., ἐοαιδίαιιθ εἰαν πὰ, --- θη ρονα ὨοοίαΡἢΪ5. αἷδ- 
5Ώ50 δἰάθνθ {10 χἃ. --- 8, 8. ὁ Σχορπίος σχορπισμός, 
ΘΡθΟΡαΠ, Ἰαβιι8. --- 8. 10. Βιριϊῆοανρο νἱά θέαν 
δοία, ΒΙΘΠΔ]Ϊ ὑθηῖρονθ ΔΡΤΙΘΟΙΆτη Βθοῦλα ἃ αιϊθίθ 

6, - 8. 11. ἀϑυτηδηϊοιβ ὁχ ναί. Ρρορηοβί. 11, 
.: ΕΤΙΡΊΔαΒ αὖ βαρ ἀβ Βουρθθῖς Ααυδυῖαβ Επ- 
τ πιδαὶοβασο ἀδθ1 ρΙανίαβ. Ὁ. Οἷοθν. 1οο. οἰναί, 

ὉΠ85 γοίδηπ ἸἸα ον 15 Ασπδνῖ. 

ΚΠ, Εἰ οοὐ. τϑο. 680, ». 1444. 23. Βοϊδβοπδά. 
Ἠθοαὶ. 4». υ. 
ατεταμένην. ῬοΟΥΤΑΙΔΡΙ ραν Ἰοἰρὶα τεταγμένος οἱ τε- 
μένος οδίθμαϊ αὐ Μαγίπιηγ οὐ τη Νοίϊί. ηι55. ἰ. ΧΙ, 

. θ8..» ---ΟἸ5. 9. Οο4. νεάνις τριάκοντα ἑπτ. ΟοΥ- 
Βοίδββοῃ. --- 8. 10, θάνοι. « ΒΘ] Παπδηὶ ροθίδβ- 
5 Ὑ6] ΠΡ ῚΪ ΒΟ] οἰβιηιηι. » βοῖδε. --- ΟΥ̓́, 
15 (6 γ6 ϑδιάθιῃ ὀδυγθὴ 5110}. ἢ. ὅ, οἱ ἰηῇν, ἢ. 984. 

5. ὙΘΥΒΙΟΊ]ΟΒ. ᾿ 

ἙαΙά, ΜΊΠΘΥιβ ἰῃ Οαέαϊ. οοα!. 185. Βοογαί. 
᾿ς --- Ιηἰοχίϊ βαπῦ γουβ8 ἴῃ αἰ 15 τ] ἀϊοῦ]ο ααο- 

ἢ Ηἶδιι οὐ Ππιδὰὶ δῖ αἰσοβία δία ἱπηρ!ϊοαία βαμΐ 
οὗ γσϑυθὰ πὖὸ πηΐὰ5 ἀποάααθ δὶ δ! ἰθυῖιι8 Βθηδα γ6- 

δΡαίαν" γυ θα, τὐὖ ἴῃ πόσοθ ποβίυο αἰβίϊομο υοοὶ 
ἰρσος ΓΟΒροηδδϑὶ βϑαιθηῖ8 σθυβιιβ δειλῶν, οἰο., ἢδο 
λοι : Σὺ θάρσος δειλῶν, ἤδη γερόντων, δύναμις ἀ- 
θενῶν, χ. τ. λ. --- Οἵ, Ῥομίδαι ἐγ Κὴγοίζμηι ΘρΊρυ. 
1 Αηίλοϊ. ἰαέ. 11, σοπι : 

Ῥαβίου, δύδαΐοι, Θα 168, Ρᾶνὶ, οοἸαΐϊ, Βα ρογανὶ 
ς ΟδρνΡδ5, Γὰ5, Βοβύθβ, τρομᾶθ, ἸΙροηθ, Ἰηᾶμὰ. 

ΤΆΡῸ5 δρυἃ πῸ5 ἰθηΐαύπμι δϑὺ, Πἰηρτιδ, (8165 πα- 
8. ΠΟ ρᾶδίϊθηΐθ: Θχϑιρὶαμι ἰδηηθη ΠΔΌΘΙΠΙ5 ἴῃ 

Ἀτητηδίθ ΜΆΡΟ]}1 ααοὰ ΟΥΑΙ ἱτηαρίηϊ δά βουὶρ- 

Α ΒΌΠηΘηΘ, ἃ 1ὰ οοὰν, δὰ γτναρο Ῥοῃίίῃ, 
46 πδαὰϊβ, 16 νϑαυΐβ, 16 ἢπὶβ πο ἀθ511η..... 

ΟΟΠΧΤΙ. Ε Οταιαουὶ Αηθοί. ν. Ρανὶδ. τ. ΤΥ͂, 
928, ῬΙ600]. ϑιρρὶ. ἃ ᾿Αη οὶ. ν. 149. -- 5. 2. 
Ἰαϊὶ χαὶ ῬΙΘΟΟΙμ8. 

ΟΟΧΊΠΠ. Εἰ Οὐδπιθῦὶ Αηδοά. οἰο., ἐδ. ν. 339. ῬΙσοΟΙ. 
.ἃ ᾿Αηίλοὶ. νς, 180. --- ΝΆ. Δ. Απιηδάνθυ 

ΟΟἾτ5. ὡς ἄν ᾿Ἰπῆἔγηξθθ 6586 Οὐϑθοιϊ ἰα 8 ῬΓῸ ὡς εἰ οἷ 
ἰ, ΑἸΤααϊ ροθία ἀαρ]1οὶ νου ὶ Θέων 56ηβαϊ, αυοὰ 

᾿ς ῬΒΠΟΒΟΡΐ ποιηθῃ οϑί, οἱ, αὖ ραν οὶ ρίππι νϑυθὶ 
7 « ΘΌΡΡΘΩΒ » ΒΙρηϊΠοδί. 

ὌΧΙ. Εχ Με θουηῖο οιηϑηἀδίιππι ποο ΘΡῚ ῬΙΩΤη 8, 
τὸ ΕΔΌΡΙοἱα5 (61. ΗΔ.]. ἐ. ΠῚ, Ρ. 648 54.) -- 8.1. 
ΘΟ ἶπ5, Βαχχεῖος, τη δίοι5. ΑΥἸβίοχΘηἾτ5 ἀἸοῖ αν δηΐ8 
5 τἄθτη ΟπΙ ΠΟ] τὴ υἱχ 556. --- 85. 3. ΠΙΟΉ 5115 
ΤὨΙΙΒΙΟ8 Θϑὺ (ἱ Οοηδίαπιϊηο Μάᾶρπο ἱπη ρου 

ΟῚ ΟΟΧΙΥ͂. γάμον. Αποοί. χυ. Ῥαγῖδ. ἰ. ΤΥ, ». 385, 
ῬΊοΟΟΙ. ϑιυρρί. ἃ ᾿Αηπίλοίὶ. ν. 132, --- 8. 1. Οὐβίηθν. 

ἐὼν ; διηθηάδνι ῬΊΘΘΟΙ 5, --- 8. 2. Ἰδίῖονο ΔΙ 
᾿Βο]ϑὺ βθηϑι δοοὶρὶ πῖο νἱἀθίαν Οὐρανίη, οἵ οδθ μι 

6. ἢέθο τησδδ ααδτὴ ἰηνόσαι (Ραγακ. ἰοβδέ. Ὁ. ντῖ 
) Θρτϑρίαβ ροθία. ΜΙ οι. : ΤῊΘ τηθδηΐηρ, πού (μ6 

ὯΘ.. 1 68}} : ἴον ποὺ --- πον οὗ {πὸ ΜΙ 5685 ὩΪη6..... 
ὨΘΔΥΘΗΪΥ-ΟΓᾺ...... -- ἰμοὰ 1} δίθρμαὶ τυ ἰβάουῃ 

Ὦ ΘΟΌΥΘΙΒΘ, --- ]βάοιῃ (ΠΥ βἰβδίθι, δίο. 

ποτ ο ΠΠ κ ΟΝ ΘΑΡΌΤ ΠῚ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

ΤΠ, Ρ. ἀδθ 5αᾳ. --- 8. 0, οοἀ. « συμπα-' 
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ΟΟΙΧΥΙ. εχ Ογαον. ἀποδα. Ῥαρβ. τ ΤΥ, Ρ- 390, 
ῬΊοοΟΙ]. ϑωρρί. ἃ ᾿ΑἩἱλοὶ, ν. 1860. 

ΟΟΙΧΥΙ. νον. Αποοὰ. Ραγὶδ. ἰ. ΤΥ, ν. 996; 
ΡΊο00]. ϑερρίὶ. ἃ ᾿᾿Αηἱλοὶ. ν. 13 54ᾳ. --- Κ 8. 1, ἀρθῆ 
Θ]]ΠἸριοθ ρτὸ ἀρθῇ ἐχ μέσον, αὐ ἀραιὰ ῬΙαίάαΡοΙ.. 126 βαλι. 
ἐμοηαι. 191, ἀρθεῖσα τράπεζα, ΜῈ φρρὰ γιθη8α. --- 8. 3. 
γιὰ, βὰρν, θρίρνυ. 3460, ν5. ἀ. 

ΟΟΧΙΥΠΙ. Ογδιηθν. 1. 6. Ρ. 326 οὐ Ῥίϑοοὶ, 1]. 6. 
Ρ. 148. --- 5. 2. Οοά. μαθοὶ ἀπίνς, ππάθ ον Ονᾶ- 
ΤΏΘΙΒ ἀπινὴς (δἰο); ἀπινὴς η6, 1ὰ οδὶ δογαϊδιις ρωνψα- 
ἐιι5 7 ααοά αυϊά ν6}1} ΠΟῚ 5.18 ραίθί, σὰ ρβΡοθδΌ Δ 15, 
αὖ ΘΟ] Θοἱύ ΒοΙΒβοηδάλι5 (7 λοβαιώ". ἐγ. 7". 5...) ,ἀπί- 
νῆς (18 ΘηΪ πὶ βου θη πὴ) οϑὺ ΡΓῸ ἐξαπίνης, οἱ δὰ- 
ἀδοῖαβ 1ἃ χτηπίαν! ῬΙΟΟΟΙ5 ἴῃ ἀφανής. 

ΟΟΧΙΙ͂Χ, Ονϑιη. Αποοα. Ῥαρῖβ. ἰ. ΤΥ, Ρ. 382 ; ἰπᾶο 
ΡΊ600]. ϑωρρί. ἃ ᾿Απίδοΐ. ν». 181. -- Υ5. ἀ. Ογδτηθν. 
ἐδήλου μαχέτις γῆ, τί Σκύθαις. -- 88. ὅ οὐ ὃ, Ιἀ6ηὶ 
ὁππότ᾽ ἂν --- --- βλέπεις ; ῬΊΘ6Ο]Ϊ Βαηὺ Θιηθπ αι 1068. 

ΟΟΙ,. Ογδίηθν. Αηθοα. συ. Ῥαρὶδ. ἰ. ΤΥ, ». 997; 
ἰη46 ῬΊοοοΙ]. ϑερρί. ἃ ᾿ΑηἩΐλοΙ. ν. 186. Υ5. 1. παν- 
ταίνετος, ΠΟΙ. ΘΟΙΙη6 ἸΘΧΙοὶΒ ἀθοβί. - 85. 2:-9, 
ΟΥ̓διη6Ρ, ὦ νέχταρ, οὐχ ὃ τ. 0. Γανν. [χιρνᾷ νέος τις, 
ὧδ... ΟοΥΡοχὶύ ῬΊοο0]. αἱ 56. ΠΟΥΠῚ 5ΟΡῚσ6 Πα Ϊ τη0- 
ἄστη Γαννυμίδης οὐ γάννυνται ροσίδο πη ραία 6 θγ 26 1- 
οδί, γϑυβυσηα 6. δ ΡΠ} ΡΘΒΒΙΠ10 ΘΧΘΙΏΡΙΟ ἃ ΟὨΥ]18- 
ἰδῆ αϊούαμιλ ἃ ϊΡαίαν. Οδίθυαμλ {ΡΊΡ 115. [Δ οΘί 15 
βοαίϑύ ἤσοοθ ροοριηδίϊοιι : Πραϊνεστοῦ, πανταινέτον, 
Γαννυμίδης, γάννυνται; Κυρίον, Κυριώτονυ, οἰο. 

ΟΟΙΜ. Εἰ. γύην. 4πθοά. 9». Ραγῖδ. ἰ. ΤΥ, Ὁ. 8392, 
ΡΊΟΦΟΙ. ϑιρρί. ἃ ᾿Απίλοί. Ρ. 181. --- 8. 3. Εονίαββθ 
Ἰθρθηάαπι λαμπάδ᾽ οὐ χρινῶ. Ρίοσοοἰς πδ γδίϊοηθ ἵ --- 
5. 4. ΟΥδηιον μὴ δλέπω (). --- 5ΊΧΆΙ1 ἴθ βϑὰ ἢδία- 
Ῥὸ8 ῬΓΟΡΙΟσ6 δῆἤδοίι οϑοϊηϊ .-, Πουββθδα : 

Ηδ]δ5! 5] 76 ρᾷ588 
ὯΠ ἸΟῸΣ 588 [6 ψΟΪΓ, 
ἦ6 οἤθγομο ἃ ἴγδοθ 
ἄδηβ τοπ ἀόβθβροὶγ. 
Ουδηᾶ 16 [᾽᾿δἱ ρΡϑγάιϊιθ, 
ἦ6 τοϑίθ ἃ ρ᾽θυγθυ; 
ποῖ ἄηιθ δρογαίτιδ 
68 ργὸ α᾽ θα: ρῖ)67. 

ΟΟΙΠ]. Ογϑιίον οὐ ΡΊΌοΟ]. Ἰοαο. οἷἑ. 1116 νβ. 1. Τὶ 
κόσμος, εἰπέ, ὃ. ἣ σφενδόνη ; Ηἷο, Τί χόσμος, ἐἰπέ" δαχτ: 
ἡ σφενδόνη, --- ἢ μᾶλλον χ. τ. λ. 

ΟΟΙΜΠ]. σνᾶχαον. οὐ Ῥίοοο]. Ἰοοο. οἷΐ, δαάθγω βου] 0- 
ἔαρ 81 βαηί. 

ΟΟΙΙ͂ν. Εὶ οοα. 1810 Ρ. 68, 2, Βοϊδδοηδά. Απϑοίῖ. 
φν». τ. ΤΠ, Ρ. 51. --- 8. ἀ. Οοά. πέλοι. --- ΟἿ. ΞΈΡΡ. 
ἢ. ὃ δρυϑρίδμι ϑΟ]Οἢ5 ἀθβουιρ οπθιι : Παῖς μὲν, ἄνη- 
όος... Οἵ. οἱ ΗϊἸρροογαΐ. 1ηΐθν ῬΒΙ ΟΠ 5 δα εθ1 δ'ασηῆ. 
Ρ- 1199 : Ἔν ἀνθρώπου φύσει ἑπτά εἶσιν ὧραι, ἂς ἧἣλι- 
χίας καλέουσι, παιδίον, παῖς, μειράκιον, νεανίσχος, ἀνὴρ, 
πρεσθύτης, γέρων. Καὶ παιδίον μέν ἐστιν ἄχρις ἑπτὰ ἐτῶν, 
ὁδόντων ἐχδολῆς" παῖς δ᾽ ἄχρι γονῆς ἐχ φύσιος, εἰς τὰ δὶς 
ἑπτά" μειράκιον δ᾽ ἄχρι γενείου λαχνώσιος, εἰς τὰ τρὶς 
ἑπτά" νεανίσχος δ᾽ ἄχρις αὐξήσιος ὅλου σώματος, εἰς τὰ 
τετράχις ἑπτά". ἀνὴρ δ᾽ ἄχρις ἑνὸς δέοντος πεντήκοντα, 
εἰς τὰ ἑπτάχις ἑπτά᾽ πρεσδύτης δ᾽ ἄχρι πεντήχοντα ἕξ, 
εἰς τὰ ἑπτάχις ὀχτώ᾽ τὸ δ᾽ ἐντεῦθεν, γέρων. --- Οἵ. δἱ 
ΑΠΟΒΣΙΙΙ 6] αηδ) ἀΘβου ρ Ἰομ θυ ΒΌΡῚ. π. 340. 

ΟΟΙΥ. Βαϊαϊῤ Μαίγδηρα, Αηθοα. σὺ. Ὁ. δῦ. απά6 
γδρϑίὶ ῬΙοοοαβ, ϑιρρίόηι. ἃ “᾿Αηΐλοῖ. Ὁ. 303 544. 
ΤΩ ΘΡΡαΠοίϊο 68 τατίαν!. ον ρβοναὺ δά ϊτοῦ γ8. 3, ἔρα- 
ὑναι", ΒΟΡΙρβογδύ οἱ ἄπο νῦν, απιαϑὶ Πηχίββοὶ ροθὶδ γϑ- 



λυ γοῦν, 
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Ῥυϊὴ ἀπέραμαι. --- 8. ἀ. Μαίγδηρ. ὅς με γάλαχτι 
ἔθρεψεν θείων ναμάτων. « δ΄ῖ΄ο οἸηπίηο Βᾶθὺ οοάθχ οὐ 
αυΐϊάθηη νδ]46 τηθηάοβθ, μδτὴ ἔγιιβίγα ΠΪΒ. συ 0015 ρ6η- 
ἰδτηθίσιι μη οἰ ηρ65.» ΟΟΡργοχὶ ἔτρεφεν, θειοτέρων (60ῃ- 
7Θοορϑγη οἱ δαιμονίων οἱ θεσπεσίων) μαθέων. ῬΙοΟΟΙΪΌΒ, 
τρέφει θειοτελῶν, αὶ Βα Ὀ]1οἷ τ « 1] γϑϑίθ ἰοαϊουνβ ἃ 
ἴδλπϊθ ἀθ ργοβοάϊθ ροῦν 1ἃ ρυθυηϊδΡθ 5υ}18 06 46 ναμά- 
τῶν, Τη815 ο᾽δϑύ Ἰὰ ἅηθ ρῬϑοοδα 8 αα] οϑὲ σοηγθηα 
46 Ρᾶ556} Διχ ροδίθβ Ὀυζϑη 8». ΝῸΒ δυιΐθγω, Ὡἱ [ἃ]- 
ΠΙΤΉ 7 ΤΠ Θ Δα ᾿η6886 οὖ γθῦῦ. ναμάτων ΟΓΘΑΪΤΩΙΒ, 
απο οατὰ γΘΡΌοῸ γάλαχτι ἴδ "6 βθῆβϑὰ οαγοί. Ουἱὰ οδϑβί 
Θῃλη ἐαο Γοπἔϊιηι δῦ ἰαΐϊοιιι 

ΟΟΙΥ͂Ι. Ἑαϊάοναπὶ 6 οοἀά. ΒΡ]. Ῥαυθ]. Ῥανὶβ. 2720 
Βοϊββοηηδά., (4 ποοα. ον». ὑ. 1, ρ. 410 β7. Πιαυτοηί. 
ΕἸογοηί. 29, ρ]αί. ὅ8, ρ. 160 ὁ. ῬΙοοοΙαΒ (ϑερρί. ἃ 
ἰ ΑηἩ οὶ. ν. 211), Τϑρϑυγηβ ΠῸΒ δχ οοᾶ. ῬδΡῚβ. δ] ιϑά, 
ΒΙΌ]. αν. 1178, [ὁ 2θῦ, το, --- (Οοά. Βοϊδβδοπδάᾶ. Βοὺο οἱ 
ΒΘΟΊΊΘΗΒ ἰγᾶρτη. 60 ηὶ ΡΒ] ΌΒΟΡΒΟ ὑν] αϊί, 568 ἴῃ ΕἾἼο- 
ΤΘΠΓΠΟ δὺ ἴῃ ΠΟΒΙΤῸ ΠᾺ]1ἃ Θ᾽ 5 ΘΘΠΘΡῚΒ τηϑηΐὶο οϑβί. 
- 8. 8. « Ηοχηθυαπι ἰγηϊ δαί", ατὶ αἰχὶν 11. 1, Δ : 
Οἷον ὅτε πρῶτον Ἑλλάδα χαλλιγύναιχα. Εχ ΠοΟ γο 5 
οἱ βϑαιθηΐθ αἰβοίτηιβ Πθοηθὴ ῬΒΙΟΒορἤστη, ααὶ 
γα] οὸ ΒυζΖδηΐαβ ἀϊοῖναν, δῖ0 {586 ἀϊοίατη οχ οοτὰ- 
τηθιηογϑίϊομθ δ ἀϊαίανσπα ἀρὰ Βυζαηί!οβ ΒδὈϊδ- 
ἴοηθ, ΠΟῚ ΘΧ ΠϑΒΟΘηαὶ οοπαϊοηθ.» Βοῖβα. --τ υ8. ἢ. 
Οοά. ποδί. βασιλεῦσι. 

ΟΟΙΥΙΙ. Βοϊββομδᾶ, 6 οοά. Ῥαγίβ. ΒΙ0]. Ῥῳῦ]. 
2120, ρ. 11. (4π6εα. φ». ὑ. 11,0. 410 γ᾽), 1660]. 6 οοά. 
ΕἸον:, ΒΙΌ]. Τὰν. 29, ρας. 88, ». 161 (ϑωρρί. ἃ ἰ᾿4η- 
ἐμοὶ. 1δ.). Τυλᾶταὰβ ὁχ οοὰ. Ῥδυὺὶβ. δ] υβά. ΒΙΌ]. ἢ. 1118. 
ἴο 2θὺ γῦ, --- 8. 1. ΟἸγη685 οοαα, ἀπηνθησάμην, ΘΙΏΘῃ- 
ἄανὶν Βοϊδβοηδά. ἀπηνθίσαμεν; Ῥίςο0]. ἀπηνθισάμην. 
-- 8. 2. 1111ὰ, λείρια, Εἴο βαηΐ ΡΓῸ 40} 106 σΘΠΘΡ6 
δου Π. --- ἴῃ ποβίμο οοα. 5ἰοαΐ ἴῃ ΕἸογρθηίηο 5 
γϑυβὶ Ὀτ15 5 ὈΒοΡρίαπι οϑί ἀἰβυϊομοη Γπιοϊδηὶ Τοῖσι μὲν 
εὖ πράττουσι χ. τ. λ.,) ααοα ἴῃ Απέλοϊ. ραί. οδὶ (Χ,28). 

ΟΟΙΊΠ. Ογρᾶπιθν. Αηοοά. ων». Ραγὶδ. τ. ΤΥ, ». 238ὃ 
86. Οὐπὶ θη 551 18 185. ὙΘΡΒΙ 8. ΘΟΙἕΘ ΠΟ] ΘΊῺ 
1λιοδη. 11, 2712 Ἰόουμ... 

νῷ ΝΌΡ65 δχοϑᾶϊὶ ΟἸγιηρὰβ 
1656 θυ : τηϊηἱπδ8 ΓΘΡ μι αἰβοογάϊδ τὰν θα; 
Ῥδοθῖα 50 πηπ]ὰ ᾿θηθηΐ, 

ΟΟἸΙΧ. Βορονίδιῃ ἰπ΄ Επμδοα δἰαμπθ 6 Ἰαρὶ 46 ἰσδη5- 
οὔ ρίδγῃ ἴῃ οοά. γη8, ΟΠ υβδηίηῖβ Νοίδγοθ Η]θροβοὶυ- 
ΤΟ ΠῚ ΡΔΙΡΙΤΌΒδ6, αἱ οχϑίδιί. Οοηβίδη  ΠΟΡΟΙΪ ἴῃ 
Ὀ1Ὸ1. Μρϑίοομ!ϊ βδποὶϊ ϑρα]ουῦῖ, ἤδη ἰμβου ΡΟ πθῖα 
οαϊαιῦ Ραπάονγα, ἃ. 18θ4-ὃ, πα. 840, Ρ. 93. Ῥογηοὶ δὰ 
ὙἸᾶτη ἀρίθ βυτητηϑ, ἰδοίδ πη ΡῸΡ ΙΟΘῸ5 δὐ τῃηοηίθα5 οἱ 

- ῬδΙαα θὰ5 ἀΠῆ01165. --- 5. 1. ΒΊμ.116 δ᾽ ̓ αυϊὰ παθοὶ 
ΤΆΘΟΡΙ.]. ριξε. ἀ, ν. 80 : Ὃ δημιουργὸς...... αἰγιαλοῖς 
τὸ πελάγιον χεχαλίνωκχε ῥεῖθρον .6 οὐ 1ἰὐτου 5 ρ6]8- 
δῖαβ ῥ"οπαΐι)" Ποία 5. --- 8. 3. τὸ τὴν ἄστατον σάλον, 
δΌΒαΙΙΘ 56η88; ἸΘρο πάσχῃ τοῦ τῇδε ἀστάτου σάλον. -“--- 
8. ὃ. Πρωτοσπαθάριος, ΡΥ σωματοφυλάχων, 
διθθβί Ἰθχῖοῖβ, ὐϊδιη Τἀθϑαιρο. δι ἀρραγϑὶ Ἰθρϑη- 
ἀυτὴ Ἑλλαδοχλέης, ΡΥῇῸ “Ἑλλαδοχλέους αποᾶ φαϊίυτα 
οϑῦ; Ὡοῆθῃ παυβαιπδηλ 8}101] Γϑρδρίυση. --- Ὡϑαϊ οἱ 
απο {α] τη ΚΊΡΟΒΒοῆ,, (ο»}. 1π80. φ». Τ. ΤΥ, ᾿. 861, 
ἢ. 8801, 6Χ ΒΟΒ511 Δρορῆδρμῃο. --- 8, 2. τρίδων. -- 
γ 5. 8-ἀ, ΟΥ̓αΙη8 χηπίδίο, χερσῶν τὸ ῥεῖθρον καὶ [π]Ί ε... 
ὧν͵ τέχνης βίᾳ! τὸ χῦμα ῥευστὸν χαὶ τὸν ἄστατον σάλον 
᾿Π 8 ὅ. χλεινὸς Θεοφύλαχτος οἰχείοις πόνοις. [Υ75. 6. : ὁ 
πρωτοσπαθάριος Ἑλλάδος χλέος. 

ΟΟΙΧ. Βαπάϊη. Οαίαϊ. ἰ. 1, ν». 116. ἴῃ ἢπθ 
Ρδρ. 101 τη8. σοῃθϊ θη 15, ροβὺ τηυ]ίδ, 8118, ἈΠΟΉ ταὶ 
᾿ιδϑονἰαξοηοηι α6 Ῥεαϊηιογμηι ογὐαἴη θέο. --- 8. ὃ. 
ῬΓΙΌΟΡΡΙΘ 5ιηηϊδ, Βΐῖο Ὡδῆμβ, ῬαμΩΪο, οϑθίθυατιη ἢθ66 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙ10 ΘΗ ΒΟ ΔΡΡΕΝΌΙΟΙΒ.. 

ΣᾺ 

κα 

οτηηΐα απδβὶ τοηϊ ριηδίῖοο ἀϊοία βιηΐ, αἰροίο δὰ 
γ8] δα αὐἱὰ ρΡοΥποδηΐ μδυὰ [8 0116 ν᾽ 688. 

ΟΟΙἿΧΙ. Ποϊϊοροῖϊ ϑγτῖοο (ΒΔ4106Κ). 6ο»}. [π86. 
ΤΟΙ͂Ν, Ρ. 318, η. 8661. -- 5. ὃ ἀφαΐγηιι8 δχ ἰδρὶ 
ἀηϑ8 ααϊάοθτα γηυίαίδ ΠἰἰθΡᾶ ; αὐ Θεοδό... δῖ. ὅσ 
οὐπάδ οἱ αυδγίδ 5646 ἐγ ΔΟΏ γα ΟΣ ἰοὺ ΡΤῸ ἷ 
αὖ ΠΟΥ βοϊϑὺ ἴῃ ᾿πῆγηδο δία 5 {{{8}15. ὼ 

ΟΟΙΧΠ. Μιδέρω (ϑρανίθθ πον88) ἴῃ Ἰαρίάὰθ. 
Εατδ οϑῦ 6 ΤΊΘΖΘΙΙΪ ΔΡΟΡΤΆΡΒΟ ἰπ Εαρόαϊξ. 86 
αὁ Μογόθ. 11, ». 19 85ᾳ. Βϑρϑίι 6088 [πδορ 
δὲ ἰαΐ. 1881, ν. 1582 54. Εχ αἰσοαὰθ ἀ6α!1 ΚΙ 
ΟοΥ}. ΄πδον. σὺ". Τὶ ΤΥ, ἡ. 819, 54. π. 8102. ---᾿ 
χυρὰ χορῶν. Οἵ. Ηοχα, Θά. Ν. 412 : Σπάρτην 
λιγύναικα ; ἀνδράριστος Ποο 56ηϑ8: ἰΘχίοίβ δ 068 
δδὺ ἃ ΡΡόβυ πη " απ 18. ν1}16 Ὀρῖνόθ αἀἶθαιι Ρὰν 
ἀθ 1ἃ ρϑῦῖὶθ 46. 968 βοιιγοθβ αὶ θη γοίθηδὶθηΐ 58 
ἰαΐηθ5, ἀναὶῦ δὰ ἃ βου" ἀθ ααθιαπθ ὁρὶαό 
αα πη τηδρ ϑίγαί, προστάτης, [πὶ ἀναὶξ γϑηδὰ 5. 
ὈΡιΓὸ ῬΡΘΙΏΙὸΓΘ Θη τόραγδηϊ ᾿᾿δαπδάθπο οἱ 168 6 
4] Υ διηθπαϊθηῦ 1᾽θδὰ. 6]8, θχρ!απϑυδὶῦ ΠΡ 
αἀόδαϊ.» Τιοδαϑ. 8. 3. 1ά. Ἰοσϑθαι Ανθας ΡΓΌΡΓ. ἢ 
5. 8. ΚΙΡΟΒΒοΗ͂, τηδ] υἱὲ προστατεῖ, οἰδπαϊοδηὶ 
ῬΙῸ πόλεως 6085. οοῃ]οϊοθαὶ χώρας : γΘΡῸΪ 
οαπαιθ ἔπϊΐ, ἀπδι Βαρορϑϑύ {νᾶ ἴῃ ΤΊΡΘΖΘΙΙ ἃ 
ΡΠοΟ Α γϑὶ Λ. -- 8. ἅ. 1,.86085. ἀνεγείρων. --- 
ΙΔ ἐς ὄρη τάδ᾽ ἐπήλασε θεσπεσίαν τε, α188 
ΥΩ ΟΔΡΘΡΘ ποίδὲ ΚινοΒοΗϊ --- ϑρουπάστῃ 
1,6θδβῖο δάνθυβδηΐθη Πυτη 8} 15. ποίδ α88 {{ 
βουϊριδοϑι 1 ἢ ΑὙΓΟΥΓΤΟΥΚΗ) εἴο Ἰς 
δύ [Ἔτει α] τ [ᾧ] Αὐγούστου κ ἢ, Ιὰ οδὲ ὁχ ουᾶ Ὀϊι 
πγβίδηδ ροβὺ Οἰγῖβί. 1800. ῬΙδοοθαί Π,ΘὈ510, 6Χ 6. 
οδ Οοηβίδη πορο ! ΐδηα, δΔπηὰ5 τηὰπᾶϊ 6800 5 
0862, ροβύ Ομ γιβί, 808 οὰ 8δ4, Αὐριβε τηθηβῖ5 Υἱο 
βιστηδ αἀἴ6. 5: ; ὌΝ 

ΟΟἸΧΊΠ. Οορείαηπέϊηοροϊ. Τιία]ο5 ἄσο ἱ 
γοθβ οοποθρίοβ δαϊαϊί ροβὲὶ δ]ῖοβ ΚἰοΒΒο, 
1.80}. ο». Τ. ΤΥ, ν. 318. π. 8612. « ΤΈΘΟΡΕΙΙ 
γϑρηδνιῦ 80 ἃ. 842, ἀυδίὴ θθ6ὴ6 ταθραθυϊξ ἀ6. 
τηθη 15. ΣΌΙΒ. ΤΡ τη 15 ̓ πδίδαγδηἶθ, Ὀγδθί, 
ἴοῦθβ τοϑίδηξαν 8}11} {1{}1. » Κίγολ. -- ὙΙάΘ. 
πη. 806718-8081. } , 3 

ΟΟἸΧΙΝ. Θορείαπέϊποροϊὲ ἵπ ὑανν] δα Ρὸ 
αἸοιίαν ΤΟΒδυδαν Καρα. ΤΡδηΒουρϑὶύ ὅροη. 
εἰ Παίϊο, ὧδ Παϊίηιαξίο, οέο., ἰπ-12, 1124, ΤΙ, 
θ. Ια ροβί 81105 ΚιΙροβῃοῦι, ον}. ]Ή80}. 
Ρ. 317, πὸ 8687. Ιτηροϑγρίον 116 ΒΔ 5115 Μδ 
(801-886). ᾿ : 

ΟΟΙΧΥ. « Οοηεβίαπεϊποροϊι,Ἰη, θα δὶ οὔθ 180] 1 
Βὶρροάγομηὶ ροβιίῖ, ἀαθιὴ ξ8γ 8 δι .}}8. ἃ 
ἰθοίατῃ ἔπ]5856 πδρνδηΐ, » 

Ἰαϊάϊὺ αταΐον. ]πδβορὶρίξ. Ῥ. ΟἸἸΧΧΧΥΙ, 1, 
Ῥουβα, 26 1 ἴηπθγὸ διὸ Οοῃπϑδίαπξ. Ὁ. 89, 
Οοπεοίαηεϊη. Οἠνῖδέ., τ. 1, ν». 106, Ηἴον. Βο. 
97. ηιαγιί158. ἑογέ. ». 896-7,ουτη νϑυβίοπθ ΟὙΟΥΙ 
Αρροηά.". 851, ΚΊΡοΒ Ποῖ. 60)». ἰ. ἀδ πνον ῃ. 
- 8. 2. ᾿πιρουδίου ἰϑδίθ Βυζδηθπαδβ, ΠΟΤ 
ΡΘηὶ 115, δὲ Οοπβίδη 8 ποχηΐηθ Οοΐδγιβ 
βσηδανιῦ Δ0 8η. 928 δὰ δη. 945, 5ῖγθ αὖ ΚΊΡΟΙ 
ΡΙδοθὺ Βοιηδηὶ ΠῚ ΠΠῖὰ5. ααἱ τϑσπᾶνῖ 50188, Ὶ 
1098-1038. ΟΝ 

ΟΟΙΧΥΙ, Απέϊοοϊια ϑγυὶδθ ἴῃ {ΡΡῚ τὴῸ 
Οο»». [Ιπ80». φ». ἰ. ΤΡ, ρὶ 381, α. 8111, αὶ 
ἐγαίαν πὰπο {{ππ]τ ἰθυυαϊηἷβ ἱπο] ααϊ ΡΟ556 
ΟὨρῖβύ, 1071 οὐ ἰθιρούατη ΝΙΟΘΡΒΟΡΙ ῬΈΟΟδΘ 1 
ἰουὶβ ἃ απὸ ἃπηὸ 908 ΑΠΙΟΟΒΙΔΙη ὈΟΕΡΒΙ 5 
οοπῃδίαί. δ. εἰΐα]ο γϑυβίθιβ οοηβουιρίο ἰθοὶταν : 



᾿ ὙΕο να 
ΡΝ ΤΑ τ ΔΤ κω ψ ̓ ἵ 

ψ' 

ΠΠρὁΨ«ΨΦοΦ«ᾳιοᾶ΄Π.οι τ τι ὙΘΑΡΌΤ ἨῈ ἈΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 381 
θεοῦ, σῶσον. -- 8. ἀ. Οὗ ϑαρτ. π. 308, γ85. ὦ. 1 οοἄ. ΧΙΥ͂ ξροα!!, ᾳφαδιπονά δοίη Ῥ] αν Ὁ Ὑ1185 ὌΧ ἢϊ- 

ΘΟΙΧΥΠ. « Ἐαϊάϊ; Οαπρίαβ. ἰπ δἀαϊιαπιοηι 5 δὰ 
Θοποίαπίϊποροίη, Ολινῖδέ., τὰ οαἰοθτα Ζοπδνθ Ρ. 151.» 

ἀ, Βυυμηοῖς. ἐδ. ἣν παρέλθῃς, τη] αὶ ἰδιηθη εἰ 
ἔλθοις. -- 8. θ. « Τὸ τοῦ λόγου..., π6 αἵ, αποὰ 

Ἠὶ γϑυβαϑ {ἰπηθηί ατὴ 010] 6586 ἀϊοαηΐ, γ6 06 ΘΧΡΘΡΪΔΡΙ5.» 

ΟΟΟΙΧΎΠΙ. Εἰ οοάϊοθ πηοηδϑί. 5. δυδβιϊηοθ Ῥαίδν. 
ὁ Μοπίρίδιοοη. ἴῃ Πίαγῖο Παίς. Ρ. 18. ΟΟαΙοΙ5 

15 τα ϑτὴ Ὀγδηδοοὶ ΧΙ]. 560. ΤΠΘΟΡυ] οί ἐπ Ευαη- 
α, ἴῃ Ττοπίθ ἢ αὐδίιον ὙΘΓβιι8 θχϑίδηΐ. --- δθο 
ἴὰ Απριβία 6586. υἱάθίαν χουν ΝΙΘΘΡ μου Βοίο- 
86  ρθυδίου ἰδ. 

ΟἸΧΙΧ. Εχ βὺδ μ᾽ θθαυατὴ ὈΆ]Π]ΔΡατ 601166- 
16 Θαἰ αἴ Μογαϊτηδηηιβ πῃ. Οοηδβίδη πο ρ.}18 Ἕλ- 

᾿ηνιχῷ φιλολογιχῷ Συλλόγῳ, παραρτ. τοῦ Γ΄ τόμου, 
1881, ἀο ρ. ἀδ. --- ὉΟΪ ν. ἀ. Μογαιχηδηπιβ 'ρ86 : 
Ἔν τῷ καιρῷ τῆς ἀνταρσίας Νιχηφόρον τοῦ Βρυεννίου 
ὃ αὐτοχράτωρ Νιχηφόρος Γ΄ ὁ Βοτανειάτης ἔστειλεν 
"Ἀλέξιον τὸν Κομνηνὸν χατὰ τοῦ ἀντάρτου, τιμηθέντα 
τῇ ἀξίᾳ τοῦ δομεστιχοῦ τῶν σχολῶν τῆς δύσεως. Μετὰ 
δὲ τὴν χαταπολέμησιν τοῦ Βασιλαχίου δ᾽ Αλέξιος ἀνηγο- 
εὐθη Σεβαστός, χατὰ μὲν ἴλνναν τὴν Κομνηνήν. 
᾿Αἰοαϊαα. Ρ. 18). Ισίϊαν ΑἸΟχῖιβ πουηΐηθ ρυἱτη8. οϑὺ 
᾿ὰ ααθηὶ τϑίθγθηἀδ ϑϑὺ πδθο Ὀ.}18. Τὼ δη θυ 5161} 

ἋΣ 6 Ἰοσίαν ΟἈΓΙΟΚ... ΔΗΜΗΤΡ.. 

ΠΟ ΟΟΙἿΧΧ. Ἐκ 588 ϑδάθιῃ οο]]ϑοίΐοηθ Μονραϊδημι8, 
οἷν. ἐδία, ααἱ ἰαἰθίαν. 856. ἤοη δίηνγτηδυθ. ρΡοϑ86 
'τὴ ΑἸΟΧΙΙ Οογηπθηὶ πουηΐϊηθ ὈΥΪΤΩΣ β᾽ρῚ Πατὰ 510 

απ ΔΙ ον 15 ου αβάδτη ΑἸΘχὶ ἀποῖβ πη ρογδίουϊα ρθηΐθ 
αϊαπαϊ, ποία υἱγὰση αἀπθιηάδιη ἀοοίαμα ΠοΟ 
ΟἸΠΠατα ὑν1 θα 1886 ΑἸοχῖο ϑοϑαῦὶ Στρατηγοπούλῳ, αυἱ 

6χ ΟΥὉΘ [Γδίϊπο85 ΘΧραὶ ; ποαπδαιδῖη δαίθμι τ ϑίθ- 
δηάσγη 6556 δα ΑἸθχίατη ΘΟρ ΟΠ 6 ΟοΙ θη στα ααΪ 

Ὧδθ ΟὈΤΠΘηδ8 οὐ ΝΙΟΘΡΒΟΥΪ ΒΡΥΘΠΗΪ ἢΠ1ὰ5 ογδῦ, 
πἰββιιβαῖιθ ἕαὶϊν ΔῸ ἱτηρογαίοσθ Μδηιθ16 Οοιηηθηο, αἱ 

οἰϊαβ ἀὰχ ῬΥΘοΙρ8. οἱ οἰδββὶβ δά δυθυϊθπαδιηῃ 
511 ἀρόθτη. 6 απὸ νἱὰ. Οἰπηδιη. Ρ. 164-δ, Βὰ 

Ο8πη. 11Ὅ0,. εὐ ΜαΡΑΙ.. Ολγοηποὶ. Βυταρέ. --- ϑαρνα 
ἀἰϊδιϊοιιοι Ἰοραν. Μ(ήτη)ρ θ(εο)ῦ ἣ ἁγιοορίτισα," δίαιιθ 

ἢ δηιϊοῦ 5101}}} ρᾶγίθ γϑργοϑϑηἰαίτ" βδη οὐ Β511η8 
ὙΙΓρῸ Δρρυθοδηβ. Ὠοχίρα διιίθη πιϑῆϊι8 ΟὈΒΙΡΉΔἢΒ 

αγίαν. ; ' : 

.ΧΧΙ. Ἐκ ΘΟ θοίϊομθ ΘΔ ΌΌ.6 Οἀρτ τη Ζοο Μογαΐ- 
ΠΠῚ18, 1. ο. Ρ. 40. 

τοί, χαλὴ Βἴο βιρῃϊῆοθί ρροῦδιη, Ὠοποβίδηι, [Ὁ}- 
ἴῃ δηΐσηο πδθαϊῦ ἀοοίδβίτηδ, τὰ] 16" Ηομθ- 

ἢ αἸοιϊοηοτα Θά. 0, 820, χαλὴ θυγάτηρ, α1δ0 58Π6 
᾿ς ρμίορα ΑἸϊδ, αὐ αὰϑθ ἀθ ὕἴϑηθνα 'ρβὰ ἀβαρραίαν. 
βάθη βϑηΐθηὐοθ δύ ΒΟΏΒΑΤαΙ ἰοἰραβίϊομοπ απο 
δηοῖδϊ Ἰτηρουίθοίθθ Βα 11 : 

ἡ 51 16 ἜΟΥ ΟΠδυῖοβ θαβῦ νϑβοὰ, 
᾿ ΘαΒ5θ δομϑαό ο6 Ἰοηρ' ΟἸΌΓΔΡΘ : 
ϑίτοβῦ αὰθ ἴὰ Μονῦ 1᾿δυβὺ νϑίπου, 
88. χηογῦ τὴ6 νϑίπαυϊύ 186 σΘουγᾶθ8. 

ΘΟΠΧΧΠΙ. Ἐχ οο!θοίΐοπο Ομδίζοο Αρορ. Μοιάϊ- 
τηᾶπη. ἰδία. ΜδΠπ6115 Οογηπθηὶ βἰ οι] ]ατη οβέ. [Ιηΐο 

α6 5191}}1} ραγίθια αἰνιἀϊίαν ἀϊβιϊομοη. 

οι . Εἰχ βιία Μογαϊτηδπηιβ ΘΟ]] ΘΟ 0Ώ6, 1]. ὁ. 
48. ΜΑΓΙοΘ ΟΟΤΊΠΘῊ88 5161] γα δϑβί. 

ὧν" 

 ΟΌΙΧΧΥ. Βαπάϊη. Οαἰαϊ. οἐς., ὑ. 1Π|,». 621 54. 6Χ 

5. --- [πά6 ἀυχὶλ Βυπμοὶκς. Απαί. 1Π|, Ρ, 138. --. 

θθηΐθ, αᾶ8. Θατη 8118. ΠΟΠΠ11}118 ΒΘαυ τα ἤοσοσο ορὶ- 
τ ργδιημηδίίοη. ΕΔ ΟΡῚΒ. νϑυβί ομθῖη ἀδιηιβ. Ουΐηδηὴ βἰΐ 
ΜΊΟΝδΘΙ ἰβίθ ρίδπϑ ἱρῃοίτιτη. 

ΟΟΙΧΧΥ͂Ι. Βαπάϊη. Οαίαί. φἐο., τ. 11, ». 021. ὙἹα, 
ΡΓθθο. δρίον. ἘΞ ΟΥῚ5 ᾿ρβ᾽α8 ὙΘΥΒΙῸ ϑϑ. 

ΟΟΙΧΥΤΙΙ. Παανγιαποροϊδ ἴῃ ταοθηῖθιιβ, ΕάΙαϊτ οχ 
ϑροηϊο (το. ὁρμαὶ. απέ. Χ, 82, ». 332) Κιροῃμῃοι, 
Οον»». 186. ο». ὑ. ΤΥ, Ρ. 332, π. 8748. --- « Ιτηρ6-’ 
Τδίου δὲ Μίομδοὶ 11, σοπβίαπίϊηὶ ὙΠ Παο οἱ 
Ἐπιἀοχὶθο ΠἸϊ 5, ἀαθυη το ηᾶ556 οοηβίας Δ0 δῇ. 107], 
δα 1018 ροβὺ Ομυϊβίατη. » 

ΟΟΙΧΧΥΤΙ. Ιῃ τλδυγλοῦθο νᾶ86, Ὑ᾽ά. σον}. Ι᾿ξ0. 
Εν 8121. --- γ885. ἀ-ὅ, Αππὰβ οϑὺ ροβύ Ομυϊδι. 

ΟΟΙΧΧΙΧ. Οοηείαηπέϊηοροῖἑ ἴὰ οοἸαπαπα ρουρηγνο- 
ι(ἰοᾶ. Εαϊάϊ. ὅροη. Κοόψαφο αὐ] αἰϊο οἷς. ἱ. 1, ». 300. 
ὕπαθ τὰ τοροιϊοναπί, ᾿πίου αο5 ΚΊομ ΠΟ. 60}. 
ἴμ80. ΟἹ. ἴ. ΤΥ͂, Ρ. 868, π. 8190. 

ΟΟΥΧΧΧ. Γυνραολῖὶ (ΠΡ 8 220). --- 07}. ἴη.86. 4. 
0. 1Υ Ρ». 844, π. 8750. ΑΠηὰβ δὰ δροοπδιὰ Οομῃδβίδῃϊ- 
ΠΟΡΟΙἸηδτη οχδοίαβϑ ργοαϊν ᾿. ΟὨνβϑὺ, 1925. « Τῆθο- 

᾿ς ἀοΡὰβ δυίΐίθτα 116 αοδβ Οοτληθηιβ, ααἱ {αν τὴ δχ- 
Βίγαχῖβδθ ἀἰοϊίαν, ἢ]1ὰ85 δὲ Απρϑὶὶ Βουδβιοογαίουϊβ, 
ααὶϊ, ᾿πίθροιηρίο ἔγαίρθ ΜΊΟμδ 616, ΕἸρίσατα ἰθππῖύ οατῃ 
υυγϑοῆϊο ἃ [διϊποῦαπη νἱπαϊοαίδηη ἀογηϊηαίϊομθ, 
ΤΘΡΙβααθ 5101 ΠΟΙηΘ ἢ ἈΥΤοραν, » Κίρολλι. --- 8. 10. 
ΘῸΡΡΙοθηΐαμ δὶ ΚἸΓΟΠΠΟΗ͂ΠΙ. 

ΟΟΙΧΧΧΙ. Ταϊάϊς μδπο Ἰμβοριρυϊοηθχη βαρτὰ ροῦ- 
ἰδυὴ Δ. ΟΙ5 5)1},}77,.ὼ5 ροβιΐαση, Ῥοοοοὶς. πη ]ηϑογρέξ. 
απέϊφῳ. Ὁ. 20: ΟΠμδπαϊθυιβ Ὁ. ὅ, π. 8; 9Δ60005. 
Ῥαγαίϊρ». αα Απίέλοί. ». 810, πα. 60. Εα. Π|1ρ5. π. 380. 
Βδρϑίῦ ΚΙΡΟΒΠοΙ͂, (07}. ἴγηδο. 9». ὑ. ΤΥ, Ρ. 848, 54. 
ἢ. 8749. --- 5. 2. Εά. [1ρ5. οἵ Βαϊίχηδηη. ἐϊστεφά- 
νοισί τε. --- 8. ὃ. ὙΙΔοίαν ΒΔΡοΓο 1δρὶ5 Ε.ΞΖ. 1105. 
ΡῬΓοθδηίθ Ομδμά!θρο, ταὰσίανι ἰπ ἄεξον ααοα ροϑβῖ 
ΚΙνοβοῆϊ δοοθρίμηαβ. Βυϊχηδπηο ρ]δοθθδὺ πτολίεθρα 
νέμουσιν. « [ἡ Υ6 ἱποορίδ ἀδριγδίδυῃ ᾿θοίϊοπ θυ 1 
ἰθχία ΒΘΡΥδΥ. ΜΊΗΙ ἴπ νηθηΐθμ νϑηθγαί, ὅσαι πτολίεθρ᾽ 
ὀνέουσιν, φιίῶθ εἰγ)δδ5 ἡμυαπξ, '.6, ογπαπέ. » Ψαςοῦξ. --- 
γ8. ἀ. ΖΔ 60 0511 (64. [108.} Θιμθπαίϊομθβ δοοθρ  μηπ8. 
- 8. ὃ. γαϊάθ οογγαρίατη δῖος ϑιῃθηἀδιηιβ : ἁλσὶ 
Ρτὸ ἄλγ, ᾿π|ι10. πέρτσσδμιᾶχητον γηιὶῖδ οογεέθηἱογιίθι8 
»οίϊέαγηι, τὸ πξρτμιἄχἣτον; ἁλσὶ, δαἰλδιι5,Ρ1Ὰ} 811 Πυγη 6 ΓῸ 
αὐοα ΓΔΡΙΒΒΙ ΤΠ 6586 ἔδίθον, 6χ Γμπιοᾶπο αἱ φφίο- 
γ6αβ δαίος αἰχὶϊ, Χ, 251, οομ θοὶ, περισσομάχητον, αἵ 
ἀϊοιίαν περισσοτρύφητος, ηϊηιὶδ ἐμ τγιοδιι8, περισσο- 
φρονέω, υαἱαὸ ργηιαθη5 διμηι, οἷο. --- 85. ἐγρυποδίθχῃ : 
ἀγρία" βάλε δέ μιν χ.τ.λ. ΒαρρΙ]Ι ον ὅδοοῦβ; Ομ πα] 6Ὸ 
οὐ Βαυϊῤίτηδῃπο ροβὺ ἀγρία ρΙαοοθαὶ θυμόν. --- 8. 8. 
γρηί οὐ ἰσχνοπαρείῳ Ομδηάϊονο ἀρ θηίαν. --- 8. 10. 
Ῥοοοοῖϊς. ἃρορν. οὖ Οἵ ηθ8. θαϊίοημθβ μαθθηύ ἀλλὰ 
“Ῥώμης, ογηθηάανιὺ 8 0008. ἀλλ᾽ ἄρα Ῥώμης, αἸΔΙΩΥΒ 
σομἔθβϑαϑίη ἀλλὰ ροΒίθ Ιου μὰ ΒΥ} ΔΌΣ ΡΟ Οἱ ΡΟ586 
βϑαιθηΐθ Ὁ. « Οα]}115 ᾿]οθηἐἶδθ Θχθα θ]ὰ απδβαδγη οἰϊδτα 
ἴῃ οὔἸ  ἰββί πηΐβ Αμ μο]ορίθο ρ συ δυλσηδίϊβ Γθρουϊαη- 
αν.» Ῥώμη ὁπλοτέρη, ἤοηια 710}, οβὺ Οοηβιδῃίηο- 
ῬΟ]15. --- « ᾿δυάδύ ποὺ δύῃ Φοδηηθι αιδίζθση 
ἀ6 ροηῃΐθ Πα ΔΡΆΙΩ, Ἰγα ρ υδίο σα, ἃ Οοἱ5 ΘΙΆΥΤΙδ6 ὉΓῸ15- 
46 ἰηδίδαγδίογθιῃ ; ααἱ, οχβιϊηοίο ΒΟΟΘΡῸ ΤΉΘΟάΟΥΟ 
1 μου ῖ, δῆπὸ 1222 ΠοΡ θ᾿ 15 ᾿ὰγ6 ΝΝΊοϑθϑθ ἱτ ρου τα 
οὈἐϊηπν, δὰ δημῖὰ ἀδαιθ 1981. Ἡδρὶπδ θη] 186 
ΘΟ] ΘΙ ΟΡ Αἰ, Υ85. 10, ὌΧΟΡ 6]8 68. ἴγϑῆθ, Τηθο- 
ἀουνὶ 1 βοδυὶβ ΠΠ1ὰ. » ϑαςσοῦς οὐ Κίροδῆι. -- 8. 11 

αὖ ΒισοαγΡορού ΟμδΔΠα]6υ. παῖς μὲν Δ οἱ καὶ βασιλ. 



“5. -.: 
» ᾿ ΓΟ" ἧς ἣν ἐξ Ἐ 

τύ Α, πππραες " ἌῬΩΣ. 

882 ᾿ 

οὐ: οθαὶ. -α 8. 18. Αρορρρῃ. δαθϑί τεύξατο, 

(Α ΤΕΥΞᾺ ΤΟ) οἸαυά!οαπίο γογϑίι, τετεύξατο 5οΥ1ρ- 
διὉ Ομδηαϊον. ργοῦδηῖθ Βαϊηδηδο; Ἰθρίτηυβ, ἀνετεύ- 
ξατο, γεζοοῖέ ἰϊα αἱ ἰπίορνα ϑϑϑθηΐ, ---- 5. 14. Πυχνώ- 
σας Βαϊίταδπηὶ θιηθηδίϊο οϑί ρΡΓῸ πυχνά τε παρήϊα..--- 
5. 18. Μδγτηον, δὶ ογθάϊτηιιβ ΔΡοΟΡΥΔΡΠΟ, δαθθϑῦ : 
ΟΨΙΝΕΠΙΙΚΕΛΟΝ, Ομαμπαιϊοι. : ὄψιν ἐπίχελον 
ὅν, υἱμέι δἰγγηϊΐοηυ διὸ αναῖϊ5. θδοοῦβ. τϑιϊηϑὶ 8Ρο- 
σΥΡὶ Ἰθοίζομϑμι, ἴῃ αὐᾶ 5101 Βηρὶ᾽ βθοιηά δ γΟΟΙΒ 
ἐπιίχελον Ῥ6᾽ ροθίδο ᾿ἰοθηςδπη, ἸΟ  σ ΤΩ 6586; ΥΘΡΙΒ1- 

᾿ χη ]π8 ΠΟΌΪΒ νἱἀδίαν Ἰορθηήιμη 6586. ἐπειχέλιον 8ΔῸ 
εἰχέλιος ααοά ἃρυὰ Μαποίμοῃ. Π|Ι, 2381, ᾿ηυθαῖίαν. 
ὙΙάθ 7168. 1ηρ. 4}. ν. εἰκέλιος. 

ΟΟΙΧΧΧΙΙ. Ἡδγδοὶθθ Ῥομὰ (ἢ. Εγοκ). ἘΠατάῖ 
ν. ἃ. α. Ῥουγοί. Εαρίον. αγνεὶι. ὅὁ ἰα (αἰαίϊο οἔ αἰδ ἰα 
Βιιηψηῖο, ἃ. 1, Ὁ. 18, ἢ. 12. -- 8. 1 δὐχ!]ο νυ. 
ἀοοίῖθ5. Βραποὺ 46 Ῥγθβὶθ γϑβυαίαση ρυοβίθιαν δα!- 
ἴον. δα] Θούπμι ἰδτη Ὁ15 οϑὶ ἐτ. ς [ωλγΊ; 0883, ». ἢν. 
182. 

ΟΟΙΧΧΧΙΙ. Εχ Πἰργὸ πομμα}]ὰ5 αἷν. ΟΥ̓ΘΡῸΡ. 
Νγββϑηὶ ογαίν. σομυϊηθηίθ, ᾿ῃ ὁρά 185 μεουθάσπι ΑἸαὶ 
οὐ πάν. Αβυϊδηὶ βοοϑυὶ δαϊίο, νϑηθί. ΜΌΧΧΧΥΙ, 51Π6 
ὉΠ, οΥἾ οὶ πΐβ μὰ 5 δρίσνᾶτητη. ἱπαϊοδίϊοηθ. --- 8. 1. 
μελιττόγλωττος ἀδοϑὺ ἴῃ) ΤἈρδβαι70. --- 8. ἀ. Γκϑιᾶϊ 
Ῥορθία σϑῦθο γρήγορος, υθἀδ Τἀοίαχη δϑὺ ῬΓΟΡΓ. ποι. 
Γρηγόριος ; αἶνὶ δαΐθτη ΒΔ5111 ἔγδίθυ δϑὺ οὖ αιδϑὶ θἱο- 
αὐθηἑ]ο9 6065 αἰνὰβ ΟΥ̓ Θρονα5. ν16 ἰηβρα ρον. 38ὅ. 

ΟΟἸΧΧΧΙΨΝ. Εαϊα4. ΜΊΠΟν, Οαΐαϊ. οοα. ηι88. Βιδί. 
δοογίαϊ. ν. 4. 

ΟΟΙΧΧΧΥ. Ῥυεροβίϊαμι ΟΥΘΡΟΣΙ ΝΎΒΒΘΗΙ ΠἰὈΓΡῸ 
16 Ποηιῖηθ, δαϊὶ. ΑἸάϊη. 1086 οἱ γορϑύϊαση ἴῃ Ὁ} 6}. 
5. αγορ. Ν 88. νο]. 1, Ρ. ἀ4. -- 8. 2. Εογίδββθ 16- 
ϑοπάσπι τέρματος εὐφυΐης 56ὰ εὐφυΐας. --- 8. θ. 
ΜοΙῖιβ, ορῖμον, Ἰθρογθίαν ἀναπληροῖ, Ἰηιρίογ δέ, οὐ ῬΓῸ 
εὐφραδέως, εὐφραδίης. --- 5.10. ῬΙῸ προχέον αποα 51η6 
ΘΟΙΡ] θα ηΐο ΠΟῊ πϑιϊαίαμη οϑί, ΓΘροπθηάυτχη προρέον, 
οἱ Τονίαββϑ ἴῃ ἡδύπνοον τηυδηάππι οϑὺ ἡδύπλεον, ααοὰ 
ΠαΒα.Δτη 8.101 ΤΘΡΘΥ ΙΓ. 

«..- Οθίθυια αποὰ δα]θοίατη ορδὺ αἸβί] ΠΟ, ΟΥΑΙ 
ῬγοΥβα5. Θυδηααδηη πϑαὰ ἀιθ16 δοίοῦ 6] 8 56. ΡΓθΟ- 
ΟἸδΡδ ἢ ΟΡΘΡΆΤΩ ἴῃ ΘΘΏΘΙΓΘ ΠΟΥ͂Ο ΟΔΡΠΊΪη1Β ᾿πγθηϊθηᾶο 
ῬΟΒΪ856 ραϊανουῖδ, αἱ ἀθ τηθὶ αὐϊάθηῃ {πα 1011} 56ῃ- 
ἰθηΐ18. τηα]ίο [δοίανιι5 οὐαὺ τηθ 8, 81 δὰ Ὀυιβιϊπδ8 
ῬΔΏΡΘΠΑΙ ΘΑΡΙΆ 8 16565 δοοοχητηοάδίαχα δ]1αποα 6ρ1- 
ϑυδιηγηδ σοηἀ Ια Ἰββοί. Ηοο νθΡῸ ὨΪ αΒτ Οὐ] δβί: 

Νυσσαέων ἀγαχλειτοῖο τόδε πρῆγμα, 
᾽ ΄ ᾽ -- Ἂν» ΄ ἀτρεκέως ἀγορεῦον τὴν μερόπων τετραχτύν. 

Μοὶ βἰρπιῆοανθ οοπίθοίαμη ΠΡσππὶ πη 0 6556. ΔῸ 
ΟΥΘϑουῖο Ἰηΐθ" ΝΎΒΒΘΠΟΒ 1ΠΠπ|5 ὙἸ 5510, Οἱ ὈΥΘΘΟΙΔΓΘ 
αὐδίθυ που ΠΟΙ ΪηΪ8 Θπδυγϑ. Ὑ ΘΡΒᾺΒ [0505 ΔΡΡΕΙ- 
Ἰαντὺ ἐλεγειοηρῴους ἐχ τοῦ ἐναντίου. Ιἰδαιι6 510 608 
Ἰ6ΡῚ νοϊαϊί, ᾿ποποδίοβ ἃ γοοθ ροβίγοιηδ, ἀπ θ 5 ἰδιῆθῃ 
ῬΥΙΤΩΪΒ. ἴῃ ΟΟἸ]αἰϊομθ ργοθοθαάθηΐθ ἀμ 5 ὑγϑῃ8- 
ῬΟΒΙ 5: 

Γετραχτὺν μερόπων τὴν ἀτρεχέως ἀγορεῦον 
πρῆγμα τόδε τοῖο Νυσσαέων ἀγαχλει. » 

Τοιυηεοῖ. 

ΟΟΙΧΧΧΥΙ. Ογδηθρ. Αποοά. 9». Ῥαγίδ. ἰ. ΤΥ, 
Ρ-. 281, ἀπάθ ῬΙοοοαβ, ϑιρρί. ἃ ᾿Αημοῖ. Ὁ. 180, --- 
γ8. 2. ΟΥ̓διηθν. ἀμφοτέρως, οοΥγοχὶύ ῬΊΟΘΟΘΟΙαΒ. 

ΟΟΙΧΧΧΥΙΙ, Εχ Αυρυβίαπο οοα. ἸΤποοάογοίϊ 
(ὑ͵ὰ. 4. Ηαγάς, Οαΐαϊ. ηι85. Κοφ. Βαυα». ἰ. Υ, Ῥ. 69) 
φαϊαϊ ΒΥ] θαρρίαβ ἴῃ ργεοίδι. Τμθοδογοῦϊ ααδτὰ γ6ρ6- 
10 ΤῊ. Οαἰδίοτα ἴῃ οαϊῦ. 58, Οχίογσα, ΜϑοσΌχχσχισχ, 

ΑΝΤΗΘΠΘΘΙΜΣ ΟΠ ΕΟΛΕ ΑΡΡΕΝΘΙΟΒ. 

«ὦ ὙΩ "ἀφ, Ὑκὺς ταν, 
κοπ ράξοςςς ΗΜ 

ἡ, ἂν Ἶ 

Ρ-χν, οὕτα πος Ἰοτητηδὶθ : [π 1]Ποοαονοέϊ Ὠὶοριιίο , 
μαβ Ἐριφγαηιῆῖα θὰ Αιογιιδί. οδα. --- 8. 
πάλην, Θιηθηάανι ΘΥ]θαΡο.. ΉΠΣ : 

ΟΟΙΧΧΧΎΠΙ. Βαμᾶϊη. Οαίαϊ. οἴο., ὑ. 11, Ὁ. 
86. 6Χ οοᾶ. 566. Χ, Φοβθρμὶ δ Αηέϊᾳ. “ωμααῖο, 
ΘΧΒΙὈθηΐθ. « ΟἸδαάιίαν ΟΡὰ5. Θρσυδιητηϑέθ 
Βϑροΐσο, οἂϊ {ἰλύα!ὰβ : Ἡρωϊχοὶ ὡς ἐκ προσι 
γραφέως πρὸς τοὺς ἐντυγχάνοντας τῇ βίόλῳ. ΕἸ 
ΥΘΙῸ 9]Ο55185 ΔΙ] αοί ἈΒΡΘΡΒατα δϑί. » ΓιΙΡισί οι. 
περιώσια τέρματα, ἀπλήῤωτα ὑπερδολιχά. 
συνγεγέως, νωλεμέως. 8. 10. φιλοτίμως, ὃ 
λαμπρῶς, πλουσίως. --- 8. ὃ. Βαπάϊη. χα! 
γοβίϊναϊ χαὶ ἔδαψα αποὰ ροβία]αί τε αυοα Ἀγ 
ῬΓῸ εὐφρονέως, ΒΟΥ 1051 εὐφρονέων, οὕτῃ τα δι 
αἰΐοσται ἀνθ ίθτα. --- 8. 11. ὁμοεργός ἰοχἰοίϑ, 
Τὴθϑαι)}Ὸ δι θϑὺ, αἱ ἀδὐ ἰᾶπιθπ ὁμοεργῆς οὐ δι 

ΟΟΙΧΧΧΙΧ. Βαμπάϊη. Οαίαϊ. οἔο. ἰ. 11, 
56αᾳ. ἰῃ οοα. ΧΎ, 566. ᾿ηΐθν 8118 τηαϊία, Θ0η 
(ΧΥΤῚ, ρ. 399 Ρ.) « ποὺ δηοησταὶ ΟΔΡΤΆΘΠ. 
οαχα 1)6 βορέθηι ϑυποαῖὶς οομηιθηϊοῖβ ἀα εἶθ ἢιδ 
96)" ἴρβδας ϑιιδίαξϊδ. ΟδΥγάθη μοο τηδὶθ ἱππαὶς, 
Τα]σοηΐαβ, ἀσχῃ αἰἷῦ : ὙΟΡΒΒ ΒΘΠΔΡΪ ἀ6 μὸν ἀο 
τηδίθ..» Βαπά. --- 5. 3. συνάναρχον. Οἵ. Απέλ. Ῥι 
1,21, 1. οὐ Θγθρ. ΝΥϑβ85. ὑ. 11, ρ. 81. Β. --- ὅ8. ὅ.Ε 
νομίσας, [ογβιΐδηῃη. νόμισε 5. νόμιζε, --- ἀπαλλο 
οὐπη ρυποίο. --- 8. Ἴ. ἄναχτος ἰσαπ. ᾿ΟΟἸ: 
ΜᾶρΉΙ. --- 88. ἀ8-ἀ4 βῖο δαβιρ ΘΟΥΤᾺΡ 
Βδμπάϊημιβ : μόνα τὰ σύμφρονες μήτηρ, γόνος, 
φρονες χαί... --- 8. 48. Βαπάϊη. ἔνθεν εἷς θε 
τον..- ΄ ἤ 

ΟΟΧΟ. Ονδιηοι. Αγ6οαϊ. ». Ῥα».». 998.--ἶϑ. 6 
γαίαβ; οοά, Βαροὶ ἐγγρομ, (516) ; ΒΟΡΙρ510 ΟΡΆΤΩΘΙ. ἐγ 
μένους αυοὰ αυἱὰ 510 ρδριτα νἱᾶθο ; απϑιϑὶ ϑϑβϑί ἐγ 
μένους αὐογίο5, ἐη5ι7" γογιέθ5 ἔπι Θιι, ὑνϑιαβία!ῖ, ΤᾺ 
{5 ἰδιηθη ἸΘρο τῇ ἀγρομένους, Θογ Ὧι 60 ΘΟΉΦΙ 
Ῥγοοα] θηΐτη ἀπ ῖο τηϑυηϊηϊύ ροθίδ 110. ψμαῆο. οδ 
2ὅ-80 : Καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων σὺν 
θυσιάσαι θυσίασμα μέγα... χαὶ εἶπαν Καλέο 
Σαμψὼν ἐξ οἴχου φυλαχῆς, καὶ παιξάτω ἐνώπιον 
καὶ ἐκάλεσαν τὸν Σαμψὼν... καὶ ἔπαιζεν ἐνώπιον ο 
Καὶ εἶπε Σαμψών: ἀποθανέτω Ψυχή μου μετὰ τῶ 
φύλων. ὙοΡ νυ]ραῖα ἀλλοφύλους ΡΒ ΒΕ τα, 
᾿ἸΒ.Β]Π 08. εν. 

ΟΟΧΟΙ. Ἐχ Ογδιηθῦ. Αηοοᾶ. ον. Ῥαγίβ. ἔν 
Ρ. 8338, Ρίοςο]. ἴῃ ϑβιρρίόηι. οἴο. Ὁ. 182. 8. 
Ἰηβϑυαλὺ θ᾽, αὖ σϑυατῃ ἠαποίανα ρΡοβία!δρδί. -- ἢ 
Μα16 οογηχηδ ροβαϊῦ 146 ροβί μέ. ἕ 

ΟΟΧΟΙΠΙ. Ογᾶτηθρ. Αηθοα. 9... Ῥαγῖδ. ὃ. ΤΥ. 
8568. ΟῚ 51η6 Τ1}015 ΤηΘ615.--- 8. 2. εὐχραδ 
Ἰοχ οὶβ αδθ ἰδῆθη μαθθηΐ εὐχράδιος. --- 
θέλον. --- 8. ὃ. Βαρρίουϊ χαὶ ααοά ροδβία!αι 
-- 8. 0. Οοά. περαστὸς, οοΥΡΟΧΙ ΟΥ̓δΙηΘ 
Πάχος ΘοΥΡὰ5 ογᾶββατη, χοὸς εὖτέ περ ἰός, 51 ομέξ 
αρφεδίώ 7αοέιι5, ἱ. Θ. ΒΘΡ. ΟΡ τηο 168. Οἔ, ὙΊΡΡ.- 
182 5αᾳ. --- 8. 8. ΟΥϑιηθν. ὅς τε βάρος σιδο 
αυοὰ ποαυδαπδηι ᾿πι6]16χῖββθ ἰαύθου. --- 8. 
ΤΩ6}. μέριμναι, ΘΟ] 1οΙῦ ῬΙΟ00]. τηχεδόνες, 
ΤΘΙ 661] αῇἴονί. ---- 5. 10. ἡδυμόρου ἸΘΧΊΟΙ5 

ΟΟΧΌΟΠΙΙ. Ἑάϊάουαηὺ Βοϊββοηδᾶ. 6 οοᾶ. Β 
Ῥδν. 1080. Ρ. θ8, α- ἴῃ 4πθοά. φγ. ὑ. 11, ». 1 
τη 6}, Δηθεαϊ. 9». Ραγὶδ. ». 2385, ουχὰ Ἰοιητηδίθ. 
Ἀχαδημίαν, ἀλά 6 ῬΙοοΟ]μ5, ϑιωρρίόηι. ἃ 4 
54. -- 8. ὃ. Ογδιηθν. ῬΊ600]. ἀλλά τ᾽ ἔμ᾽. 
8118, Ἰοοί. νυ! θίδίθ. ; 



» ᾿- 

Θ, -- 8. 8. ΟΥγδιηθι. τὰ θρεπτά σοι, οΟΥΡοχὶς 
Ἰσοο 5, αὶ Του 556. ἰαπίαχη ἱχητηπίασο ἀθθθαὺ ἴῃ 

τα ἀοοθηΐιπι, βιαϊάθυη, πἰ ν᾽ ἀθίαν, ἴῃ ἀβιιπῃ γ6- 
βία γοσδθ.}} τορηᾶ. ὙΙ]ὰ. Ἐπιβίαι. Ρ. 101 οἱ 
.. Θχροπθηίοπι τροφεῖα, τροφῶν ἀμοιδὰ, θρεπτή- 
. Οὐϊηΐ. ΒΙΏΥΡΏ. ΧΙ, 89. --- 5. 11. ὙΙΡΡΊ  ατα 
{ἴηι Ροθίδ τηθυη  ηἾ586 ν᾽ ἀϑίπν, ἤθη. χι. θ8 : 50- 

τ, Τποὶὰ8 --- οχὶραδ ᾿ἰποΘη δ. 
ὅ, 

ΟΥ̓. Εχ ἀνα. ]ηϑορὶρέξ. Αρρϑηκ. οὐχ, 6, 
ὁ Ηΐθν. Βοβοῖι. ἴθ Κορ. ον. Μαριίϊδ8. ἐδ). 
᾿ουπι ΤΟΙ ὙΘΥΒΊ 06. -- 5. 7, Βοβοι. οὐ ἀστοὶ. 
οὖς ; ΠΟΙΊΘ ὈΓΟΡ. 6586 γ]Ἱἀϑίαν, --- 5. 8. ΒοβΟἢ. 
ὑχτιχόν. --- 8. 9. τοι. οἰο. Ἐπισχόπονυ. 

ΟΧΟΥ͂Ι. Βοβέγε. Ἐκ ἀρορν. ΝΥ δἰζβίϑιη. τι. 88, δαϊ- 
πὸ ΚΊ ΟΠ ΠΟΥ, Οα} 5 βαηὺ Βα ρρ]θπιθηΐα, οὐ νυ. οἱ. 

᾿αὐἀαϊ!προίοη. Πη8ογρέξ. γϑοιοῖϊ. οέο. ϑγυῖθ. τὶ. 1989 ἃ. 
Β᾽ΠΠΘατα᾽ 'ἴη Οδἰαϊορο Βοβίγεθ θρΙβοορουαχη οταϊβὶϊ 

ῃ. (Ογἱθηέ. Οἠιγῖδί. Ὁ. 854, 544.) 

ΟΥ̓́Τ. Ασίας ϑγυῖδ. ᾿ς Βανίοη. ὕηπδωρίονοα 
ΤΠ, 3841, (Δ). τι, 3ὅ. Ὁπάε α. Καῖθοὶ. απ. 1069. 

Ὁ δος {ἰα]ο Ἰορίίυν ἰνδικ. α τοῦ... ἔτους. ἘΠαϊὶ οἰΐδτα 
1 δοάθτχηῃ ἰδρίἀθ δ]ίθνᾶ Ἰηβου!ρίϊο ὁχ ἀθοθυὰ Ὑθυβῖ 15 
ταροϑβίϊα, Θὰ] 8 6 ΓΘ] ι115 Ὡ1Π1] ἔθ οουύαπ θαὶ ρὸ- 

Ἰἰ, --- 8. 1. Μδγαον μαθοὺ ΕΠΗΗΝΗΟΓ, ρτὸ 

ΙΝΗΟ, μιοίθροο τα, αὐ Καϊρθιῖο υἱάθίαν, 
Ῥγὸ αἰπεινός. 

ΟΟΧΟΥΠΙῚ. Ιῃ ρανίθίϊπῖϊβ 4551 Μυβὶθθ ΒΡ: ρονίᾶ 
ΠΟΒΟΉΘοΘ » ἴῃ ΘΡΙβίυ "ο ΤΠΔΙΡΊΊΟΣΘΟ 1ἰ{{6 18. ΤᾺΌΤΟ 

ἰπάποίβ. ΕαΙαϊς ᾿ηΐθν 8|105 Τοχίθν. [)6βορὶρέ. 
᾿Α5ῖ6 Μίη. 11, ν». 304. (Οἵ, τὰ0. 110 δὲ5). ΒΘρϑαϊ 

οὔ, ἴῃ 00)». [᾿80. ογ". . ΤΥ̓́.0. 8608 54. π. 8804, 
ῬΘΡ γ. ο]. Μναααϊηρίοι., Κογαχθ οίς., [π- 
. δέο. τι. 1180. --- Κ8. 1. χήρυξ Κορνήλιος ΟοΥ- 
ΟἸ ΘΠἸσοηὰβ δύ οϑηθασῖο ααἱ ΡῈ. ΤΡοδα 5 

ἃ5 ΟἾΡ]Β1 βδορὰ θυ αι" ργυορᾶρδββο οὖ βοθρϑβὶ τη0}- 
5. 80 ΒΘΡΆΪΟΡΟ οοπαϊίιβ 6556. Οἵ, Τιϑαῦίθη, Ο»]ογιέ. 

ἐξ. 1.0. 784. Βοδιηδηαιυῖ, οἰντἰαὐ 5 ΤΊοδα 5, διὰ 
Ἢ ΘΡΙΒΟΟρ θη [1556 6 ἐϊσαϊο ποβίρο ἀἰἸβοίχητιβ, 

ῃ 0 ἃραὰ ΗΙΘΡοο θὰ ἴῃ ϑυηδοα. Ρ. 394 οὐ 1105. 
ΥΚ. ἁς Τιαρὶβ Βαῦθυα νυἱάθίαν ΓΙΚΆΑΜᾺΝ Δοθυ- 

ποῦω, ἴῃ ἀτοὸ ΔΙ, αἱὰ ΘοΥΓαρ Ϊ Βαβρίοου οὖ ἸοσθΡ τηᾶ- 
Πππὶ πόλεως ; 51 ΤΟΙ Π 16 015 πόθῳ, ᾿ππροηάπτη δου ὶῦ ΟΠ 

ΧΟΙΧ. Ονδᾶσηον. δία. ἡ. 806. Π6 δίααϊο « αυϊ. 
ἢβίθυ τη οἱ φοοϊθβίδηι ἴἢ ΠΟΠΟΡΘΙΩ ὥ. Φοδ θη 8 

πβίθυ τη ὁθϊΠοαύαμη οϑῦ ἃπηὴὺ 408. 6 αὰο ἴῃ 
ἱ Αηοοά. ἰ. 11, ». 108 Ἰορ!ταν : Ἐπὶ Γενναδίου 

ἰος ἔχτισε τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου καὶ μο- 
ἐχ τῶν ἀχοιμήτων (οοα. ἀχοινήτων) ἐνεχατέ- 

« (Ἐχλογ. ἀπὸ ᾿Ἐχχλησιαστιχῆς “στορίας.). 146 
. ΘΡΙΡΥ. --- 8. 3. λύχνον 5ο|1}{πτὴ ΦοΔΠη18 ῬΤΈΘΟΡ- 
ὅτ ΘΟΡΠΟΙΏΘΗ. Υ]α. ᾿μίθν 8118 ΘΡΙΡΎ. ἱπῆν. πη, 402, 
ἀθά, ἀθῦ, οέο. 

» 

Ὁ. ΟΥναπῖον. ἐδέα. ἡ. 306. οὐ ἰη46 ῬίοοοΙ5, ϑιρρῖ. 
ἠοἷ. ἡ. 189. Τιοτητηδ, δα αἸαϊ, ααυχῃ βα 5 ἀρρἃ- 

ἰάθη δια! ἰθταρίατα βρθοίαυϊ, απο ἰπ ῬΥΪΟΡΘ 
ς Ἰδυἀδίαν. --- 8. 8. « Μρ]1π5 βουϊθογού μὴ χά- 

ς. Ρίοσοί. ϑοὰ ἔογίαβϑθ μαθαὶϊν ἴῃ δηΐϊπιο ροθϑίᾷ : 
Τύπδτη ἰοὐ οἱ ἰδία ταϊγαοαϊα βρθοίδηαο ποη ἔδι- 

Θὲ ἸΔΌΟΣΟΒ. » --- 6 Βοο ἰθρ!ο υἱὰ, ργθθοθάθῃβ 

τὸ ν ΓΝ ΟΆΡΌΤ' ΠΕ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
Ῥίορο ας Ῥανδιιβ δα αν: ᾿ὰ ϑιρρί. ἃ ᾿Αηίϊοῖ. 1 ΟΟΟΙ. Οναμιον, ἐδία, ἰ. ΕΥ̓, νρ. 389. - οο ροο- 

6 Θχβίσαχιύ Οοπβίδη ΠΟ ΡΟ], » υἱὰ. ἀπέλοϊ. Ρα- 
. Ῥιαοί. ο. 1, τν, οὐ ποίδια. Ηος ϑέμαϊέαγωγι, 
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πηδίϊο Ἰδαἀαίτι" ἰαθι]α ρΡἱοία νοὶ βίαια αὰὰ Ποριϊπὶ 
ΟἸΡΙΒι1 οχρυθβϑὰ πθραὶ {ἸρΡΊΟ. οὐ ογμοῖΡο, αἱ ἀϊ- 
οπηί, πίηεδο οἰποία ἤρτινα, 

ΟΟΟΠ. Οναιηον, ἐδία. τ, ΤΥ, ν. 339, Ταιον]5 
αϑθ θυ βιι8 3-ὃ ρνΡεθοθάπηΐξ, βρη ῇοανὶ ογθάδηη δη- 
Βατη αἴι0 ΘρΙΘΡδιητηδ, ΒΟΡΙρΡίαΠι 5ῖγθ ΔΠΠῸΠΙ αἴ 
οχϑίνποίαμη αἰοδίπτηιιθ πἰῤ 60 ϑορναίουι Ομ βίο 
ἰθιηρ!ατη αποά Ἰαάαλ ροθία, ἰᾷ δϑὲ ἀππαμπ 1394. --- 
Ια. 564. Θρὶρ'». οὐ οἵ. ρυθθοῖριιθ γ8. 3. αὐρίαβαιθ οἂν- 
ΤΩΪΏ15. --- Ὑ 8. 1 οἱ 4 (Οἵ. βαᾳ. ορίρυ. 303-801; 393- 
8260) ἱπ᾿ δηΐπηο πὶ ἴῃ ΟΟᾺ]} 15. παθοὶ ρορθία τηΐρδοῦϊαμι 
1Ππᾶ δΡεϊβ Ὀγζδηίηεθ, οοποδπιθυαίαπι ἐρἷβ [αβι] σία, 
(ὑῶν, νπι,3) αποὰ νοοαθδηῦ ἱπο]απ, θόλον, πο5 δαΐθτα 
αἸοϊηλαβ αἀδη16 5θιι οοιροίο, φαοάᾳιιο (6556}}αΐο ορϑιδ 
ΥΔΡ15 δ6 ΒΡ] Πα 1415 ᾿πηδοίη 115 Οὐ ύτιηι, 6Χχ οϑθ] 65 5 
ἴουποἱβ ἤρτνα ἀθβουι ρύπμῃ ἀἰοθν 65. 

ΟΟΟΙΠ Ογᾶσγμον. ἐὀίά. ὑ. ΤΥ, ». 829. Θαρτα βουὶρ- 
ἴππη ϑϑὺ ἄλλα, 1ᾳ 5 4111 46 δοάϑπι ἰθπιρ!ο Βοάθπιρ- 
ΤΟΡῚΒ ὙΘΙΡΒΙΙΒ. --- 55, 1-2. ἴϑυιϑ 11 θη ἃ υϑῦβιιβ 9 οἱ ὅ. 
ΡΥΙΟΙῚΒ ΘΡΙΘ ῬΔΙΩτΏ Δ 18. --- 5. 8, ΝΊΘΘΡΒοστβ, αὐ νἱ46- 
ὑὰν, 75 ΒΔ ον δθ ἐ6 15 [αι αὶ ἀρομἰθοίτιβ δαΐ ρἱοίον. 
ΟΥ̓ἉΥΘΥῚ15 ΒΡ ρ510 νικῶσα, ΠΠ]110 56 η51ι, ΘΟΥΤΟΧΙ ; ΓΔ 16 
Ἰάθυη ροβὲ Φωσφόρῳ ἰηίουραηχίί, --- 5. ὅ. ΟἿ, ἐηζνα 
ΘΡΙδῪ. ἢ. 804 Κάλλεος χ. τ. λ., γ5. ὃ. 

ΟΟΟΙΝ. ἘΞ Ογδτηθν. ἐῤία. ρ. 330, Ῥίοοοι. ἐδία. 
Ρ. 150. --- ΝΒ. 2. Οοά. οὐ Ογρδιμθνῃ. πρὸς τὰ γέρα. -- 
γ8. ὃ. το προὐδάλλεται, --- 5. ἀ. ἰΐϑτα ἔσδετο : Πεδο 
Οὐ ηἶα, ΘΟΥΡΟχιΐ ῬΙΟΘΟΪ 8; ΡΓῸ ἔσδεσθ᾽ δαὺ ἔσόδεσο 169] 
Ροβϑβιύ ἔσδηθ᾽, οαϑδέϊποία 65 {ΐς. 

ΟΟΟΥ. Ονρδμμθν. ἐῤία. Ρ. 880. Αἃ ϑδιηᾶάθμι βδογᾶσω 
ἐϑάθηῃ ρϑυπϑὺ ἃ ῥυΐονα ἀπὸ δὲ ἄπο ροβίουίονρα βρὶ- 
δγατηγηδία ἤοο ἰοἰνδβίϊομοη. 

ΟΟΟΥ͂Ὶ. Ογδιιθυ. δία. ἘΠῚ 46 δαάθιωη ςβᾷο ἄἶνο ὅϑ:- 
γαΐουὶ οοηϑθοραίδ, ποὺ αὐ ῥυΐϊογὰ δ βθαίθηβ, δρὶ- 
δνδγηϊηδ οβϑί. -- 5. 3, 7ᾶτὰ σου ἴῃ ὈΥΪτηΟ 46 86 
Τ6 Θριρυδιηχηδίθ. 4. βαργ. ἢ. 8302, γ8. ἀ. --- Οἵ 
δἰϊδιη οατη Ὑ55. 1 οὐ ὃ 7806 ορῖρν., 3802 νβ. 3. οἱ 
902. ΝᾺ ὩΣ 

ΟΟΟΥῚΙ. Τὰ Ογδῖηθν, ἐδία. ἰ. ΤΥ, ρ. 330, ῬίςροΙ. 
δια. ν». 150. Ῥορεϊποί οὐ ἤοὺ δρὶρνῃ. δὰ αιυδιημάδτη 
δά θη βδουδῖη ΟἿ 15. οἱ [ὈΓΠ1ΟΪ8 οἱ δανίϊ ταδὶ ομουὶ 
ἐπαπὺ οὐ τηοίαβ δὲ οδῃίτβ, ΒρΙπἀόγθιη, α08}15. 6586 
8016 ἴῃὴ ΒυζΖϑῃ 18 ἐθηρ}18, ΡΙανῖσαο δανῸ δθαπάδη- 
ἴθια τηϊρϑίαν ροθίδ. 

ΟΟΟΥΠΙ. Αρυᾶ Ζοπδν. 11, Ρ. 146 οἱ σβάνρι. Ηδί. 
Οογιροηά. φᾶν. 11, 258, Ρ. 821. θ΄. ΤἈΘορΡΒδ ποῖα οἱ 
ΤΕΘΟΘΟΡαμΩ ἱπηδρΊπτπ οα] ογ 65. ὦ π05 οὰπὶ ΤΉΘΟΡΕΙ- 
105 ᾿χη ρϑυρδίοιυ" [6 Ὁ}15 ἀϑαπθ δὰ ἀποθηΐοβ ἰοίαβ ρυἂ- 
ὙΙΒΒΙΙΘ. ΘΟΠΟΙΑῚ 1υββοραΐ, χαὶ τοῖς μετώποις αὐτῶν 
ἐπιγραφῆναι βαρδαριχῶς ἐχχεντηθέντας οὺς συντέθεϊχε 
λήρους ἰάμόους: εἰσὶ δὲ οὗτοι. Πάντων χ. τ. λ., Τδο- 
ῬΒδηῃ65 οὐ 6᾽.8 ἔγαίθι ΨῬηθοάουιιβ ὁχ 00 βαρρ]ϊοῖο 
σΟρπουαίηδίι βαηὺ Γραπτοί. (ΥἹὰθ ΟθανΡ. ἐδα. 388, Ρ.8ὅ23 
οὗ 261 Ρ. 839, οὐ ἴῃ Βδὸ ποβίνδ βυ]]ορο, ἱπῦνρ, πα. 809, 
Τῷ ζῶντι). Π6α10 ἀθοθῖὰ ἰδηύαχη υϑυβὶ Ὀι18 ᾶ πὸ ᾿ϑουὶρ- 
ἀϊοπϑῖη Βδπαϊηϊὰβ ἴθ Οαίαίορ. ἱ. 11, 60]. 280 56. 
οοα. χυπ, 8, ΧΠῚ 866., οὐτὰ Βοο Ἰοϑιηγχηδίθ ᾿δ ϊηθ 
Βουϊρίο : « Ὑϑυβιιβ [ὅτ] χ ἃ ΤἬΘΟΡΒΪΟ Πρ. [Ι6ο- 
ΠΟΙΊΔΟΠΟ Βουῖρίϊ, 56 Ροίϊι8 ἱπαβίὶ πὰ ἔρομ ϊθὰ5 
55. ΤᾺΘΟΡΉΔΗΙΒ5 ρΡοϑίοθ οὐ ΤΠθοάουὶ αναρίθ. » Ηδθο 
Ῥ6ὴ6 οχροβυῖϊ ν. ἀοοί, Ομαράοη ἀθ ἴὰ Βοομρίίθ ὃχ 
Ζομδγὰ ἰ. 11, Ὁ. 116, (Μόϊαηφος δ ογὶζίφιιο οἕς., {. 1, 
Ρ. 408 54. ---- 8. 6. νυ]ρὸ ἐχεῖσε. Βαπάϊη. : χἀχεῖ- 
θεν ἠλάθησαν χ. τ. λ. ἃρυὰ ἀπριὰ ἀθϑιιηΐ γυ88. θ-ἶ. 
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-- γ8. 11. θέαν 1ἃ οδ8ὺ ὄψιν, ΘΔΙΠ166. « νἱδᾶρθ. » 

ΟΟΟΙΧ. Ἀρυά Ζοπδνι. ὑ. ΠῚ, Ὁ. 180 οἱ σϑάνγθη. Ηϊϑέ. 
φξοπιροπαι. ραν. 11. 308, Ρ. 531 54. : Πρὸ τούτων (Θεο- 
φάνους χαὶ Θεοδώρου) καὶ ὁ ἅγιος Μεθόδιος εἴς τινα 
νῆσον ἐν τάφῳ χαθείρχθη ζῶν, ἅμα δυσὶν ἀνδροφόνοις, 
ἐν ᾧ τάφῳ διά τινος ἐτρέφετο ἁλιέως" ὃν δὴ ἁλιέα εὑρόν- 
τες, οἱ ἅγιοι Θεοφανὴς χαὶ Θεόδωρος καὶ τὰ χατ᾽ αὐτὸν 
πυθόμενοι διὰ τοῦ τοιούτου ἁλιέως γράφουσι τῷ μεγάλῳ 
Μεθοδίῳ τάδε" Τῷ ζῶντι χ. τ. λ. - ΙΔ. Οδηρίαχη ἰπ 
Τραπτός. 

ΟΟΟΧ. Αρυᾶ Ζοπαν. ἰ.. 11, Ρ. 1580 οὐ σϑάγϑη. Ηἱϊδέ. 
οογιροπα. Ῥατί, Π|, 358, ρ. ὅ22 (ν]άθ βυρυ. π. 809). 
Πρὸς οὗς χαὶ αὐτὸς ἀντέγραψε διὰ τοῦ αὐτοῦ ἁλιέως. 
Ἐϑύ οἱ δριᾷ σοηβίαπί. Μαπαββ. σλγοη. Ρ. 100, Ο. οἱ 
ἂρ. Μίοδ. αἸἰγο. πη. Ρ. 390, Α. 

ΟΟΟΧΙ. Τλοϑὶς ἴῃ ραν θυ ηῖ5. ρᾶρνϑθ ΘΟ! 6ϑὶθθ ὅδ᾽ 
ΒΑΒΠΠ οαἱ οχβίραθηᾶςθ γαάθγα ἰθηρ}} 85. ΘΥΘΡΌΣΙ 
ἀϑὰϊ ἕπου. ᾿α1α. ροβί. 1,6 085. ον. αγοὶ. ἴη.50}. 11, 
φ. 119, π. ὅ10. Κινομοῆι. σο»}. ἴη86. 47. ἱ. 14 Ῥ. 
911, τ. 8086. Ῥγεοὶῦ ἢῸΒ ὙΘΡΒῸΒ. ΡΟΣ Βα οὔ δίϊομθ 
εἰτα]αβ φὰο ᾿παϊσδηύαν δηπὶ ἃ ταιπάο ορθᾶῖο 6884 οἱ 
6883 (ροβὺ Ομ νἰβί. 870-871), ορϑιΐ ρογβοϊθιηάο ἴἰη- 
ΒΡῈ 15. 1. Νοῖ, τέρεμνον τη850. 56 ΠΡ. αυοὰ δρυὰᾶ 
δηϊίααο5. πθαΐγο 6556 βο]ϑί. Μδ8δβο. ἴοσηδηη Ὁ18 ἀθα 10 
Ἡδβυοβίυβ. τ 8. ἀ. « Γιατ ροοίαβίον ἴῃ ποτηῖηθ α16- 
ΘΟΥΪ ου͵ὰβ οᾶδαπη υοοδιϊγατὰ 60 ὙΘΙΒῚ ΡΘΡ ΔΙΏθΔΡ6Β 
ὀχρυθββιί.» Κίρολπα. 

ΟΟΟΧΠ-ΟΟΟΧΙΨ. σνδίαθν. ἀπο. 9». Ῥαγῖδ. ἰ. ΤΥ, 
Ρ. 381; αἀυδιὴ τηδχὶπηθ ἀθρυανδίῃβ ϑϑὺ τθχίαϑ, α Θ᾽ 
Ὠἶο 1116, αὐ Ροϊαϊτηιιβ, τϑϑυϊταϊτηαβ. 1. πη Ἰθπημηδίθ 
οοά. ἀχριδῆς, οογγοχὶς ΟΡδιηθγαβ. --- 8. 2. ἐνθάδε 
μητέρος, ἷο ἴῃ φΊΘΙΪΟ τηδί}18. --- 8. ὃ. Οοά. οἱ 
Ογδιηον. ὡς δὲ χορὸς νοερὸς περισταδὸν,.. οἸδια!οαπΐθ 
γϑῦϑιι. --- 11. νβ. 1. Οὐδιηθι. πλάσμα, πᾺ}1]0 56 η81ι. --- 
1Π. Μαχίμηβ οογργαρίσχη δὲ πος ΘρΙΘΥ ΔΙΩΙΗἃ.--- 8. 1. 
Οοά. ἐφέψομαι, διπιθηάαν ΟΥΔΙΆΘΙ8. --- 8. 23, Οοά. 
εἰς δόμον ἔστην χ. ροοοδηΐθ τηΘί1Ὸ ; ΒΟΙΪΡΒὶ εἶμι, (δῖνθ 

οι ἦα) βροτῷ 6χ 5θοπάο ΡὈΡΙΟΣ 8. ΘΡΙ θ ΔΥατηἃ 18. ὙΘΙΒᾺ. 
ΟΣ 5. 8. οὐ τηαθ] τη βαρρ ον. --- 8. ἐ. ἰογίδβϑθ 
Ἰορϑηάαμ ὡς τὸ πρὶν φερόμην.--- Οοά. παροὺ ἔχη, ὁοΥ- 
ΤΟΧὶῦ ΟΥ̓ΔΙΊΘΥ ΙΒ. 

σσσχν. Οτγαμλθν. ἰδία. δουιρύσιη οδῦ ΘρΊ Θ᾽ ΔΙΏΤηδ, 
ἀαδβὶ ρἱοίου!β βῖνθ βου] ρίουΒ ΠΟΙΆΪΏΘ. --- 8, 1. τὸν 
Σωτῆρα Δ]οααϊίαν ρΡοθίδ. 

ΟΟΟΧΎΥΙ- « ϑομδιηδ οὐιοἱβ ὅθηθϑθ ααϑηα ΘΟΟ]Θ 8186 
ποβίρὶ τηοπδβίουι! ΒΡ ἢ 515 ἴῃ ΟδΙδΌγὶδ, ἴῃ Ποπο- 
γοῖὰ Ποῖραυθο ὙἱγρΊη18. Μδυ86, απὸ Πμόοέϊ ἀϊοῖξαν, 
οὈ]αΐδτα ἃ οἷο αἀποάδηιὶ Οοπδίδηϊ πο, ὃχ ἀθοθιιβ 
αυΐθὰβ ᾿πβονιοἰταν, Ἰδτη Ὁ158. ̓ἀδργθμθηίτηθβ. » Εα1- 
αἰ ῬΙδοθηίηῖα5 ἴῃ Ερίξοηιθ ογάθο. ραίξοσν. Ὁ. 39 
5464. [η46 τϑρϑἰὺ ΚιΡομ μοῦ, (ὁ). ἴηι86. ον. ἰ. ΤΥ, 
Ρ. 862, η. 8181. 

ΟΟΟΧΥΤΙΙ. Ονδηθν. ἀπθοά. φν. Ῥαγὶβ. ἰ. ΤΥ, Ρ. 
884. --- 8. 8. « 16ρ. φωσφόρῳ » Ον». -- 8. Ἢ. 
λελουμένος, τηπίανὶ, Βαϑαθηίθ ΟΡΔΙΊΘΡῸ, αὐδηααδτα 
λελουμένος που ἀἰδογαραύ 8, 5011{15. Β } 5 ΘΘΠΘΙΒ ΡΟ06- 
[ΔΤ τιηὶ Βθη θη 118. Φογάδηθβ, Ὁ] βαπτίζεται ΠοΙηητ8 
ΟὨνϊβίαβ, πο ἰαναΐ, Ἰανδίαν. 

ΘΟΟΟΧΎΠΙΙ. ἘΞ Οτγδταον. ἐδίά. Ρ. 38, ῬΊϑοΟΙ. δῖα. 
Ρ. 188. - 5. ὁ. Ογδιλθν. οὐ ῬΊ ΘΟ 8 ζητεῖ .--- 8. ὃ. 
ον όγατη βἰ τα! πἀϊηθ Τα] ροθίδ, αἀαστη Κάῦστρος 
βἰουΐ χαυστιχὸς, ἃ χαίω, χαύσω, γοηῖγΘ υἱἀδνὶ Ροϑϑίί. 
-- Οὐϑηον. ἀϊχσμάτων, (ποῃ δαΐοτα ἀϊσμάτων, ααοα 
τΘρΡϑμθηαὶν ῬίοοοΙ 5), Πϊο, αἰασμάτων ; ἕονέ. 1666ῃ- 
ἀστ αἰαγμάτων. 

ΑΝΤΗΘΠΘΘΙΑΣ ΘΗ ΒΟΛΕ ΑΡΡΒΝΌΙΟΒ. 

16. δηοῦ, Ποὶ 810}, Ὀοπμδ6 ἀοοίνῖπθο δὲ 88 

φομαι, ρ»ήηια οἴπρον βαρίογεξία οούοῆα. 

᾿ς ἥπ , 
κ Ὑ ἢ ὶ 

ΟΟΌΧΙΧ. Ὀράπμον. ἐὐϊ4. Ρ. 340. -- γέ. 5. 8 
Ῥοϑία Βοιηδηθῃ, γ6] ἀαγὴ οϑϑϑὺ ἴῃ ἰΘΡΡῚ5 
7 αὰ8]65 βδηὺ 1ῃ Οδ61]0 ΟΘΟΙ 586. 

ΘΟΟΟΧΧ. Ονδιαθν. δια. Ὁ. 811. βλέπων 
υἱυτιδ Β'τα}}} ἤρανα ἀδ ἰπηαρὶπα Πα 6}1 ἀ]οἰ ται 
απ ρογύγαϊν ραγίαπέ, ἱ. 6. υἱυαηπέ. 

ΟΟΟΧΧΙ. Ονδσηθν, ἐδια.--- 8. 8. Εουῦ, ον 
τῷ Νῷ, 1ὰ οϑὐὺ Πθὸ Ῥαίνὶ, Πνεύματι ϑριη αὶ 

ΟΟΟΧΧΉ. Οτγδτοον. ἰδία. ρ. 368. -- γε. 

ῬΡΙΠΟΙρΡ απ, μ1}}10 8110. 81 αἰνίηο ἰρηθ δραρί, - 
υδίαπου ἢδ6 βαηὺ νἱρίαΐθ8. απὸ οΔΡαΪη8165 (αΐ ν 
ἀρεταί) ἀϊοαηύαν, οι ]]οοί δαβίτϊα, Εονάϊπαο, ἘΣ 
18. οὐ Τοιηρογδηϊδ (Δικαιοσύνη, Ἀνδρεία,Σ 
οἱ Ἐγχράτεια), 46 αὐἱθιβ να, Αὐἱβίοί, ραβϑίηε 
ἑχάστης, αὖ φιιάχιιο Πιαγγι φιεαΐέιιον" υἱγἐνεξεη. - 
Τούσδε, (στεφάνους ; πρώτῳ τῷ σοφίης (στεφά 

ΟΟΟΧΧΙΠ-ΟΟΟΧΧΥ͂. σναταον. ἐδίά: ἐ. ΤΥ, 
Τοράυτα ἰδηἰατητηοάο ορὶ τ διημηδίϊοη τορι ἢ 
οοὰβ ἴῃ ϑιρρί. ἃ ᾿᾿Αηΐλοὶ. ν. 146. ΝΙσθίαβ ἴὰ 
νἱἀδύαχ 86 415 Δ] 1Ο} 8 580 88 1π ἀπ06 ΟΟΠ ΒΔ ΠΟ 
ΔΡΟἰἰοοίι5. --τ 1, νβ. 3. Ογρᾶταθυ. χεράσας, ΘΟΡΡῈ 
ῬΙοοΟ 5, ἐδία. --- 11, νβ. 1. Οὐά. δόμεν, ἴῃ ποίδ! 
Ῥοβυῖϊ δόμων ΟΥ̓́ΔΙΆΘΙ5. ΠΟῊ βἰπθ ἀυθ ]οπῖ5 51} 
ἀαοα ἰδτάθῃ ΤΘοθρ  πλ118. ---- ΠῚ, ν8. 3. ῬΊΘΟΟΙ. ῬΓῸν 
πόθος, αυδηη βου ρβὶῦ Ονδυηθυ., οοη οὶ! πόνος, 10 
ἐθχίατη υϑοορὶύ, πα 116 ν τα αἰαίαχα. ΝΙοοίοο Π δὶ δι 
τη πρὶ δρ ϊβαὰθ Ίοο0 ἔαΐ586 απ ροοία,απᾶθ Ὁ 
πίαχῃ Τϑρηδίου! ἀἰρπατα Οραβ ρΘγἤσορα οἱ ααϑὶ ὦ 
ἄδτθ ροίπουιί. Οθίθυασα ὃχ βθαιθηΐθ θρΊ ΔΏΣΩ 
βδ.15 ἀρρᾶγοί (νγ5.. 13) Ἰορϑηάαῃ 6556 πόθος. 

ΟΟΟΧΧΥ͂Ι. σταμιον. ἐδίά. ἰ. ΤΥ, ν. 319 5ᾳ. ἃ οἱ 
ἄθυι δι !ἤσοτῃ Ιἀθιηαὰθ οραβ ἃς ὑυἷδ ριον ρϑυηϑὲ 
δρ᾿ σΡαυητηδ,.--- 8. ὃ. ΟἿ, ΘρΊρΡ. Ῥ γε ἀΘΏ [15 γ88.1- 
5.10. Ογϑμη. καὶ πν. μιχροῦ,τοῦτο δ᾽ οὖχ ἐχ. μόνον ᾿] 
χ.τιλ.---ν 5. 14. Ὁῖνὶ Ῥδὰ} (αα Οονπέλι. 1.18, 3) γ8 
Θυβοῦι 1} ὥστε ὄρη μεθιστάνειν. --- 8. 12. ΟΥ, Ὁ 
δρίρν. ν8. 9. --- 8. 18. Εογίθ Ἰορϑηάστη τό 
τύπους, υὖ διέργα ΥὙ8. 8, τύπων. ᾿ 

ΟΟΟΧΧΥΙΙ. Ονδταθν. ἐδιᾳ.".1Υ,Ρ. 320. Ιῃ ὁ 
ἰθιρ! απ ἀἶνοο Ίυρίηὶ ἀϊοαίαχα. --- 85. 1. ὁ 
γῶν, οογΓοχὶῦ ΟΥΔΙΏΘΙΒ. ᾿ 
Ὁ ͵ 1 

τ ΟΟΟΧΧΎΥΙΙ. Οονγαβῖς ϑγυῖθ. Εἰδὲ ἴῃ Ο6}}Ὀ. 17 
ἢ. 8θδά; τορι α. ΚΑΙ 6115, Ἐρίρν". 4». 6. 
ἢ. 1068, ααἱ γ8. 3. « αι βαρρίονῖ, δἰδ, θεοῦ τε 
ἀνθρώποιο, δα] θοίϑ, βιιηΐ ΘΧρ] οδἢ15 ὙΘ 015 μά. 
ἀθανάτοιο ; μϑ ΠῚ, ΤΔΡΊΥ ΠΟΙΊΟ οϑὺ, ἱτωτη 8118 
-ς γε. Δ μνδάϊαν ΕΡΜΛΟΕΤΕΎ, υπάο Κ'ὶ 
δγαϊν ἔρμα λοέτρουν 46 Ὀαρ(ἰδέθνῖο 586}}} 1πί6}}}; 
γοίδυίᾳαθ δὰ θὰ 486 γ8. 1 βαηί ἀἰοίδ, ΤΟΙ Ια α]5. 
θέτως ᾿ηδου δ. --- Ὑουβῖ 5. βαθβουιρίαμι οϑὲ ᾧ 
μήθη τὸ μαρτύριον (τιϑ ΡΥ 15 θα ρ] απ) Μαΐῳ, 
ἃ, πόλεως ἔτει ὕπε. « ΘοΡΆΒΘΠΟΥΙΤα οἷν ύς 
δἰβὶ πϑβοίδιμιβ ἃ 0 8δῆμῃο ὕδρϑίθηδδ 8] 
ΠΙαυσ θατα ΘΡΟΟμἃ5. ΡΙΘΡΌΤΠαΘ. 8880 
ΟἾν. ρυῖταὶβ Θοππϑ1 [ΠΟΥ] η}118], ἰάΘοαθ. 
ΘΟ ΒΘΠΟΣ ΠΣ 566 6588 δαὺ αα1η11 δὰ 

ΟΟΟΧΧΙΧ. Οτδιμθν. ἊΑποοά. 9}. 
». 3920. ϑροοίαγτο νἱάοίαν δὰ βδηοῖὶ Τ' 
βΊθια, αὐϑηὰ θοογδί ρἱοίον δὰῦ βίδ 
Ποχηΐηθ ΦοδηΠ68. -- Υ8. 8. πάντα τὰ ἐ 
(488. ἴῃ τη6 ῥγοαί γἱγθηίθ ἰηϑαηΐ. --- 8. 



ὙΣΡΊ τυ τ τ ἦ ἣ 
δ νὰ ξ ἀὰ δὰ 

Τ Ἰωάν. δίδωσι, σοὶ δὲ χ. τ. λ. Ἰεροηάπτῃ οὐαὶ δίδωμι" 
᾿ ) δὲ... ΡΣ ; 

ΟΧΧΧ. Ονδιηθν. ἐῤία. ἰ. 1Υ, Ρ. 380. -- Ιῃ Ἰθγὰ- 
βασιλικοὶ στέφανοι τῆς χειρὸς, ΓΘ Ρ΄126 ΘΟΙΌΠ:Θ τηἃ- 

αηΐ, αὐ ΟΡΊ ΠΟΥ, ΠΠΠῚ γΘΡῚ], --οῦ8. 8. προτροπαίων 
Ὁ προστροπαίων ; προστρόπαιος, ὁ ἱκέτης, τοῦτ᾽ ἔστιν ὁ 
ὃς τινα δεητιχῶς τρεπόμενος; Εἰδίαι. Ρ. 1807 : ον. 
σ, προτροπῶν. --- Οιΐδ ἔιοΘΡ 1 πη ρθγαίον ἢἶο Φοδ πη 65 
ἢ 5α {15 ἰπἀ6 Ἰἰαιιοί. 

ΟΟΟΧΧΧΙ. Ονδτηθν. ἰδία. --- Κόρη, ὶρρο βδποίδ, 
5 ποὺ οἰηρα!αγη, αἰ οὐ νϑβίϊαα ἀπὰ (14. 568. 
Ἰσντη 18), ἴῃ 580" 8. ΤΘ]]α 188 ΒΥ ΖΔΏΝ] 60]6- 

ΟΟΟΧΧΧΙΊΙ. Οτδτηθν. ἐδία. --- Τὰ μοο αὐ ἴῃ ῥΥΐορΘ 
Ὡϊηδίθ, δα βδουὰβ ααβάδιῃ γϑ αἰ. βρθοίδί 

. ἄπο ἴῃ αἰγοαῖιθ ΘρΊρυδιηπιδίθ 8815. ἰπάϊοαὶ 
αἰὰ5 τήν, ἰὰ ρυθοϊθαβο Βορθ, αὖ Δ1101 ἀϊοίαχμη 

: δαὶ ἀϊοϊίαν, ἰα βαϊηὶθ Εἰρίμθ, ἰδ βαϊπὶ ὅδηρ. 

ἼΟΟΧΧΧΙΠ. Οτδιηου. ἰδία. τ. ΤΥ, ν. 2390, ἱπάθ 
5001. ϑδιερρί. ἃ ᾿Αηΐλοί. Ρ. 188 8ᾳ. Πωρϑγᾶίον 
Ὁ δδϑὲ ΝΙΘΘΡΒΟΡΙΒ ΠῚ ῬΠοοδβ. --- 8. 1. Οοῃ] ]οῖῦ 
6οΙτι5 θεόφρονος ; ὨΪΠ1] χη α πάχη. --- 8. 1. Οτὰ- 
8}. ὑπέτρεσαν, οογΡοχὶ ΡΙΟΟΟΙ. --- 8, 9. ΟΡΔΙΊΘ. 
ὶ γυναιχὸς, αδὶ ορονιθὶ βου ὶθα5 οὐδέ, οαπὶ ΝΙΘΘΡΒοΥὶ 

ΡΤ ΠΘορμδηΐὰ οἂραΐ Θββϑὺ ΘΟ Παρ ] ΟὨ͵5. ῬΥΙΠΟΘΡΒ 
116 « ᾳαδτὰ Ὀ6|]16ὰ Τ6 ον απ αίπβ, ἰᾶγα ἀουηὶ ἴπ- 

ἴχ, ἀστὰ ἀνΥ {196 ΒΟΘΟΡα θα τ6. 5686. ϑιηδποῖρδί; 
 αὰ0 1ῃ οὐἀϊατη οἰνί απὶ ᾿ΠΟΌΡΡΘΏΒ, [Δ 0116. ἃ Φοδηη 8 
π506, δα]αναπίθ ΤΗΘοΟρμδηΐα, ΝΙΘΘΡΠΟΥΙ ὌΧΟΙΘ, 
οἷα πέρα ΟᾺ0116 ἱπίον οιῖίαν, οὕχὰ τ Ραμ ρΟὐλτι8 
δῇ ΔΠΏΟΒ 56Χ, Τη6η865 ἰοἰϊάθιῃ. ».). Β, Ερπαΐ. --- 
«11, Οἵ, ἀ6 Βοάδγιοο, ἀοίπογαμη ΓοθΘ, ΡΟΡΌ Δ ΘΊῺ 
ἹΠΠ πάτα ααδηη, ἰηίθν 8185, π᾿ ΘΆ]]1005. ὙΘΡΒΙΒ 
δία! ΘρΡθρίαβ ροθίδ 118 ΠΘΒΟΒΔΙΩΡΒ : 

. . Γ . . ., . ., . 

Ηΐον, ᾿᾽ δνδὶβ ἀοιζθ διμόθ8, 
νἱηρῦ ΤΟΥίΘΓΘ 5565 Του 68, 
ἰγθηΐθ Ῥουΐβ, γθηΐθ ΔΡΒΘΏΔΌΧ... 
δυ)ουγα᾽ μυΪ, Ρᾶ8 Ὧπη6 ΟΡ0]6, 
Ῥᾶ5 ὑη6 Ιδῆσθ ΘΒρΆΡ:}0]6, 
Ῥδ5 1η6 ΤοῸΓ ἃ οΥΓόποδαΧχ, δίς. 

19, Μοιιηὶς Ροθία Ηοπιορ. Οήγε5. Σ, 80 : 

Οὐδὲν ἀχιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνθρώποιο. 

ΟΧΧΧΙΝ. Ονρδπιθν. ἐδία. ἰ. ΓΥ͂, ν. 80ὅ. ῬΙοΟΟΙαΒ 
ἱ. ἃ ᾿Αηίλοϊὶ. ν. 181. 6 πος ΝΙσθρμοῦο ἱτὰ- 
ΟΥΘ υἱὰ. βϑιργὰ ἢ. 8598 οὖ ργεθοῖριιθ ἰηΐν. ἢ. 

 οχ αἀὸ δρρδνοί ΝΙοθρβογασι 1ΠΠυτὴ ΒΘ ΠΟ ΟΥΤΩ 
Ἰυτηθιο δαἀβοῦιρίαστη [αἶββθ. Οὐαὶ οἰϊδπὶ ροίθβί ΠοθοΘ 
Ρ᾽σνδιηγηδίίοη ἰἤθοῦθ οι δα θθθ ἴῃ ΙΩΔΠΙΒ 
ἜΡΆΤΩ ἴον πηδίδθ δὲ, πὖ βδηοίδβ Ρϑ]Ἰατϊδ8, ἰρβᾶχῃ Νὶ- 

ΒΡ ΠΟΥ ἀθχίγατη οοπ ἐπ θη ἰ] 6556 που ρίαμ. 

1] 

ΟΟΧΧΧΥ. Ονδπῖον. ἐδίά. ἰ. ὔ1Κ΄4». 39ὃ, ἀπάθ ΡΙο- 
. διερρί. ἃ ̓ Απίλοὶ. Ρ. 184 54. Ιὴ Ἰϑιητηδίθ Κυροῦς, 

6}. --- 8. 1. ἐμὴν, ξίφος ἥρπασαν, ]1ἀ. ---- 8. 2. 
τίεις, 1]. ἘΠῚ Ἰασὶ ροββὶὺ ἐν σχοτίη, 564. ΔΙ ΘΡΌΤΩ 
57 νἱτὰ αθοί. Ρίσοοί. --- 8. ἀ. Μανίοις, ΟγαΏι. 

Ἰοὶς δὰ Ἐποοίαμη, τορϑπὶ ΕἸΡὶσΊ, ΟὉ οὐ αἀ δ] ἐἰδύθυῃ 
ΠΘ. Δ ηΟϑατη, ατιθῖὴ ἴῃ Οαν55. Σ, 8 νοοδΐ Ηο- 
βροτῶν δηλήμονα πάντων. --- Οἵ( ἐδ. νΒ. 110.--- 

᾿ς ἀνάσσετε; ἔρρετε τοιχ. Ο»αηλ., ααἱ οοῃ] οὶ αὶ 
τε. --- 858. ὅ-9. Οἵ, ργεθοθά. δρίρυ. ἢ. 338. 

ΠΟΧΧΧΥΙ. Ογδηηθν. ἐῤία. ἰ. 1Υ,Ρ. 290.---Ἶ 5. Ἂ.... 
; ἀνέμους. τοῦ σΆ]]106, 76{67, ΘΟ 61" ατὸ υϑηιέ. ΟοΥ̓ΠΘῚ]. 

δυυΐέο ας Μοπέδι", τι, ὃ : Εἰ νοΥθι" δὲ ἴὰ ἀδιὴθ δἷ 168 
᾿ἃπποαν5. ατὸ υθηέ. --- Οἵ, Ω. Μεροὶϊ δρίρι. Αηέλ. ραί. 
Υ, 138, ὁ : “Ὅρχους δ᾽ εἰς ἀνέμους τίθεμαι. 

ἈΝΤΒΌΠΟΟΘΙΑ Π|. 

ον ΠΝ ΘΑΡΌΤ ΠῚ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. ϑ8ὃ 

ΟΟΟΧΧΧΥΊΙ. στάσιν, ἐδία. ν. 390. --- Λάρναχα, 
88}1. οἠιά586 φιῖὶ οορἔϊοηέ ἰθ5 γοϊϊφιιο5. 

ΟΟΟΧΧΧΥΠΙ. Ονᾶμιθν. ἰδία. ἡ. 398, Αα ἰδθυ]δτι 
ααδηηάδηη βρθοίδυθ νἱάἀθίαν, αυδ ἀθρίηχοναὶ δΡοχ 
Φθβαμη ἴῃ πδνυΐοιϊα ἀοντηϊθηίθη οὐ ἀϊβοῖρι!οβ ῥτο- 
0611 ρϑυίθυυϊίοβ ἱπουθρδηίθ. 14, Μαιμοοὶ Εναηρ. 
ΟὯΡ. ΧΥ͂ΠΙ, 28-217; Οἵ. Μᾶγο. ιν, ϑῦ 5ᾳᾳ. οἱ ἵμιο. σὑπι|, 
22 8664 

ΟΟΟΧΧΧΙΧ. Οτγδίηθν. ἐδία. υ. 39ῦ. --- 5. 8. σοά. 
δικαιοτηρίων, τηπίαν!ὶ ΟΥΔΙΩΘΡῈΒ ἴῃ δικαστηρίων, Γορὰ- 
Βηδηΐθ τηθί στο, αἰ τηοπιῖ ῬΊΘΘΟΙ5 ϑρρὶ. ἃ ᾿Αηίδοί. 
Ρ.- 340, αὶ ργοροβαϊὶ δικαιωτηρίων 1. 6. χολαστηρίων, 
4αρα ΤΘΟθρὶ : δ] βάθη δύ δοχεῖς ρτο δοχεῖν αποὰ 
ἀφάδνδί Ογρδιῆθυῖβ, αποάατι6 ΒΟΡυ ἃν]. : 

ΟΟΟΧΙ,. Ογδιηθυ. ἐδία. Ὁ. 296. --- 5. 1. Ομ βιὶ 
γϑρῦδ βαηΐ ἃριὰ Μαιιμβεθυϊη χχυῖ, 10 544, οἱ Μδγῦ- 
Θατα ΧΙν, 8, 544, οὐ Φοδηπ. χα, ὃ, 564.--- ΜοΓοίνὶχ οϑὲ 
Μαυῖᾶ, Μαδυίῃδθ ΒΟΙΌΓΣ. 

 ΟΟΟΧΙ]. Ογδπιθν. ἰδία. --- Αἀ μι αὐἱϊ ναϊρὸ 
Βοριιδβ 1ιαΐγο ἀἰϊοϊϊαν βρθϑοίδί. -- 8: 1. Ογδπιθν. λωπο- 
δύτης οἱ ἴῃ ποίδ, οοά. λωποδυξς. --- 58. 3, Ἐδέμ,, γα! ρὸ 
Εάθη, 14 δϑὲ νοϊιρίαβ, ἰη 46. χαὶΐΐη ἐθρνᾶ οβὲ Ῥδυδαϊβαβ 
οὐ ᾿ρϑύχῃ οδοϊατη. Μιὰ. 5. Το. Ευαηφ. χχπι. 68: 
χαὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς: Ἀμὴν λέγω σοί: σήμερον μετ᾽ 
ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 

ΟΟΟΧΙΙΙ. Ογδιηον. ἐδια. Ρ. 290. 8. 3-8. σελήνη 
μος οϑύ Μαρία υἱγρρὸ Πδὶ τηδίρυ, π΄ φωσφόρος ΟἸτὶ5- 
ἰὰ8 ϑϑύ ΠΟΥΪ ᾿υγωϊη15 διοίου. 

᾿ς ΟΟΟΧΙΠΙΠ. Ογδιηθῦ. ἐδια. 1. ΤΥ, ». 296, ῬΊοοΟΙ. 
δωρρί. ἃ ΤΑπίμοΙ. ἡ. 185. -- Υ5. 1. Ουΐδ ἔπονὶς 
ΟὨΡΙΒίοΟΡ βου ἰϑίθ ΠΟ ΘΟΙΩΡΘΙ. --- 8. 23. ΟΥ̓ΔΙΉΘΡ. 
ἡ τίς χερσὶ τίνος, ὁοΠ}]οἸΘθδὲ ῬΊ600]. ὁ τίς χερσὶ τίνος ! 

ΟΟΟΧΊΗΝ. Βοϊββοηδά. Αποοα. φ». ἱ. Π, Ρ». ἀϊθ, 6 
οοἀ. 1680, Ρ. 19ὅ, 23. Τηβονὶρίϊο, αἱ νἱἀοίαν, δάρὶοία 
ἰδ] ΟὨγἸἰβίαση ἃ οσο86 ρθη ἀθηίθυῃ ΓΘρυϑβθη δ. 

ΟΟΟΧΙΝ. Ἑαϊάογαμὶ Βοϊββοπδάϊιβ Αηθοα. ο». 
ἰ, 1, ». 417 οὐ Ογδίηβθν. Απϑοί. 9». Ῥαγίβ. ἰ. ΡΥ, 
Ρ. 291. Τιϑηατηδ, δΔἀαἀ!ἀογδὶ 116 ποὺ : ὡς ἀπὸ Χριστοῦ 
σταυρουμένου. Ἦοο ἰδθι]δθ. ῥἱοίθθ ᾿πβουὶρίθχη {1556 
ΒΌΒΡΙΟΟΙ, απτ6 ΟἸΥΙΒ.] ἃ οὔθ ρθη θη 85 ουδὲ ἸτηδρῸ. 
ΟΒγιβίαβ Ἰοααϊίαν. --- 8. ὃ. πλάσμα μου, ΠοΙΏΪΠΘΙη 
βιρῃϊβοαί ααθιη « ἰὈγιηδυϊί, ἔπλασεν.» Ποῖι5 46 1110 
ἰθυγϑθ. --- ἀθη65. 11, 1. Οἵ. δρίρυ. 564. ν8. ἴ. 

ΟΟΟΧΙΊ. Ονδηθν. ἐδία. Ρ. 297, ἴῃ Ἰθιηγηδίθ 
βάπτησιν Ρ6᾽ Ιοἰδοϊβιησμη. --- 8. 2. ΟΡΆΤΩΘΡ, συνῆξα, 
ἀπθίαμῃ αυϊάθτη, ΡργῸ αὰ0 ΒουΙρδὶ συνῆξα ἃ συνάγω, αἱ 
δριιὰ γθοθῃίουθβ ΟΥ̓ΘΟΟΒ ΒΟΥ ΡίΟΓΘ5. ΠΟῚ ΓΔΙῸ ΟΟΟᾺΡ- 
γὶὺ ἤδθο δου. 1 ἔογτηδ. --- αἱμάτων τηδηϊρβίθ τηθηάο- 
ΒΌΤΩ τηὰπίδνθυδιη πῃ ἁμμάτων ; ΒΑΌΘΡΌδΙη ἀποαιθ ἴῃ 
δηΐτηο ἐκ χασμάτων; 864 γροβίϊταϊ ὑδάτων 6ΧΣ Θρίριυ. 
864 (η).) ν88. 1-2, --- 8, 8. Μοιηίηϊ ροοϑία Πανὶ 5 
Ῥβδ]πη. ΟἿΥ, 2 : ἐχτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν. 

ΟΟΟΧΊΙ 1. Οὐϑυαθν. ἐδὲα. ἢ. 2398. Τιογητηδ δοίαχα 
6Χ 58]. Χχιι, 18 : Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἕαυ- 
τοῖς, χαὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔδαλον χλῇῷρον. --- 8. 
8. ἄφες, αὐριϊέξο, 5ο:}1οϑὲ φογηι ἀοὐϊέα. 

ΟΟΟΧΙΥΠΙΙ. Ογδαθν. ἐδία. Ὁ. 298, Αα ἰδθυϊδπὶ 
αὐδιηάδπι ρῥἱοίατη Ρουθ, αὰὰ ΡΘΡ ϑοβθηΐδ δία 
Ῥγορμϑία 7096] σὰ 'π ἐχτάσει οὐ ΠΟΡΓΟΡΘ αἰγίηο ἢχαβ 
Γαύαγα ργοουιἀθγοί. 

ΟΟΟΧΙΙΧ. Ονδμῖθν, ἐδία. Ρ. 399. Μδηϊ ϑβίατα οβὲ 
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μῖς ἀθβουῦῖοὶ ἰδου]διη. ααὰ ἀορίοίδ δραὶ Απηπηιδίϊο, 
ΟΠ α886. οἠμμΐη οὐ Ρ ϑΘβθυ τὴ Ῥοθίδϑ Δα ἸΡ  1ΟΏΘΙΩ 
Βαρορδί. 

ΟΟΟΙ,. Ογδηῖθν. ἰδία. Ὁ. 299. Τιϑιηγὴὰ δα α]α]. -- 
8. ἃ ἴῃ δ]. δορὶ ργδιητηδίίοη δ νουῦαχῃ ἀθῆαπχίί. 
γιά. ἰηΐν. ἢ. 8ὅ8. 

ΟΟΟΙ1. σγδιῆον. ἐδία. Ρ. 399. Τιϑυηχηδ Δ αἸα] : ΡῈ. 
γϑ ΪΟ5 Βθηϑι18 γοοἱβ Λόγος ᾿υἀ]ΐ ροϑίδ : Λόγος ψ εθαμ 
οϑὺ ἀἰνϊματα αποα « ΟδΧῸ (δοίατη οβί, » σὺν τῷ λόγῳ, 
1. 6. δὶ « Ανθ » αἰχιὺ Ὑιγρίηὶ ΔΏΡΟΙαΒ ὑπὲρ λόγον, 
εἰέγα γναΐξίοηθηι, ααοὰ ποαυδαιδηη ταίϊομθ οοποὶρὶ 
Ροίοϑβί. 

ΟΟΟΙΠΙ. σραηον, ἐδία. Ρ. 2399. Τωϑυητηδ, Δα αϊαὶ. 

ΟΟΟΙΠΠΠ. Ογδυαθν. ἐδία. Ρ. 399, αυἱϊ γβ. 1 : χαίροις 
τὸ ῥῆμα. χ. τ- λ. Τιϑιητηδ δα ]α], --- 8. 2 ἢΔ0685 78 1ὰ 
ἴῃ ΘρΙρυ. ΒΡ ΡΙΟΡΘ π. 800, γ8. ἀ. 

ΟΟΟΙΜΥ. Ονδπθν. ἐδία. ἡ. 399. Γιϑυηγὴδ Δα α]ἀ]. ---- 
8. 8.. Οἵ, ΟἸδπάϊαπο διιρῖθαιὶ Οανηιῖπὶς Ῥαδολαί. 
(ερίσυ. ΧΙ) νβ. 10 844. : Μορίδ!α οογᾶδ [ ἃ:- 
ἐϊῆσοια ἰθχθῦθ ΡΟΪ], ταυπαίατιο Ρρουΐίου | ῬΔΥΒ ζαϊν 
Βυχηδηὶ φόηθυϊβ, Ἰαἰαϊίαιθ 50 ἀπο ἰ Ρθοίο"νθ, ααυἱ 
τοίαπηι 1αἰ6 Θομαρ! Θοὐ ἐὰν οὐ θοτα ; [ οἱ, αἱ ΠΟ Βρδ 0115 
ἴθυσεθ, ΠΟ δ ΌΟΣΙΒ ἀηἀδ, 1 ΠΟΉ οαρί ιν" οδίο, ραγυοβ 
ὁοηΓἰαὶὲ ἴηι αγέιι5, οἷο. 

ΟΟΟΙΝ. Ονδηιθν. Τά. ρ. 800. 58[15 ἀρρᾶγϑὶ βᾶπο 
[αἷ586 ἰαθα] τὰ ρὶοίατη, οἂἱϊ ογίδ586 ᾿πβουρίατχη {αὶ 
Ποο σδγηθη. --- 8. 23. Λυχνία ίτρο Ποῖρανᾶ οβί; οἵ. 
ἐπ. 6Ρ. 81ὅ, 1. --- 8. ὁ. Ογδιηθν. ἡ θάλασσα, χαρὰ 
ΟὝΤΩ ΓΘ ΠΟῊ ὁοηρτα; ΘΟΥΤΟΧΙ. --- 8. ὅ. Ἄοῦθο σα- 
γηνεύειν ἐγοαπθηίθν ἃ βου ριον! 58. ΟΡ ΒΔ ὴ15. (Υ]ά. 
ΤΑΘϑβαιμ" 771) ἀϑαγραίο Δ᾽ Πα Ἰΐαν Πομηϊηθπση ὈΙΒοδ πὶ 
αδτα ΔρΟβίΟ] 15 515. ρυόσαϊ 1 Φοβαβ, Μδίίῃ. τν, 19; 
Μδτο. 1, 11; ἴλιο. ν, 10. ΠΌρΙΠΪΟΙ νοὶ λόγων, λόγοις 
βϑῆδι ἰδοϑίθ αἰΓαν. 

ΟΟΟΘΙΥΙ. Ογδιηθγ. ἐδία. Ρ. 300, Τιϑιηγηδ, δ αἰάϊ οχ 
᾿ογταϊηθ ργθοθάθηΐθ, αποὰ δὰ ἈΠΥΤΟΝ ΟὨνυϑβοβίο- 
ΤΑΌΤα ῬΘΥΓΠΘΡ6 υἱ ἀθαῦαν, οατα Π 60 Δα ἀποίίιν οὐ οομη- 
γηδηάαίαν, αἱ ἴῃ οὐδ δαὶ Ἰοσῦχη μαρϑϑδί. 

ΟΟΟΙΥΙΙ. Ογδυιθν. ἐδία. Ρ. 800, Οἵ, Αὐν. Ῥνυδοπὶ. 
Ῥιρίψονι. ΧΤΠ, ν. 1069 βαᾳ : 

ΟὨγϊβύσση ποῦ ἐθηυΐϊὺ ΒαΧ απ, ΠΟ οἰδυδβίγα Βϑρα]ουΐ; 
ΤΩΟΥ5 1}}} ἀουϊοῖδ δοθῦ, οδ]οανὶῦ ΔΌν ΒΒΌΠΙ. 

ΟΟΟΙΜΊΠ. Ογδλθν. ἐδία. ν, 800. Ῥιοίογθιη, αὖ νἱ- 
ἀρίαν, δ] οααϊίαν ροϑίδ, ααὶ Πϑυτὰ ρδίγθιῃ οὐ Οἢυ15- 
ὑὰχα οἱ ϑριριθαση βδηοίασῃ ἰδ] οἰβηχογδί. 

ΟΟΟΠΙ͂Χ. Ογασηθν. ἐδἰα. Ρ. 800, --- 8, 1. ἢ καρδία, 
60)", ἵ. 6. ΔΏΪΤΩ 8. 

ΟΟΟΙΧ. Ογδίαθν. ἐδία. Ρ. 800. -- Υ5. δ. Τί καινὸν, 
αὐἱὰ πονυτηῃ ῇ τώ 68ἐ αὐἱὰ οβὲ ααοα ΤῊΪΡΘΡῚΒ ἢ... 

ΟΟΟΙΧΙ. Ογδτηθν. δία. Ρ. 801. 

ΟΟΟΙΧΙΙ. Εἰχ σγδιαθν. ἐδία. ἡ. 9501, ῬΡΙοοο] 5 ἀθα! 
ἴῃ διρρὶ. ἃ ᾿Αηέμοϊ. ν. 180. -- Ὑ, 2. ἑὰ 65ὲ ἀϊνὶηϑ, 
αὐδαὰθ χηθπίθ,αδδὶ Βρθοῦϊο, θού αν Π 6] ΒΡΊ ΘΠ άοΥ. 

ΟΟΟΙΧΠΙ. Οσϑταον. ἐδίά. Ρ. 301. 

ΟΟΟΙΧΊΙΨ. Ογδυηθυ. ἰδία. Ρ. 801; αὐ νϑυὶβίτ1}]6 οϑὺ, 
1ὰ ὑδθτ]οθ ουϊάδτῃ ῥἱοὐθθ Ἰπβορίρίαμη ἑαϊΐ, ̓  

ΟΟΟΙΧΥ. Οτϑιηθν. ἐὀἰά. ῥ. 801. Νιπτὴρ δδὲ ρβάυχη 

ΑΝΤΗΟΙΠΘΟΙΕ αμΟΙΙ ΑΡΡΈΝΡΙΟΙΒ 

᾿ΘΟΙΏΤΔΠ ΘΠ ΒΘΡαΪ 1186 ΒΌΟΙ ΤΩ Ἰόσῦτα; Ιᾳ΄ 

Ἰοίΐο αὐυᾶτὰ δάμιραϊ,, αἰαρηνι α 51115 ΠῚ 
ἀἴθηι ἔθϑία τη ρᾶβομεθ (5 οδη. Χπὶ, 4), ἰπαὰθ 
ἸΏΟΡ 81, Βι οεου θη 6186 οἰ δ. γούδυῦτ, 

ἄπμηι ἴῃ ἴουϊα ααϊπίδ πο ἀογηδάεθ. τρμὐς 
ϑϑαιαν Ροθία 1). Φοδηπθμι, ἐὀία. : ἀ. Ἐ 
τοῦ δείπνου χαὶ τίθησι τὰ ἱμάτια, δὸς ἁξανο 
διέζωσεν ἑαυτόν. ὃ. Εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν. 
χαὶ ἤρξατο νίπτειν πόδας τῶν μαθητῶν, χαὶ 
τῷ λεντίῳ ᾧ ᾧ ἦν διεζωσμεένος, χ, τ. λ. --- 85. 
νορἀταν δὰ συάδηι. -- Οἵ. σοδππ. ἐδίά. ν5.. 

ΟΟΟΙΧΥ͂Ι. Οσγδιηθν. ἰδία. Ρ. 802. Ιῃ Ἰϑγὴ 
ὄρομος οδὺ ΦοδῃΠη 685 Βαρίϊδίδα, Θεολόγος, ΤΟΔΏΠΙ 
δο]1βίδ, οἱ Χρυσόστομος, δοδηη 65 ΟΠ Υβοϑβίο: 
τριστιχία, αὐ νἀ δὐαν, ᾿πβουϊρίδ. Ἰθροθαῦαν 
{γ68 βδηοίοβ Φοδῆηθβ Τϑργεθβοηίδηίθ. 

ΟΟΟΙΧΥΙ. Ογδιηθνυ. ἐδιά. Ὁ. 302. ἴῃ 
Θεολόγος Φοδῆπθ8 ϑυδηρθ!βίδ θϑί, 0} θᾶ 
ἐὰν ᾿Ἀποχάλυψις, 1. 6. Πουοίαξϊο. 

ΟΟΟΙΧΎΠΙ. Οὐδιαθν, ἰδία. Ρ. 302. --- αὶ, 
ἀϊάϊ ὁχ ρυεοθάρθῃηϊθ, οατὰ μοῸ ἍΝ δὰ ου 
Φοδηηῖβ ΠἰθΡαχα ρου ἰηθδί. 

ΟΟΟΙΧΤΊΙΧ. σγδτηθν. ἰδία. Ρ. 804. --- 8, 1. νύ 
ΒδοΡΆτα ὙἹΡΡΊΠΘΙη. --- 8. 2. Μοιρϊηϊύ βδορδ8 Ὁ: 
Ὁ] ἀϊοῖαν Ὑἰσροὸ ταδῖον Χ]αημα οὐἶϊ. --- 8. 
Ἰθρθημάστη λείπει, οατὰ ραηοίο ἴῃ ἢπθ 566. Ὁ 
ἰϊιφεῖέ νιμέϊιηι δἱαθγιηι, θές. --- εὐ ἄν 
Ἰοχιοὶβ οὗ 'ρ81 1 λϑβαῖῦοὸ ἀθθβί. 

ΟΟΟΙΧΧ. Ογδιηθν. ἰδία. Ρ. 804. -- 8. 8. 
56 8]}10 βθηϑι ϑϑηδϑοδ, Ερίβέ. ΤΥ, 81 : « ΑἩΐπι 
8, ὈΟΠΙΙΒ, ἸλΔΒΏυΒ, Ῥθὰβ ἴῃ Βυμηδηο ΘΟΥΡΟῚ 
Ῥἰϊδη5;» οὐ ἐδία.. : « Ουϊὰ αἰϊπα γοοθβ δηϊμηα 
Ῥθαπι ἴα Βυπι ΠΟ ΟΟΡΡΟΡΘ ποβρίίθια δ » -- 
ἰηδρίοβ δυριίδθ. : 

ΘΟΟΙΧΧΙ. Ογάσμθν. ἰδία. Ρ. 804, φαΐ ΡῸ5 
βϑηϑαμι οἰδαα!ί, --- γ8. ἀς [ορίδ856 Ἰοβοπάσια, 
σοί. 

ΟΟΟΙΧΧΙΙ. Οὐδιμον. ἐῤίά. Ῥ. 308. -ο ΠῚ 
γϑ]10 ΟΠηΪΠΟ. Τὴ6 ἔαρ], Τη6 βεαιροοῖ Ταρὶυ, 
ὯΘ Τ65 ἰηΐθῃ 86 οοῃπηθοίδηϊα" : ἰθΘηΐθυ. 
ἢ880 6556 ἄπο ἐγδριηθηΐδ ἀϊνθυϑὶ 5ΘΠΒΙ18 ἴη6 
7υποίδ. 

ΟΟΟΠΧΧΠΙ. Ονᾶμλον. ἰδία. Ῥ». 806. Υ5. 4, 
φει, ἱποίμαϊέ, τύπος ἰθαρ!! ἤραγδ δϑῖ, : 
Υ5. ἀ. ΟῚ Υ61 οδΘ τὴ ἈΒΒΘΑΊΠ ΕΠ. ΓΙ 
8860 βογιρία βυηΐ, δύομδηρο]ο ΜΙΟΒδΘΙ: ἀθώ 
γιάρίαν. ὙἹά, ἴα», ἢ. ἀϊά, νβ8. ὅ. : 

ΟΟΟΙΧΧΙΥ͂. Οτᾶταον. ἐδίά. ρ. 809... 

ΟΟΟΠΧΧΥ. σγδιηον. ἰδία. Ρ. 309. Β6 
δα ἐδθυ]δηὶ Ρἱ ἰδ 48, τϑρτοβθηϊδοδίαν 
ααθηι ἴῃ Οδδ]ατα οὐ ἷπ δᾶπη απᾶτη νοοδηΐ 
ΟΠ νἸβίϊδηϊ, τθοϊρϑυθὶ Ομ βίιβ, δά βίῃ! 
Μαίγο οἱ 5. δοδῆηθ Βαριϊβίἃ. Τὸ φῶς. ΟΠ 
γΘΡΌΙΩ ἰμ))η107,, λύχνος ῬΙΕΘΟΊ 50, οἱ νόες͵ 
λυχνία δὶ τηδίον. 

ΟΟΟΙΧΧΥ͂Ι. Ογᾶσμον. ἐδία. Ρ. 909 54 
βιρῃιῆοαί τηογίθῃ, ααϑχὰ (6 5118 οὐ 
γἱρρίηθ Πθὶ τηδίσα ἀ1ο0] ποϊθθαπὶ ΟἹ 
ααϊρθὰβ νἱἀθ δία ἸΔΟΥΒ 6586 ΒΟΠΊΠΙΙ5 ΘΧ 
ΤΘΟΙΟΏΙβ5. ἀ16 ϑχοϊααπίαν: ϑδάθιῃ γτδίϊοηθ 
γίατα, κχοιμητήριον, αὐδ8ὶ1 αογηλλἐΟ» 7). 



: ᾿μιοουὶ ἀαθῖο μϑοο οἱ βϑαιθηίία ἄσο 1αβὶϊ 

Ἃ οι ὙΧΧΥΠ. Ονδίηθυ. ἐδία. Ρ. 810, βἰοαῦ ρυὶα5. οἱ 
ΒΓ ἾΠ15 Θρίρι. Βοσορ ἴῃ Ῥἱοίασατα αυδ ΡΘΡΥδΘΒθη- 

οὐὰὶ 5. ὙἹρρίη15 ἀογτηϊίϊο, ἐαὶ 65 ἐ ΥΔΟΥΒ, ΒΟΥ ρθη 

ΟΟΙΧΧΥΤΠ. ΟΥδηλθν. δῖα. Ρ. 810. Τιουασηᾶ τί 
βοθάθητὶ Δ ἀἸαϊ, ἀρὰ Υἱά 6518. --- 8. 1. ΟΡδιηθυ. 

Ἐ ῬγῸ γε ατοὰ γϑροϑυὶ, --- 8. 3. Οὐδιηθυ. δρᾶν, 

ἜΧΧΙΧ, Ε Ονδιηθυῦὶ Αποοα. Ῥαρὶδ. ἰ. ἸἸΝ, 
0, ῬίοοοΙϊαβ, ϑιρρρίόηι. ἃ ᾿᾿Απίμοί. ». 140. Τιϑτὰ- 

᾿ἰιοιθιι ῬΊΘΟΟΙ ΙΒ. 

ΟΟΟΙΧΧΧ. Ονάπιον. ἰδία. ν. 810. γ8. 8. Νίβὶ βιὶ 
πάσιη ὄσφρησιν, ποίδηἃ Θϑὺ γοοὶβ αἴσθησις δΙρ11- 
τἶο δα άθιῃ μῖο δἰαᾳιιθ αι Δοοθρίτηιβ σου αι ρ4]- 

οατη 56) ἐϊ)", Οὐ ΟΥ̓ΔΥῚ. --- Γιοχημιδ, δἀἀϊἀϊτηα. 

᾿ν 

ΠΟΟΓΧΧΧΙ. Οτγαμιθύ. ἐδίά. ρ. 310. 1Πιϑιηταα δἀαϊαϊ. 
Ρ. Αἰσθήσεων τρεῖς, ἔργον ἕν, τ. π., Τριάς σε 

. -- 8. 2. ἰουίαββθ 166. πρώτη. 

ΠΟΙ ΧΧΧΙΙ. Ογᾶπιθν. ἰδία. ἡ. 910. Νοαυδαυδιῃ 
ς 1 6] 16 χῖ556 νυ ἀθίαν ΟΥδιηθυῖβ, ααὶ 118, Ἰη 6 Υ- 

αἰ πα] 5 ̓πἀ6 ΘιἸ ΘΓ ῦ ΒΘΏΒ115.--- 8. ἀ. ΡΙῸ 
ΒΟΡΙρδὶ τύπους αοὰ ροβίαϊαί 5οηϊθηΐίδ. 

ΟΟΟΙΧΧΧΠΙ. Ονάσαθν. ἐδία. Ρ. 910.--- 5. 2. Τϑῦ- 
Εἰ5. ΠΠΤΏΘΡΙΒ. ὩΟ 5. ἀδύπιν αἰροίθ ΟΠ ν᾿ βυδηῖ5, ααἱ 
τ Πα, δὲ ἐνὶ ατη ΘΟ] ΙΩΒ; ὈΓΔΔΡ απ ΠῚ ΘΙ ΤῊ 

ἀγαάοπι Ἐρίσανο διαὶ Ροβία, ααΐϊδ μαΐο ΡΒ1]1ο- 
ὁ. Ῥ] οι οπηπὶϑ ἀποῦτι5 ΘΟὨ ΙΠΘΡῚ, ἰηδηϊὶ οἱ δίο- 

Γ Ῥἰδιοεὶ ΔΙ Δ τη, 8. Ῥϑηϊδάθχι, αυϊα, αἱ αἱΐ 
ΤΔΡΟ 5 (Μον. ̓ Ρ: 914, ΑἹ, τὰ πᾶντα τῶν πέντε 
ρώνυμα γέγονε χατὰ λόγον, ἅτε δὴ τῆς πεντάδος ἐκ 

Βοηι.); αδίθυ Ἰ ΟΠΘΤΩ δαίθηῃη ῬυΓΔΡΌΡΕΘ, αὐἱϊἃ 
ῃ (Χρυσ. ἔπ. 48) ἰοίγδαδ 5. ἰοίγδοίγη ἀϊοθθδὶ 

6 τ ομον Βυθπύϊβ πδίπιροθ, παγὰν ἀενάον φύσεως, 
ἴ, ̓ “.» Ηΐθροο]6 (Οοηεηιθηΐ. ἴηι. 41". υθγ8. Θ2 564), 

5. αἱ ὈΥΙΤΪ ποτηΐηδ ΓΘ ΌῸ5 ἸηΠἀ] ἀϑυπηΐ, δοοθρίιβ 
ἱ μυιπηοτυς ααδύθν Πα ι5 αὐ ααὶ ππιηῸ τοι ἀαπὶ οοη- 

. ῬΘΠΔΥ αυοαὰθ ποίδηαση οϑὺ υἱπὶ ΟΘΓΩΪ 
ἴῃ ἀαδίθυ δυο. 810 1-Ἐ 2 -Ἐ 8 -Ἐ ἀξξξ 0; δΡρῸ 

: ΔΠΙΤΩΪ ΠΌΤΩΘΙΡΟ, 41] ααδίθρΡ 115 δϑί, δὺ ἀθηδιῖαβ 
ἐἰ πυτηθνὶ οϑὺ ρόνίθοιϊο. -- Οἱ Ῥγιμαρονοθ αἰύῖρυ- 

ΘΡΒα5. ἂρ. Ῥγοοϊαπι 15) ΤΊηιέθιηὶ 11 οἱ 1: 

Τετράδ᾽ ἐπὶ ζαθέην, ἣ δὴ τέχε “μητέρα πάντων 
ἄτροπον, ἀχαμάτην, δεκάδα χλείουσί μιν ἁγνήν. 

ΟΙἸΧΧΧΙΨΝ. Βοϊββοημδά. ἀπθοά. αυ'. ὑ. 11, Ρ». 4771, 
οα, 1080, Ρ. 608, 2: ΟΥδίηον. ἀποοα. 9}. Ραγίο. 
.Ῥ.- 998 6 οοὐ. 302. - « [Ιιοἴηϊηδ, ἤοταὶ ρ 8 
Πούαχῃ : Εἰς τὸν Χριστὸν ὑπὸ τῆς Θεοτόχου φερό- 
- 8. 8. Οοά. βλέπεις. --- Ιὰ ἐδ Ό.]26 ρ᾽οΐθβ 56ὰ 
ἴδ Δαδουϊρίατη ογθαϊἀουῖτη σϑίθυθηι ααδηα 
10} τα ρἱοίὰ, Ἰὰ οϑὲ Τῖνοθ ὙΙΊγρΊηἰβ ΟὨν]5- 

. τηουθαθτα ἴῃ ΘΘΩΙ 8 οὺ ὈΓΔΟΒ115 ᾿δοθηΐθη, δαΐ, 
ἢ ὙΘΥΙΒΙ ΤᾺ] 18 οϑὺ, ὙἹ ΡΊ ΠΙ5-τηδνΒ ἴῃ ΘΎΘΙΪΟ 
αἴατα Ἰηΐαπίθτα ΟΝ βίαια δοδβίδίυτη. 

ὍἼΠΧΧΧΨ. Ογδτμθν. ἐῤδίά. Ρ. 310 54ᾳ. ῬΙοίον 8]- 
ἴα, ορίπον, Ποιρανᾶπι Ὑιγρίηθιῃ, οὐ ρυθοδίαν 
ἴθι διιδχη δια ιγνοϑί. --- Ὑ8. 3. ΟΡδτηθΡ. Παρθένου. 

. ἃς ΟΥδιηθν. χεράσεις. --- 5. 6. ΟΥ̓ΔΙΏΘΙ. χόρη. 

, ΠΧΧΧΥΙ. Ονδταθν, Αηθοά. 9». Ῥαγῖς. ὑ. ΤΥ͂, 
τς αὶ 8. 2. ἀρχὴ χτλ., αὶ 65ὲ « [αἱξ φῃΐχη οἱ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΠῚ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

γ» πρώτων ἀριθμῶν συνεστώσης. (ΥἹᾺ. οὐ Θυχηά. 1πἰ{10. 
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ΥΩΔΥ ΥΓΙΠῚ ὈΥΪΤΉ5, ἰουτηθηΐα ΡΒΒ118. ὉΘΡ απὸ Ιοχ 
πον βαθσμῃ δὰ ἤἥποπι δαάυοθρθίιιν, «ποὰ ον δ 615 τ- 
δηυμ ϑϑύ.» --- Οἵ, Ἡγυήη. ἰὴ ἴοβύ. 5, Βίορδηὶ ; ΜΙ|ΡῚ5 
ΡΓΟΡαύ 5686 τηοα]8 --- Β105 ἴῃ Ποδϑίθϑ. ὁδΡ Δ 8 : --- οἵ 
Ὀ]ΔΗἀΙΘῺΒ οὐ ἱπουθΡ8 8, --- διηΐοδ ΒΘΠ1Ρ61'" ΟδΡ] 88, --- 
Θὰ βίδῃ8 ρϑρουδοδὺ 51], 46 η5 δὲ θυβρῖνδη5 Ὠαχηΐ, --- 
Ἰϊη ρα ἀἰβουῦὶ ΒΔ ΠΡῸΪ 8 --- 518 ρουογαῦ Ποβίϊθαβ, οἴο. 

ΟΟΙΧΧΧΥΤΙ. Ορδμηθι. ἐδία. Ρ. 3511, αὐ ἴῃ ργῶοο- 
ἀθηΐθ ΘΡΙΘΡ. οὖ ἴῃ βθαᾳ. δι!πάϊῦ ροθία σρεθοὶ ΠΟΙ Π 5 
στεφάνου 56η8ιὶ, απο ΘΟΥΟΠδηι βιρηϊῆοδί. απ θδιη-. 
ἄθτα οοουραγουδύ βἰ πη ὑπ! πθτη, αδπι ᾿δύϊη 6 Γαΐ η8 
ῬΘΡΟΙΡῚ Ρούοϑί, ΟΠ τ βύϊδηπβ ροθίᾶ Ῥυιάοηίίι, Ὀὶρίμψελ. 
718 8344. : Ομρνιβίαση ἰδυῆθη 1116 ΟὔαΘ ἢ 5 -- Ἰηΐον 
βᾶχϑ τοβαί, Ὧ6 50 Ἰᾶραδίῖο ἔναιάϊ --- Βοβίϊθιιβ : ὁ 
ΡΕΪχηδο ρ᾽θίδβ τηϊνδηάδ σογογώ ! 

ΟΟΟΙΠΧΧΧΎΥΠΙ. Ογδτηθν, ἐδία. Ταΐθυ συᾶνθβ 1188 
ἰδορίϊαβ παια οἷδνθ ΔρΡραγθί βθηϑιι8. --- δ. 2. ΟΥ̓ΔΤΩ. 
τὸν μάργαρον. --- 8. 4. ἄνθεσι. 

ΟΟΟΙΧΧΧΙΧ. Ονδυηθν. ἰδία. --- 8. 3. 8ᾳ. Οοηΐ. 
γγηη. ἴῃ ϑ'αποί. ϑίθρμδηῦτχη : Αἀ Ππιοῖ5 δούθυ μδθ [08 
Θχοαίτιϑ υύτβ θυο]δί. 

ΟΟΟΧΟ. Ονδμλον. ἐῤία. ὅθ ρον δαχηάθιη ἀθ ἀπρ]1οὶ 
γοοὶβ στεφάνου β6ῆηδιι ᾿δ ὙΘΡΘίϊὑ 5101 ῬΊΒΟΘΙΒ 
ῬΡοθίδ. 

ΟΟΟΧΟΙ. σνδταον. ἐδία. ἡ. 812. Οἱ ἴῃ ρυϑορθάθηίΐθ 
ΘΡΙρυ. ὁ πρὶν διώχτης χτλ. 5Β'ρῃϊῆοαὶ Ῥδαϊατη. -- 
8. ἀ. ἴον. 1θρ. τοῦτο « οὖ ἤᾶπο ϑδίδθρηϑῃηι δοοθρὶ 
ΟΟΥ̓ΟΏ ΔΙ. » 

ΟΟΟΧΟΠΙΠ. Ογδιηον. ἐδία. Ὁ. 812. -- 5. 1 βαᾳ. Ὁ 
συμφονευτὴς χτὰλ. διρπιηοδίαν" Ρδαϊὰ5. ααὶ ϑ΄δα]5 πο- 
τη 6, αὖ ΔΙ ΠΡΡαἀ θη 8, « ἸὰΡ5 δηίθ σᾶρᾶχ νθϑύϊεν 
γ6]|16.6 1η0}]}. » 

ΟΟΟΧΟΙΠΙ-ΟΟΟΧΟΥ. Ογδμιον. ἐῤία. ὑ. ΤΥ, Ρ. 318. 
γ8. 1. 5. δοδη. χι, 9ῦ-96 : Ἐδάχρυσεν ὁ Ἰησοῦς" ἔλεγον 
οὖν οἱ Ἰουδαῖοι" Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν. --- 85. 8-ὃ. ᾽Ἄπνους 
φωνῇ μόνη.. 5. δοδη. ἐὁ. Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. Καὶ ἐξῆλθεν 
ὃ τεθνηχὼς δεδεμένος τοὺς πόδας χαὶ τὰς χεῖρας κειρίαις. 

γ85. θ-1. ΟἿ, Μδ5511. Ηοριῖ. ἵν, Ευαλιγοί. ἀ Γαζαῦοὸ : 
« Ο τῶοὴ Ὀΐθα!... οΟΥάομη6Ζ ΘΏΘΟΙΘ ὯΠ6 ἴῸ18 ἃ 065 
οϑβϑιηθηΐβ Δ. 1465 (μου ηθγα ἴῃ ρϑοσδίὶϊ τηουΐθ 1866 ῃ- 
ἰθ χη) ἀθ 86 ὕδῃϊγηθῦ, οἱ ἀθ γθοοῦνγον ἃ Ἰυγηϊδηθ οἵ 
1ὰ γἱθ ἀθ ἰὰ φυᾶοο α᾽115 ομὐ ρϑυάπθ.» 

ΟΟΟΧΟΥ͂Ι. σγδιηον. ἐδία. ὑ. ΤΥ, Ρ. 320. 1. οἂρ.τν. 
Ἐρῖρν. θαπογέ. ; Λυσσᾷ μὲν ἣ σάρξ. 

ΟΟΟΧΟΥΤΙ. Ογδιαθν. ἐδιά. ἰ. ΤΥ, Ρ. 826 5ᾳ. 

ΟΟΟΧΟΥΠ. Ογδμλον. ἐδία. ἰ. ΤΥ, Ρ. 331. 

ΟΟΟΧΟΙ͂Χ. στην. ἐδὲα. ἐ. ΤΥ, Ρ. 827 5ᾳ. Ηἰς ἰὰ- 
γαα 5 ἰδ, αὐ νἹἀοίαν, ἰδοίαβ ρα, αὖ ΒΌΡΘΙΠΘ. 511}}}}- 
ἰπάίποτῃ μδοθροὺ ἰβροηΐ ἴπ απο Ῥἱοίαβ δραὺ βθάθῃβ 
ΒῬθυβ, δίαμθ, υὖ Ῥϑαχα ἴῃ οθ6 10 οἱλουχηἀδηΐ οατὴ Ὑ1»- 
σἷηο Μδίνο, ἀἰβοῖρα} οοίθυαπθ ϑδηοίῖ,βῖο ΘΟ ΌΤΩ βίμητ- 
Ἰδοῦ, Βυπο {προπαχη, ΒῸΡΡΙΙοἰ θ5 ΒυθΙ δ ῖβ τηδη ΡῈ 8, 
οἰγουχηἀδπίϊδ. Ῥαθοδίαν ροϑίδ μαϊο αι 58} τατλα]ο 1δοθὺ 
511 1115 1116 Βδὶ ααἱ ΒΔΟΥᾺΒ ἱΤηΔΡΊΠ65 ᾿δίδβ ρου θοϊί. 

ΟὉ. Ογδίηθν. ἐδία. ἱ. ΤΥ, ». 528. 

ΟΡΙ. Ογδιηθν. ἐδιά. ἰ. ΤΥ͂, Ῥ. 338, --- ᾿Αρχιστράτηγος 
οϑὲ ἀϊνὰβ ΜΙομδοὶ ΔΥ ΒΔ ΠΡ Ια. Ρονεποὺ θρὶ ρΡδτωτηδ, 
δᾶ ἰδθα]ατα αυδιηάδγῃ ἴῃ απδ ἀθρίοίιβ ορδὲ ῃἷο 88- 
ΟΥ89 ΥΩ 1] 1{190 ΟΥΪΠΟΘΡΒ. 
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ΟΠΙΙ. Τὰ {μϑβαιῦο πιοηδϑβίθυ!! Οἰδέογοϊθηδὶ (Ο- 
ἐραιι), ἴθ μπθοὰ ᾿πϑυγαία, ἴῃ απὰ πο] αϑατη 6856 
ἀἰοῖαν Ὀγδομίαπη 5. ΦοληηῖὶΒ Βδρι βίο. Ἐαϊ 5 
Ἰϑϑίναν ἴῃ Όγο, ααἱ ἰηβουρίαβ οϑὲ ομαρθ [ἰ{{6- 
γαΐγο εἰ αἰδιια; γοἰϊψίοια; Βόρηδαϊο 5 εἰ ἰα Οοηφγό- 
φαίϊογι εἰ Θαϊπί- Μαιω!. Τ. 1, ρ. 2238. ῬΠθοδια 
πδηπο Βοηβδαϊοιίηὶ ἃΡ Οἰΐοηθ Ογοοηβ ΟδΡυϑίῖ Ρυϊη- 
οἷρθ, οαϊ πηηθῦὶ ἀδία ἰπθραὶ ἃ. ΒδΙ ἀπϊηο ἱτηρθυδίογο, 
τηοηδϑίθυο Οἰβιθυοἰθηβίαση ἀοηδίδηι 6556 ἰνδάαηΐ, 
Οοπδβίδηξίητιβ 116 αὶ ᾿π Ποο {ἰ{α}1 τηθυπογαία, ατ}5 
ἐαονριΐ, πῸ5 {πρὶῖ. ΟὉ7». 1480. 9». ὑ. ἸΥ͂, Ρ». 862, 
πῃ. 8180. 

ΟΠΠῚ. σγδάσιον. ἐδία. Ρ. 328, Οἵι, τηῦνν. πη. ἀθ4-ἀθ0. 

ΟΌΙΥ. Ονδιαθν. ἐδία. Ρ. 292. --- 8. 1. ΤΠ οβηστα 
νοοδὺ Πῖν. Φοδῆηθμλ ὈΡΘΘΟΌ ΒΟΥ ὁχ Φοδῆηθ θύϑῃ- 
βο]βίδ, οἂρ. ΟΊ, 83, 1 ΟὨνιβίαβ. : ἐχεῖνος, ἱπαπῖὶὶ, 
ἦν ὁ λύχνος ὁ χαιόμενος χαὶ φαίνων. Οἵ. 5644. ΘρΊρ ΔΩ. 
οἱ Νοηπαμ ἴῃ ψοαπη. Υ, 18 5ᾳ. : 

Κεῖνος Ἰωάννης νοεροὺς σπινθῆρας ἰάλλων 
εὐσεδίης πέλε λύχνος ἐτήτυμος ἀνδράσι φαίνων... 

-- ΨΚ. 3. ἐλέγχων πηγήν ἰάΘπι τηθίδρμουῖοθ ὀχρυίτηϊν 
ααοά Φοδλῆη 88 Ενδηρθ βία νοῦθο μαρτυρεῖ 46 Φοδππθ 
ῬΥΘΘΟΌΡΒΟΓΡΟ, ἐὀτεί. 88, 86 οἱ οἂρ. 1, 1, 8, 1ὅ, οἰο. 

ΟΡΥ͂. στνδιιθν. ἐδία. 170 ργβοοθάθῃβ δρὶρν., δὰ Ὀϊνὶ 
ῬΡΟΘΟΌΒΟΡΙΒ οἀραΐ ρου ἰποί, Ια. οἱ 5664. δρίργΡαιη- 
τηϑίϊοῃ. 

ΟΌΥΙ. Ογδμῖθν. ἐδία. {71 ρυῖονδ ἰγῖὰ δρὶρυ. δὰ Ὀϊνὶ 
ΤΟΔΠΠΪΒ5 ΡΓΘΘΟΌΓΒΟΙΙΒ οαραΐ ρον ἰποὶ. Οἵ, Φοδηη. Ενδηρ. 
ΤΣ; δι. 

ΟΌΨΠΙ. Βοϊββοπδά. ἡπϑοαὶ. ». ἱ. Π. Ῥν. 41. Ονὰ- 
26}. Απδοά. φ». Ραΐ. ἰ. ΤΥ͂, ν. 3838. 8. 1. ἀρχαῖον 
ΡΓῸ ἀρχαιότατον, αὖ Υ6Γ8. 584. χάρις ΡΙῸ μεγίστη χάρ. 
Βῖνβ χαριέστατον. --- « Αὐἀυιηθγαίαπι ΠοΟ ΘΡΙΡῪ. 6Χ 
ΤΘΒΡΟΙΒ515 ΖΕ ΒΙΟριμῚ ΓΘΡῚ5 οἱ ΤΠ] ου5. ἴῃ Ρ]αἰδροδί 
Οοηυϊυϊο, 8-9. » Βοῖδς. ᾿Ἐχέλευσεν (ὁ Αμασις) αὐτὸν 
(τὸν Αἰθίοπα) εἰπεῖν τὸ πρεσθύτατον, καὶ τὸ χάλλιστον, 
χαὶ τὸ μέγιστον χτλ... ᾿Αναγνώσομαι. δὲ ὑμῖν ὥσπερ 
ἀπεχρίνατο" τί πρεσδύτατον ; χρόνος" τί μέγιστον ; 
κόσμος" τί σοφώτατον ; ἀλήθεια" τί χάλλιστον ; φῶς" τί 
χοινότατον ; θάνατος" τί ὠφελιμώτατον ς ϑέδςε ἀεθλεοον 
Κἀγὼ νῦν διηγήσομαι τὰς ἀποχρίσεις χαὶ τὰς ἐρωτήσεις. 
τί πρεσόύτατον ; θεὸς, ἔφη Θάλης, ἀγέννητον γάρ ἐστι’ 

τί μέγιστον; τόπος" τἄλλα μὲν γὰρ ὁ χόσμος, τὸν δὲ 
χόσμιον οὐτος περιέχει" τί χάλλιστον ; χόσμος: χ, τ. δ. 

ΟΟΥ͂ΠΙ. « Ἡγοϊδιι γὲὶ ἴὰ σαᾶζὸ ἀποὶβ ΝΑΒΒου θη 518, 
ἴῃ. ΠΠρβαποίμθοα ρθη ρ ἃ ΟρΘΓΘ οὐπδίἃ ἰθββ6]]αῖο 
ααδτὰ ἃπη. 120Ὁ ΟΟπδβίδη ΟΡ 0} ἴῃ ραίγιδτα δὐζα! 
Ἡθϑηρίοιβ 46 {Ππηθηδ, θα 88 ᾿ΓΤΘΥΙΡΘΉΒ15, Οαἱ πο] 58. 
δβύ ργϑοῖθιυ ἀθόϑυὴ γ᾽ Ια] σιιπὶ οἰβία δ 8 ΟΡΧ ΡΥ γᾶ ΔΌΓΟ 
ἰπαποίδ. » ΙΠΒΟΡῚΡΟΙΟΠ 65. ΟΥΩΠ65 οὐ οἰ αιδ, ΟΥΑΙ Π6 
ἰὰ} γΘΡΒ10118 ΘΟ ΓΘ Θη888 δα! αϊ ΚΕΊΡΟΒΒοΗ͂, 0». 
τ ΤΥ, Ὁ. 324 5βαᾳ. ἢ. 8095. « ΒΑΒ11π8, ἃ απὸ ἰΠθοᾶ 
118 Διρ]ἰον απ ΟρΡΘΡ θηΐο οϑὺ δαουπαίδ, Βοιηδηϊ 
ΠΘΟΔΡΘΗΙ ἢ] 5. ἔαϊῖ ποίμιιβ. 15 ἀαπιπὶ ἃ Οοπβίδηςηο 
ῬογρΡμυυορθηϊίο, τϑοιρογαίο ροῦϊο, αϊρηι δίιμ 
ΘΟΥΡ] ρα ΠΟΠΟΡΙθιι5 δϑϑοὶ οὐπαίαβ, ἃ ΝΙΘΘΡΠΟΡΟ 
Ῥμοοδ (968-909) πρόεδρος 68( ἰαφοίαβ. Ιάρτη ρνδίϊἃ 
τα] ἀγ νδ]αϊύ δὐϊδυὴ Φόοδπη6 Ζ᾽Πλ1566 Τορπδηίθ (ϑ970- 
916) βυρουβίθβ, Πα ὰ6 {μ6 086 ᾿ΠΒοΡῚρ 0η65 δ ΔΠΠΟΒ 
908-916 τοίθυθπδβ 6586 δρραγϑί. Ῥϑι]ο Δη ]]Ὁ]10Ρ, 
αὐἱϊ οΓαοὶ ᾿μβουιρίαβ Ἰϑοὶναν {{τα|π|8: ααὶ σατα ἃ Ο0Π8- 
τ 1η0 οἱ Βουλᾶ ΠΟ ϑϑυὴ δἀονπαίδτα. 6558 ἰοβίθίαν, ἴπ- 
16}ΠΠἸρϑηὰὶ ὨΘΟΘΒΒΑΡΙΟ βαηΐ Οοπδίδης τ ὙΠ ῬοΡΡᾺγ- 
ΤΌΡΘὨΪ 5 οἱ Βουηδηι5 Γι ΘΟ Ρ ΘΠ αἱ απᾶ ᾿ΡΘΡΆΥΘΙΘ 
920-94λ. » Κύρολιῆ. --- ΤΆΘοΣ Ιοααϊίαν. 

ΟΡΙΧ. Ια. ἀθ βου δρΙβυδιιοαίο αἰιποίαι. κι Ἀι 
Οὐ χάλλος εἶχεν. 

ΟὨΧ." (δναρὶς ΞΥΡΙδο, (Ὁ. ἴ7ι80)". 4}. ὑ. τν, 
π. 8θδδ, Ξαρρ)οιηθηία βιιηΐ ΒΟΘΟΚΉΪ,. « ΤΠαΪα: 
βιὑπ|ι8δ ΟἸἴτὰ {π|586 νἱἀθίαν ἴῃ ἰγοηίθ θη} ἃ 
Ῥᾶρϑῃηὶ, απο ἃ οχηπὶ δἰ ΠΙ ΘΟΥ ΠῚ ΒΔΟΡΟΡΌΤΗ [Ὁ 
Ἐχραγραίαχμῃ οτὴ 588, ρθουπῖδ ἴῃ Θοο] θβίθθ ΟΠ 
ἀβαπι σοη ουτηδηἄθτη οανδδδδὶ Ζηθἃ5 5Βδοθιοβ, 
Ὀϑηθίδοι ααοά ῥνϑθίθυθιιηΐθ8 ΤπΘΙΠΟΡΘ8 6580 Ϊ 
Ροβαϊὶ ϑἱορίαπι βαρρᾶ Ῥθυβου!ρύθμι, ἴθ ααο 1 
ΟΡ 5 ἰρβϑαπι ἱπάποῖτ αν.» --- ΚΊΡΟΒΒοΙ͂, Οο».}. 

Ὑ5. ὅ. 1μΔρ15. μΆθ6γρθ νἱάθία" ΑἸΕΕΡΕΙΡΕ" 
ΠῚ ποῖ ουτὴ ΒΟΘΟΙΚΗΪΟ διεσπείρετο ἸΘοἼτηι5, 568 
γείρετο ; οἵ. δαοία ἐ5ϑζγηυι5 οὐον, ΡΊπ. ΧΧ, χυπ, 11. 
γ8. 8. ᾿Αμδροσίοιο, ἀπιὸν οϑῶ ΘΟ ΘΙ ἀἰἤιυπάθηβ ( 
ὙὶρΡρ. ΖἘΕη.1, 408 84. : Αηιδροϑία (6 δομηεθ ἀἰνίπαι 
μευ δον οπὶ Ι ΒρίγνΘΓΘ (ἀμόρόσιαι χαῖται, Η 
ἢ 1, 589, : 

ΟἾΧΙ. Εχ οοὰ. Ῥαϊαϊΐπο φάϊαϊε ϑν]θανρὶ 
Ῥγοοίαϊ. δαϊί. βιθ Τηθοάογθίὶ, Ρ. χΥῦ, οπα ΠῸ 
ααθηΐθ : « οο δρίρῃ. δα δὰ δοίδ φοποῖ 
β[ηϊ, αι ἃ Ζοπαρὰ ((. 11, 85, 9) [ΧΙ], 22] μ15 
Ὀ15 αὐ πρτηίαν : Πρὸς τράἀνοτέραν δὲ τῆς πίστεω 
λογίαν, καὶ τῆς δυσσεδείας τοῦ Νεστορίου ὍΝ στ 
ἔλεγχον, καὶ δώδεχα συντάξας χεφάλαια ὃ ἱερώτ 
Κύριλλος τῆς ὀρϑῆς δόξης ὑπομνήματα τῇ ἐχχλησί 
ρέδωχεν. Ὁ δὲ Νεστόριος ἀπεδλήθη χαὶ τοῦ τῶν 
φρονούντων ἀρχιερέων ἀπεχινήθη χοροῦ. Μετὰ 
δὲ τῆς συνόδου ἡμέραν ἐφίστανται τῇ ᾿Εφέσῳ ὅ τε ᾿ 
τιοχείας Ἰωάννης (ΟΠ γϑοδίοχητιδ, γ᾽ 46] 166) χαὶ δ᾽ 
ρου ἐπίσχοπος ᾿Θεοδώρητος χαὶ ὁ ᾿Ἐδέσης ᾿Ἰόας χαὶ ἕ 
οι χαὶ ὅτι μὴ χαὶ τὴν αὐτῶν παρουσίαν οἱ τῆς συνόϊ 

ἀνέμειναν ὀργισθέντες χατὰ τοῦ μεγάλου Κυρίλ 
τῶν ἄλλων ἐξάρχοντος, τήν τε τοῦ Νεστορίου χαθς 
ἡτιάσαντο, χαὶ ἐχείνῳ θέμενοι, τοῦ τε θείου Καὶ 
χαὶ Μέμνονος τοῦ Ἐφέσου χαθαίρεσιν ἐψηφίσαν 
Θεοδώρητος δὲ χαὶ χατὰ τῶν δώδεχα χεφαλαίων 
Κυρίλλου ἐχώρησε, καὶ ἐς ἀνατροπὴν αὐτῶν χε 
συνέταξεν ἕτερα" πρὸς ἃ πάλιν ὁ μέγας ἀντήγω 
Κύριλλος, οὐχ ὀρθῶς δογματίζειν ἐλέγχων τὸν 
ρῆτον χτὰ. -- ὴ6 δοδῆπθ ηθ[ΠΌΡ0]. Επομαῖΐ 
ῬΒ6}}} ἐγχώμ. εἰς Ἰωάννην ἴῃ ν. ἀοοῦ. 58.188 Βὲ 
4». ἠιοαὶ. φυΐϊῖ. Ὗ, ». 142 844. 

ΟΌΧΙΙ. Ῥεμοίϊα, ἴῃ ἐθ46 5. Μϑγοΐ. Ἑαϊαῖι 
Δ]1105 (ατιο5 νά ἃρ. διμη) Κἰρο Ποῖ, ἴῃ δεν τ 
φ». ᾧς ΤΥΡς Ρ. 329, π. 8106. ---- πηρθονδίο 
« αασχῃ ἀϊοαίαν γ8. ἀ. ὈΧΟΡῚΒ [6 η65 ΠΟΠΊΘΠ 
Ρουβαδβαση δϑὺ θὰ 6586 ΜΙΟΠΔΘΙΘΙΩ 
αυθπι, ΠδρΊιαπίθ 6718 ραίνιο ΜΊομδ 616 ῬᾺΡ 
Ροβύ τρδριϊ τηουίθῃ δππὸ 1041 ἱπηρθΡδίουθ 
ταὶ Ζοθ Αυρτιβία, Θ00}15 ρυϊνδίατα. ἃ σανθ. 
Ρ6}1ο οοθϑὶῦ θδάθχη ἅΠη0 1πβθαπθηίθ. » Κίγο 

ΟΌΧΠΙ. Βοϊββοηδά, Αηδοα. ων». ἰ. Π, . 
οχ οοἀ. ΒΙ0]. Ῥαὺ!]. Ῥαυὶβ. 1690, Ρ. 19ὅ 
Δρρᾶγϑὶ δρὶρυδιητηδ 00 6886 6 ἰδθι}8 
γϑρυεθβθηίδθαίαν ΔΡῸΙ. ΜΊΟΠΔΘΙ ἥραγα δὲ. 
ἀαῖθὰ5 ἀδρί πρὶ 5ο]6θαί. --- 8. ὃ. ΟἿ. βαρ. 

ΟὨΧΙΨΥ. Βοϊββοηδά. ἐδίά. ἰ. 11, Ρ. 418 
οοά. Τϑημηᾶ δἀαϊάϊς « ἀποθ βϑηίθη ῖα », 4189 
δδὺ δοργδοοθ θη β Θρ συ δμμτη δὶ. Εαϊαὶν οὐ ( 
(Απορίϊ. ψν. Ῥαγῖδ. οΧ δοάϊοθ 859, ἱ, ΤΥ, 
ἢοο Ἰδοχηπδίθ Εἷς τὸν ᾿Αρχιστράτηγον, ' 
ἰδΡραποίίοηθ. 8. 1. ὍΓΔΙΊΘΥ. σὺ. --- 
ἴδοι]8. σΟΙ]]οἰα 5. ἰπάποὶ ρἱοίονθμι Ἰοαπθηΐθμα, 51, 
ογαηΐα Ροπᾶ, ᾿πίταϊοὶβ πιδὶα ορ δηίθτη. 

ΟΟΧΥ. Βοιϊεβοιδᾷ. ἐδία, ἔ. ΠῚ ἢ. 0 δος 



ὃ Μιρμδϑῖθαι ΡΟ μ ΠΡ] πὶ ΠΟΙ ΪΠ6 
ἱρο ἰδίσαϊθρί παποιρδηΐ ΟΘνεθοῖ. » ΡΙοίον 

- ΟΥἷ ρυϊὰβ δρίριυ. Βαϊ οὐ Οὐδτλον ὁ οοὰ, 
πϑὶ ϑῦ2, Αποοα. φ». Ῥαν8. ἐ. ΤΥ, ». 391. 

ὭΧΥΙ. Θοηϑέαρεϊποροῖδ « ἴῃ Ὠἶδοθ ἀἶγο Ῥγϑθοαν- 
(ϑοδπὴϊ Βαρ(ϊβι89) εθάϊθ8 βδουαιῖβ νυ ὶδβ 6} 5- 
διϑβϑυναίδβ οἱΐπὶ σϑ]] τ ὶὰβ Δ δύ ορθᾶθρθ, αἴ186, 
ἃ ποβίνὶβ αὐθ6, ἴῃ ΔΙ αγὰ μοι ἰββιγηαγα 81] δ 
δβ ἰηΐθν δχβίϊ ιν πασὰ ἀπθὶθ οββ σα πὶ οχ 

γοΪα 56 οΡΡΟῸ ἴῃ τῆδππ ξουθᾷ ἀθδαναία ἴη- 
πὶ, αποὰ ἴθ Ἰηοπαϑίθυϊο. βδηοίοθ Μδράδ]θηδ 
ἸΙοάππθηβδὶ ογαϊηῖβ οΔ ΠΟ ΪΘΟυ απ ΤΘΡΊΪ ΡΠ 
Ἷ Απριβίϊηϊ σϑ] ἱρίοβθ οο δα}, 6χ οα]5. ἸΠ5ΟΡῚρ- 

απ ταδητι5 οὐ ὈΡΔΟΙΪὶ ΘΟΥΏΤ 5518, ᾿ΠΒΙ ΘΠ ΘΙΩ 
ΤΟΙ ἰανῖιτι ὑμθοδτὰ [1586 ΟἸἴτὰ ἀΟοὐἰβϑίσηεθ ἃ 0 
58 ΑΠΠδθ ΟΟΙΠΠμΘηδθ ῬΟΓΡΒΥΓΟΘΘηΙΐδ6., 

 ἰπηρονδίουβ Π]126, ΘΟ ΠἸρίτητβ. » θὰ δηρθ, 
τέ. Ολνῖδέ. Ὁ. 11, ν. 104. --- ΠΙνΘΡΌΙατα 

Ῥορίαᾳ βρϑοίδίουἹβ ορὶβ τηΐνα ἃρίθ [αούπμῃ τη ἷ- 
5. οὗ οδιιβ888 ΘΟ ἢ ἐ 158 οἵπὶ ἰῃΠθοδ ἰρϑἃ ΤΘΒΡΟΙ- 
οὐ Ορϑυὶβ διιοίουθιη Ῥυεθἀϊοδηίθ. Γλιάϊίαν ργεο- 
ἴῃ βγη 6 νοουτὴ Παλαιστίνη οἱ παλαιστῇ 
3 οἱ 8) οὐ νυϊὰ γθοῖβ χαρπὸς ΠοίϊοηΘ (γ88. 1, 

ΧΥΤΙ. Ῥγορθ Αἰλοπαϑ,ἐπὶ τῆς στήλης τῆς κατὰ τῆς 
ὧν μεσογείων χειμένης πλησίον τοῦ Ὑμηττοῦ. Ηδροὶ 

8, Ἔφημ. ἀρχαιολογ. Ῥ. 101-92, η. 118. --- ὙΙὰ. 
807. ΟΝ. Ὁ ΤΥ, ᾿. 84, π. 8152. ΑΠητι5 Βα Ὀβουὶρ- 

δυο, ὙΨΙῈΝ ἀν, τῳ τὴ ν . ͵ ᾿ ἐν 
Ὁ αν ΝΟ Ὶ ἂς Ζ ἵ ΚΤ Κλ Ἦν ΤΡ τὺ 
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(85, “ψῃς δϑύ τησηαϊ 6740, αἱ 65 ροβί Ομυῖδι, 9138. 

ΟΌΧΥΠΙ. Εἰ οοάϊοο γορ. 1090 ν. 117 οἀϊάϊι Βοῖδ8- 
βοηδά, Αποοά. ἰ. 1, ν. 399 5ᾳᾷ. « ᾿ὔχβιιυ δῖα Αὐ- 
ἀγοπῖοὶ βΒ6η 10} 5. τοίδίθ θΡΟ οβθουθίδυ 8. ΠΟΙΊΪΩ6 
Βαρδαλῆς, φυοὰά 6χ ᾿ηρα {185 ΝΙΘΘρμον, Ομαχηπὶ δρὶ- 
5[0}15. ἀϊάϊοϊ. » Βοΐδο. Τιουηγηδ ἃαίθυη ϑαχηάθηη οὐβοὶϊ 
ἰα! γα μαθοὶ : τοῦ σοφωτάτου πρωτασηχρήτις χτλ. 
« Βοβορὶ᾽ῦ οὐπδτηθηΐα γ6] ρἱοία ν6ὶ βου!ρία ρογίς 
θυ ρ]ὶ ου αϑάδη, ααΐθιι8 αἰ ψιηιὶ ἐπ Ἰοἱϊ (ἷο θη ΐτ οδὲ 
ψΘΡ ΟΡ τη ἣ δευτέρα παρουσία 56η8115) ἱπηΔΡῸ ΘΧΒΪ06- 
θαΐαν. » 1«. ὶ 

ΟὈΧΊΙΧ. Βάϊαῖϊὶ Μομπίοίδϊοοη. Πῖα»". "αἱ. Ρ. 8308 86. 
6Χ οοἄϊο. χηϑινδῆδο. ΕἸονθηῖ, 1] βθοῖ., ἴῃ Ροπῖθ 
ῬΙοηΥ5. Αὐθορδρ. ΟΡΘ ΠῚ. 

ΟἾΧΧ. Υϑ, 1. Μομῃίο(α!ο. ἱεράρχια οὐχ ποία, (51); 
τὴ 816 ὑγδηβία!!ὐ μέλψας ἀθηιι ϑογ 15, οοϑίθνδυη δ᾽ αβάθῃι 

᾿ 
ὙΘΥΒΙ ΟΠ 61 ΚΘ ΠΕ ΥΉ18. 

ΟὈΧΧΙ. ΜΏΠ6ν. Οαίαϊ. οοα. ᾿ι88. φ». Βιὲδὶ. 860- 
γἱαΐ. ν. ἀδ. -α ΕΔΌνϊο. Βέδί. ον». ΤΧ, Ρ. 2. --- 8. 8. 
« Γι δαϊθαν [οι 51 168 τηοὶβ Ἐμμελία οὐ ἐμμελής. » 
Μιΐον". --ὸ Ἦοο δορὶ συδιητηδίϊοη Μη. ῬΆ1]οθ 6586 
νἱἀθίαν. 

ΟὈΧΧΗ͂. Βοίββοη. Αηθοὰ. ». ὑ. Π], Ρ. 1623, -- Τὴ 
Ἰοχηχηδίθ ἐγχόλπιον οϑὺ ὑϑ απ]δυατη ἰΠ6ο8, 6811. τὐ16 
ἐἠᾶξε6. Νὶὰ. ΤΑοϑαιλιγίι 5. νυ. 



ΘΑΡΌΤ ἸΥ. σ 

ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ἹΚΕΤΕΥΤΙΚΑ. 

1. ΣΟΛΩΝΟΣ. 

Σχολιόν. 

Πεφυλαγμένος ἄνδρα ἕχαστον, 
ὅρα μὴ χρυπτὸν ἔγχος ἔχων 

χραδίῃ, φαιδρῷ 

προσεννέπῃ προσώπῳ, 

γλῶσσα δέ οἱ διχόμυθος 

ἐχ μελαίνης φρενὸς γεγωνῇ. 

ῷ, ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂. 

ἣν ἄρ᾽ ἔπος τόδ᾽ ἀληθὲς, ὅτ᾽ οὐ. μόνον ὕδατος αἶσαν, 

ἀλλά τι χαὶ λέσχης οἶνον ἔχειν ἐθέλει, 
οὐ γὰρ ἀπόδλητον Διονύσῳ, οὐδὲ γίγαρτον. 

ὃ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Οὐδὲν ἐν ἀνθρώποισι μένει χρῆμ᾽ ἔμπεδον αἰεί, 
ἣν δὲ τὸ χάλλιστον Χῖος ἔειπεν ἀνήρ" 

« Οἵα περ φύλλων γενεὴ, τοιήδε χαὶ ἀνδρῶν, » 

Παῦροί μιν θνητῶν οὔασι δεξάμενοι 

στέρνοις ἐγχατέθεντο. Πάρεστι γὰρ ἐλπὶς ἑκάστῳ, 

ἀνδρῶν ἣἥ τε νέων στήθεσιν ἐμφύεται. 
Θνητῶν δ᾽ ὄφρα τις ἄνθος ἔχῃ πολυήρατον ἥδης, 

χοῦφον ἔχων θυμόν, πόλλ᾽ ἀτέλεστα νοεῖ. 
Οὔτε γὰρ ἐλπίδ᾽ ἔχει γηρασσέμεν οὔτε θανεῖσθαι, 

οὐδ᾽, ὑγιὴς ὅταν ἦ, φροντίδ᾽ ἔχει χαμάτου. 
Νήπιοι, οἷς ταύτῃ χεῖται νόος, οὐδέ τ᾽ ἴσασιν, 

ἘΡΙΘΒΑΝΝΑΤΑ,. 
ΒΕΧΗΟΆΒΤΑΤΟΙΙΑ. 

ἘΤ ΒΟΡΡΙΠΘΟΛΤΟΒΙΑ. 

ΘΟΙΟΝΙΒ. 
ΒΟΟΙοη. 

(δνϑηβ υἱΓῸΠῚ ὈΠΕΓΊΙΘΙΊΠΈΘ, μ 
. γίἀθ πθ οσουϊαπὶ ΕΆΦΟΝ ἈΚΒΒΕΕ ὑ θα 

οογάρ, ΒΙ]δτὶ Ἐ 

ΔΠοσαδίαγ ναἱία ; 
. Πηραδ δαΐοπι οἱ ἀσρὶοχ 

ΟΧ πῖρνἃ τηθηΐθ Γθβοῃθί. 

2. ΒΙΜΟΝΙΠΙΒ. 

Ἐγὰΐ 58η6 γϑυπὶ ἤοοο6 γουθυτῃ, ααοα ΠΟ 

[ἀφυς ρᾶτίθπη-ἢ 
564 οἱ ΔΙ1υϊ4 οΟΠ]Οααἷ νἱπαπι ναἱξ ΠαθΘ ΤῸ 

Νοη δηΐπὶ το] ϊοϊθηάαπη μοο ΒΆΘΟΠΟ, ΠΘαιΘ Ὁ 
" [πὰπ|΄ ἼΩ 

8. ΕΟΞΒΡΕΜ. , 

ΝΠ] το5. ἰηΐθν Ποπηπ65 ρογρϑίθο βντηᾶ τηδηθῖ. 
ὕ]πᾶπι| Πᾶπο ϑθπίθηίδαηι νἱν ΟΠ α5. ρα] Ποεὶ 

« Οὐδ}15 ΤΟ] ΟΓΌΤη σϑπογαίο, [815 οἱ Βοπιὶ 
Ηδηο ῥϑαοὶ τηουία] 65 δυγθυ5 Ρθγοθρίδπι 

Ρθοίονίθιβ οοπάπηί. Αἀθβί ϑηΐπὶ 5ρ658 ουΐϊψαθ 
48 ὙἱΡΟΓΌΠΙ 8.40165 ΟΘΠ πὶ ΔΉ ΪΠΠΪ5. ἸΠΠ 

Μογίδι πὶ γΘΓῸ αυδηιάϊα Δ]1αυἱ5 Ποτθη. 
[Δ] ΌΙ] 6. ] ἦαν 

Ιονὶ ΡΥ τα ΔηΪπιο, τη α]ίδ, ᾿ρΡ᾿[8, ΘΟΡῚ 
Ν Θά4ι6. Θηΐπὶ Ορἰηἰομθαι Βδροὶ βθηθοίαί 

[δαϊαγδμη, πΘαμ6 56 τη0 
ΠΘ4ι6, ἄσπι. 5Β8η115 Θδ5ΐ, σαγᾶτη Ὠδθδὲ πηῸ 

Βα, φαϊθὰβ ἢοΟ τη040 εἰί8 ΤΏΘΏ5, ὨΘ61 ἰηΐ; 

2. ΒΙΜΟΝΙ.Ζ. 

γονιάϊουχα ἀϊούαχμη νϑίπβ θβϑί, αποὰ πο δαῖιδ ἰδηΐιπι, 
Δ θυ] 56α ρδυῖίθυ να]ὺ ΘΟμ 65 'γ6 ΤΏΘΓΟ. 

Θαυΐρρθ πὸ ἰηνίβαση ποὺ ἱπποπογδίθτησι ἴγ8860. 

Η. σΒΟΤιῦϑ. 

8. ΕὔὔΒΞΡΕΜ. 

ΒΘΌυβ ἴῃ Βυχηδηὶ ὍΘ ΠΘΡἾ5 ἀυγΔὈ116 πὶ] οϑβί. 

Ὑογϊάϊοο Ομῖπ5 ἀϊχουαὶ ΟὔΘ Β6ΠῸ6Χ : 

« Ἐδὺ 5[121118 Ρδη8 [01115 Βυπιδπᾶ ῬΡΟΡΔΡῸ » 
564 ρδυοὶ ἰδία βυιῖβ δαιυῖθυ8 παιδία, βίπιαι 

ταθη ῖθ5 ᾿ὨΒοΡΊρβ6 "6. Εὐοὶ 5ρ68 ογθά αἱδ 

ασδοαὰθ υἱρᾶπι οὐ ἡανθηθτα ΘΟΡαἸθ 8 1π 
Νίδιῃ ἄσγα ταῦ εἶν ]} γϑυπμδὺ γαρδ ἰθιη ρον 

τασ!έδ Βουλΐη 685 νοϊγαηΐ νυ ἰδ δέπας [ 



Ἢ μὰς ἔσθ᾽ ἥδης χαὶ βιότου ὀλίγος 
θνητοῖς, ἀλλὰ σὺ ταῦτα μαθὼν βιότου ποτὶ τέρμα 
ἊῈ-. ̓ υχὴ τῶν ἀγαθῶν τλῆθι χαριζόμενος. 

4. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

χ ἔστι» μείζων. βάσανος χρόνου οὐδενὸς ἔργου, 

. χαὶ ὑπὸ στέρνοις ἀνδρὸς ἔδειξε νόον. 

ὃ, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἦν ῥά ποτ᾽ Οὐλύμποιο περὶ πλευρὰς ἐχάλυψεν 

Ε διὸς ἀπὸ Θρήχης ὀρνύμενος Βορέης, 

᾿ Ὧ δ᾽ ἀχλαίνων ἔδαχε φρένας, αὐτὰρ ἐθάφθη 
ὴ, Πιερίην γῆν ἐπιεσσαμένη, 

" τις ἐμοὶ χαὶ τῆς χεέτω μέρος" οὐ γὰρ ἔοιχε 

Π ονὴν βαστάζειν ἀνδρὶ φίλῳ πρόποσιν. 

ΒΥ { 

0. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ͂ Η ἘΠΙΧΑΡΜΟΥ͂, 

᾿ς ἵγαννιν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ θνατῷ, 
᾿ δεύτερον δὲ φυὰν χαλὸν γενέσθαι, 

τὸ δὲ τοίτον πλουτεῖν ἀδόλως, 
τέταρτον δὲ ἡδᾶν μετὰ τῶν φίλων. 

1. ἈΝΑΞΑΝΔΡΙΔΟΥ. 

Πρὸς τοῦτο Ἀναξανδρίδης οὕτω παρῴδησεν. 

ὁ τὸ σχόλιον εὑρὼν ἐχεῖνος, ὅστις ἦν, 

ἬἬἪ μὲν ὑγιαίνειν πρῶτον, ὡς ἄριστον ἧ, 

ὠνόμασεν ὀρθῶς, δεύτερον δ᾽ εἶναι καλὸν, 
πρίτον δὲ πλουτεῖν. Τοῦθ᾽, ὁρᾷς, ἐμαίνετο' 
μετὰ τὴν ὑγίειαν γὰρ τὸ ἀλούνες, διαφέρει, 

᾿ς καλὸς δὲ πεινῶν αἰσχρόν ἐστι θηρίον. 

8. ΚΛΕΟΒΟΥΛΙΝΗΣ. 

Ἵ νδρ᾽ εἶδον χλέπτοντα καὶ ἐξαπατῶντα βιαίως" 

τ καὶ τὸ βίᾳ ῥέξαι τοῦτο δικαιότατον. 

Ἐκ 9. ἈΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ. 

φίλος, ὃς χρητῆρι παρὰ πλέῳ οἰνοποτάζων 
γείχεα χαὶ πόλεμον δαχρυόεντα λέγει" 

ΠΔΑΡΌΤ ιν. ἘΧΗΘΒΤΑΤΟΗΙΑ ἘΤ ΒΟΡΡΙΠΟΛΤΟΗΙΑ. 991 

ἀυδπη ἐθηηρι}85 510 ανϑηξα 5. δὲ ν᾽ Ῥγθνθ 
ΤΟΥ Δ]1}0ι15. Τι γθῦῸ ἢζθο ἀοοία νἱΐ ἀβαιθ δά ἰογ- 

ΔηΪΠΊΟ ἕμ0 θΟΠἃ ρθγβθυθρᾶ ρταίἤοδη5. [πη ηπὶ 

ἄς, ἘΣΧΟΒΞΡΕΜ. 

Νοὴ θδύ τηθ ον ἱπάθχ υ}}Π118 τοὶ {αᾶτη (οπηριι5, [(θπη. 
« ἀυ0α ν6] 8} ρθοίουθιι5 Ποπηϊπὶβ ἱπάϊοαΐ τπθη- 

ὃ. ΕΣΌΒΡΕΜ. 

Ουδπι οΟἸΪπὶ ΟἸγ πρὶ οἶγοα Ἰαΐθγα οοπαϊαϊί ηὔυθηὶ 
οἰΐυ5 ἃ ΤΗγδοῖα θργθβϑαὰβ Βογθᾶβ, 

ΠΟΠΆΪ Πα πη δυιΐθ πη 5[Π6-]9η8, ροοίογα τηοιηογαϊξ : 5οα 
γῖνα, ΡΙ ον ἰθγγᾶπι ἱπααἰἃ, [5θρυ]ΐἃ 6δϑὶ 

αιιδηηάδπι Δ|1 15 τα] Ϊ οἱ Π}5 Ἰη Τα πα ϊΐο ρᾶτγίομι : 
[ποη δηΐϊπὶ ἀθοθί 

ΟΔΙΙἄδιη ἴθυγθ υἱγὸ 8Πηΐο0 ῬΤΟΡΙ Πα Ιοηθη,. 

θ, ΒΙΜΟΝΙΌΙΒ ΒΙΝΕῈ ἘΡΙΟΘΗΑΒΝΙ. 

16 γ6 χυϊάθπι ορ{ϊπηατη δέ, Βοτηϊηὶ τπουία]}], 
ΒΘΟΌΠ6Ο δυιΐθιι ἕο γηδ ΡαΪΟΓ ΠῚ 6556, 
ἰθν οαπ16 αἰν! πὶ 6556 5η6- 4010, 
αυδνίο δἰ ᾿υνγοθηΐαθ- ΠΌΤΘΓΘ ΟἸΠῚ ΔΙΉΪΟΙ5. 

1. ΑΝΑΧΑΝΒΗΙΡΙΒ. 

δϑηϊθηί δ ἤδη ἰπ δἰπιὰ βἰς ἀθίονβὶὶ Απαχαηάνίάθα. 

ΠῚ6, φυϊβαυ5 Τα, χαϊ Β6Ο ΠΟ θχοορι αν], 
5δη1 δ ίθηη 0] 4Θ1 ὈΓΙΠλδτη, αμἶᾶ ορίἰπηᾶ 51}, 
ΠΟΙΏΪΏΔΥ] ΓΘοίθ, ΒΘο Πα ΠῚ ἁιιΐθ πὶ γϑηιιβίδί θη, 

ἰθΡι τη αἰν} 15. Ηοο ἀἸοθηβ, νἱά65, ἰπβϑηΐθ- 
Νίδιῃ. ροβί -βδῃηϊζαίθηι ορθ5 ριο!] υπΐ; [θδΐ. 
γΘΠιβίι5. δ 6 ΠῚ ΘΒΌΓΙΘῺ5 ἐπ 015. Ὀ6|1ὰ8 6βί. 

8. ΠΕΟΒΌΠΙΝΕ. 

Ηοιηΐηθιῃ υἱὰϊ ἐαγαηΐθιῃ οἱ γα δηΐθπ υἱοὶ θηΐου ᾿ 

58Πη6 00 ΥἱοἸ πὰ ἔθοῖβ56 [150 155] Πηπιτη. 

9. ἈΑΝΑΟΒΕΟΝΤΙ5. 
[πυπ-Ροΐδη5. 

Νοη 8ιηΐοιβ {16 «ἱ ογαίθγα ἰιχία ρ᾽θησπι νἱ- 
Ἰυγρία οἱ Ὀϑι]ατη δον πηοβιτη ἰοαυϊίαν : 

δίαπο ἱανθηΐαι 5 ααδηὴ ὈΓΘΥΘ 510 βρδίϊαμη. 
τηοηἶτ5 τη ϑ ϊορα, ἀδίαν πὰ νἰνθυθ, Υἱύθ : 

γ6, ἰηαυδτη, δ β'ϑηΐο σουηϊθι" ΟὈΒΘΑΊΙΘΙΘ. 
Ἡ. σΒΟΤΙῦ5. 

ἀ, ΕΥΒΡΕΜ. 

ΙΩΡῸΒ οὐποία ἀοοοδί, 410 πομ δϑὺ οϑυίΐου ἱπάθχ : 
ΔΙ α6 ᾿ἰτηᾶτη τηθηΐθηῃ ρϑοίου 5 θυ  αί. 
ΔΕ Ἡ. 6ΒΟ7. 

ὅ. ΡΕ ΝΙΨΕ. 

ἘΞ Ροβυϊ ααοπάδτα Ἰαίπβ δα 5. Ὁ] 1πιῖ5. ΟἸγτηρὶ, 

᾿ς αἰ ἔθυιβ Οἀγυβῖο υϑηΐιβ 80 ἃχθ υϑηϊί, 

᾿ἱπηταϊεἰβ Βὶπ6 γϑϑίθ υἱνὶβ  αϑο Παπΐπα Υἱἔδθ 

οομαϊία Ῥίονῖο ραϊνθρα ἀθβουαῖ, 

Ῥδγ5 δ᾽ίααδ οχ 118 υϑῃϊδὶ τα] μϊ ; ΟΡ ΠΠΘῺ, ὩΙΩΪ0Ὸ 
πϑιηααθ Βογηΐϊηὶ οδ]1α] 5᾽1 ἀᾶγθ ΡΟ] τηθΡ]. 

Ἡ. ΩΒ01. 

8. ΟΙΕΟΒΌΙΙΝΖ. 

ΟορποΥΐ απθιηάδιηῃ [Δ] πίθμι οὐ Υἱ Βρο]]δηίθτα : 
γἱ ἴδοουα Βοὺ οϑυΐθ γ85 τηδρὶβ δθητᾶ [αϊΐ. 

ΒΙΒΙ,.. Ὁ10. 

9. ἈΝΑΟΒΕΟΝΤΙΒ. 

Νοη ρῥ]δοθὺ 116 ταϊηϊ, ααἱ 165 βοουδαιιθ 0618 
ἄσπα βρυχηδηὺ ΒΡΌΤΆΪΟ ΡοσαΪἃ ΓΟΡν ογθρϑδί ἢ 



ἀλλ᾽ ὅστις Νουσέων τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ᾽ ἀφροδίτης 
συμιμίσγων, ἐρατῆς μνήσχεται εὐφροσύνης, 

10. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

ἅμες ποτ᾽ ἦμες ἄλχιμοι νεανίαι" 

-- ἄμες δέ ἸᾺ ἐσμέν’ αἱ δὲ λῇς, αὐγάσδεο. 

γβτΣ - ἅμες δέ γ᾽ ἐσσόμεσθα πολλῷ χάρρονες. 

ΠΣ ΔλλΟ, 

Νῦν ἄμμες, πρόσθ᾽ ἄλλοι ἐθάλλεον, αὐτίχα δ᾽ ἄλλοι, ᾿ 
ὧν ἄμμες γενεὰν οὐχέτ᾽ ἐποψόμεθα... 

Οἱ θάνον, οὐ τὸ ζῆν θέμενοι χαλὸν, οὐδὲ τὸ θνήσχειν, 

ἀλλὰ τὸ ταῦτα καλῶς ἀμφότερ᾽ ἐχτελέσαι. 

τς 44. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ. 
ἐν χούρα περιώνυμε μᾶτερ ἀλεξιπόνου.. 

οος ἀχειροχόμαϊς ; ...] ναριθμι; ἐὸν 

Ἐπτ ἐσυος ΤΠ ἀπε τὴ 

18. ΕΥ̓ΗΝΟΥ. 

ΠΕ», Πολλάκις ἀνθρώπων ὀργὴ νόον ἐξεχάλυψε 

χρυπτόμενον, μανίας πουλὺ χερειότερον. 

14. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πολλοῖς ἀντιλέγειν μὲν ἔθος περὶ παντὸς ὁμοίως" 

ὀρθῶς δ᾽ ἀντιλέγειν οὐχέτι τοῦτ᾽ ἐν ἔθει, 

Καὶ πρὸς μὲν τούτους ἀρχεῖ λόγος εἷς ὁ παλαιός" 

- Σοὶ μὲν ταῦτα δοχοῦ"τ᾽ ἔστω, ἐμοὶ δὲ τάδε, 

5 Τοὺς ξυνετοὺς δ᾽ ἄν τις πείσειε τάχιστα λέγων εὖ, 

οἵπερ χαὶ ῥάστης εἰσὶ διδασχαλίης. 

18. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πρὸς σοφίᾳ μὲν ἔχειν τόλμαν μάλα σύμφορόν ἐστι, 

χωρὶς δὲ, βλαδερὴ χαὶ χαχότητα φέρει, 

1: 18. ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ (ἢ). 

Αἴσωπός ποτ᾽ ἔλεξε Κορίνθιον ἄστυ νέμουσι" 

ΠΑΝΤΠΟΙ ΘΟ : ἀπαολὶ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙ5 ἘΝ 
568 αυϊϑαυ δ Μαβανυπηζαδ τ βρίπαϊαα ἃ ' 
ΘΟΙΏΠΙΒΟΘΗ5, ΔΙΏΔ01}15 ἸΏΘΠΊΟΡ 6ϑί πὰ 

10. ΑΝΟΝΥΝΌΜΟς 
ΝΟ οἸ πὶ ζαΐπηι15 βίγθηαϊ, ᾿αν θη 68. 

ποτ ΝῸ5 586 ΒΌΠΠΠ5 ; 5] νἱ5, ΘΧρ]ογᾶ. 
ΝΟ 586 ΘΡΙΠΊῸΒ5 ΠῚ]00 ὨΘΊΘΒΕΝ ἐς 

41. ΑἸΑΌΡ. 
᾿ 

Νυπο Π08, δηΐθᾶ 811} Πογθρδηΐ, τποχαίθ. 
ΦΌΟΓΕΠῚ ΠῸ5 ῬΘΠΘΡΔ ΟΠ ΘΠ ΠΟ Ἶ8τη νἱ 

Ουἱ τηογία! βυηΐ, 5161 πο νίνθγθ ὨΔθΘΓΘ 
564 δᾶ ρυ]ογ6 ἃπηθῸ οἴβοθσθ [ς67“6 

(3. ΒΟΡΗΘΟΙ15.. 
ἐννον Πα ΠοπΪη6-ΟΘ]ΘὈγαΐο τηδίθν 1118 
ἐνννον ἸΠΓΟΠΒ.15..... ΠΌΤΩΘΓΡΟ δάβοιῖρί..... 

ον ον. Β0Ώ6- 0}... 

18. ΕΥ̓ΕΝΙ. 

Εἰ δάνθγβιιβ {105 5.5 θϑί ΒθυΠΟ πι18 δηΐὶ 
- Τ θ᾽ φυϊάοιη ἢ νἱἀθηΐαν, δβίο ; 118. γι 

Θρᾷ ρῥγυάθηΐοβ 84 υἱβ ρουβυδάθγοί 66]6 
(αὶ οἱ [80 }ΠΠπ|ῶ βαηί 501 ρ]1πηῷ.. 

410. ΕΟΌΒΡΕΜ. 

απ βαρίθηιία χυΐϊάοπι δυιάδοίδτι ΠΆΡ6ΓΘ 
ΔΌΒΩαΘ ἐἰα νϑγο, ποχὶϑ ϑϑί δἷ ἀδιηηιτα. 

᾿4ὖ. ΒΟΟΒΑΤΙΒ (ἢ). 
ΞἜβορυβ χυοπάδπι αἰχ ΐ, (ονἰπιμαπι Ὁ} 

56ἃ 415 ῬΙΘΡΙ τη ΟΥ̓ 6.628 τη 6 8, ΤἸΒΟΘῊΒ 

ΤΩῸΠΘΥΙῈ5, ᾿οοίο ἰθρογα ἰϑοίδ οδηϊί. 
Η. 6507. 

11. Αἴαῦν. 

Ναηο πο5, ἃπίβ 8111 υἱβίιθῦθ, δ] 11απ6 υἱρϑθαηΐ, 
αΌΟΥ ΤΩ ΠΟΒ. ΒΥ. ΟΘΡ̓ΏΘΙ6 ἴαίδ, γοιδηΐ. 

ΗΒ πϑαὰθ ἀθίμηρὶ νἰβαση θϑί, ΠΘαΤῚ6 Ὑἱν 6 ΡΌ]ΟΓΆΙ : 

Θαγδ ἐαϊῦ τϑοΐθ γΊγ 6, ΒΙ σα 6 το]. ' 

ΡΙΠῪ. Ὁ10. 

18. ἘΨΕΝΙ. 
: τὰ οὖ αὰδθ ρϑηϊτλβ οοΡάΪβ 5 5646 Ιδἰθοαηΐ, 

ἘτῸ τοΡΙα θη τὰ σΡΑΥΪ15. ααδΙ ἴΌΓΟΙ, οχίθρθγδί. 
Η. ΘσΘΒΟΤΙῦΒ. 

1ᾷς ΣΒΡΕΜ. Ἔ 

δυηύ ααΐθιδ 18 208 δϑ, ΠΌΠ0 αὐ ἀἰβου!τηϊη6. 

ἀΐοονθ, ποη οἰΐϊδηι ἀΐοουθ σϑοΐδ νηΐ. 

ΗΙδ οὔο δϑηβιιθυῖτη γϑίιβ Ποὺ ἀθ θοῦ τϑροπὶ 
« ΠΙᾺ ἈΡῚ ρ]αοοδηί, ἄστη τηδρῚ5 ἰδίδ τηϊῃϊ, 

Βθη 816 5ἱ ἀΐοδβ, ρυπάθηΐθβ ἤθοίθυθ θὲ 
δδ (δὶ : βαπί δίθηΐπι ἀπο.}}15 ᾿ηρσθηὶ!. Ὶ 

1. ΕΥὔΒΡΕΜ. ᾿ 

Αὐάογθ δρυθρίαμῃ δϑὺ δία α{116, 51 ΒΆρθυΓ6 ἃ 
ΔοΪαπούατη οἰδάθβ δὲ τηδ]8, ἴδ 6 ομαυ ; 

10. ΒΟΟΒΑΤΙΒ (ἢ. 

Οἰνίθυβ Ζιρορὴν ἀἰχιῦ ᾳαρ15. ουἱίδ σοηίκιδαο, 



" ΤῊΣ ἘΡΛΑΥΝ 

[σὴν 
ὦχρατες, οὐχ ἔλαθές υε πόθῳ ἀππεὶ φρένα τὴν 
ανδὲ Δεινομάχης χαὶ Ἡδεννάυ. ἀλλ᾽ ὑπάχουσον, 

βούλει σοι ἔχειν εὖ παιδιχά" μηδ᾽ ἀπιθήσηῃς 
“ ἀλλὰ πιθοῦ: καί σοι πολὺ βέλτιον ἔσται. 

ὅπως ἤχουσα, χαρᾶς ὕπο σῶμα λιπαίνω 

ἣ βλεφάρων δὲ γόος πέσεν οὐχ ἀθελήτως. 

υ, πλησάμενος θυμὸν Μούσης χατόχοιο, 
αἱρήσεις ᾧδῶν δεινοῖσι πόθοισιν. 
γὰρ φιλίας ἥδ᾽ ἀρχή" τῆδε καθέξεις 

ὃν προσθάλλων ἀχοαῖς ὀπτήρια θυμοῦ. 

18. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

᾿ς Ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ τοῦ ἐν Ἐπιδαύρῳ νεώ. 

ὃν χρὴ νηοῖο θυώδεος ἐντὸς ἰόντα 
μιμεναι" ἁγνείη δ᾽ ἔστι φρονεῖν ὅσια. 

ΤΑΝ 19. ΑΛΛΟ. 

Ὗ ᾿ οἱ θριοδόλοι, παῦροι δέ τε μάντιες ἄνδρες. 

τ, 40. ΑΛλο. 

ρό , , σὺν ποίμναις τὸ μεσαμδρινὸν ἤν σε βαρύνῃ 

ίψος ἀν’ ἐσχατιὰς Κλείτορος ἐρχόμενον, 

μὲν ἀπὸ χρήνης ἄρυσαι πόμα, χαὶ παρὰ Νύμφαις 

γὙὸριάσι στῆσον πᾶν τὸ σὸν αἰπόλιον. [αὔρη 
᾿λὰ σὺ μιήτ᾽ ἐπὶ λουτρὰ βάλῃς χροῖ, μή σε χαὶ 

ἤν, τερπνῆς ἐντὸς ἐόντα μέθης. 

Φεῦγε δ᾽ ἐμὴν πηγὴν μισάμπελον, ἔνθα Μελάμπους 
Ε΄ δι λύσσης ΠΙροιτίδας ἀρτεμέας 

πάντα χαθαρμὸν ἔδαψεν ἀπόχρυφον, εὖτ᾽ ἄρ᾽ ἀπ’ 
ἶ οὔρεα τρηχείης ἤλυθεν ἀρχαδίης. [ἄργους 

21. ΑΛΛΟ. 

σσῳ γε Θρίης τε χαὶ ἄστεος, ἄνερ, ὅθ᾽ Ἑρμῆς, 
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ΝΘ ἐὐοὶ τυοῖτεῖδ νἱυ ἴθι τ λῆς βαρ θη(ἃ. 

17. ΑΘΡΑΒΙΑ͂ (0 νμοοτάα 
Θοογδίθβ, π6. ΠῸῚ {πρὶ} [6 ΔΙΊΟΡΟ ἀδραβίαπι 6586 
Ραθτὶ ΠΙΠοΙ ΟΠ 65 δὲ ΟἸἸπῖθ. Ὑ γιπι διαὶ, 
51 Υἱβ 1101 θΘη6 6556 ἀθ!]οἷδ5 ; ΠΘ4Ὲ6 ῬΆΓΘΡΘ ΓΘΟΊΙ565 
ΠπηςΙΔηι1, 564 ογθάθ : οἱ {Π0Ὶ πλαϊέο τπθ! 5. οεϊξ. 

Εἰ Θροὸ αἱ δυάϊνί, μη ρϑιάϊο οογρι5 Ρἱπριθίδοϊο 
βιἀογθ, ΡΑΙρΘ υΊϑαιι6 σοπηϊ 15 Θχοί ἀξ ποῆ βἰπθ-νο- 

Παηίαίο. 
Αθοΐηροιο, Ρίθηο δηΐπηο. Μαδα πυπηΐηθ ἃ[Π αίιιβ 
48 ΘΠ ΟΡ ᾽65, οδηΐιαπι γ] 148. οἰ ρ᾽ ἀἴΠ6. 
ΑἸΏΒΟΒΡῈ5 Θηἰπὶ ἰἃ Δι οἰ {5 ρυΙποὶρίαπι : πᾶς (6η6- 
Θαπη, Δ ΠῚ ΘῺ 5 Δ. 115 ΒΡΟΉ58}1ἃ ΔΗΪΠηΐ, [015 

18. ΑΝΟΝΥΜΌΝ. 

Ιῃ νθβίίθα!ο Ερίἀδυνὶ ἐθπιρ]!. 

(δϑβίατη οροῦίοθί θὰπὶ 4] (θπιρ] τη οὐογαπι ἰηίγοὶ!, 
6588 ; Οϑ{1{85 διαΐθτη θϑί, 81 4ιιῖβ ρα οορ οί. 

19. ΑἸΌ}. 

Μυλὶ Θ᾽ ου]ογ τη -οοη]θοίογθβϑ, ρϑιοὶ γθΡῸ [δ οὶ 
[νἹΓ]. 

20. ΑΙαὐὉ. 

Βιυδέϊ66, οαπὶ ΘΊΘΡΊΡΙΙΒ 51 τπηθυἸδηᾶ (6 στανοί 
5115 ΔΡΤῸΒ ΟΠ ΟΥΙΟΒ ἸΠΡΤΘΒΒΊΙΩ, 

ἢοο ἀθ ἴοηΐθ ἤϑιγὶ χιοά-Ὀ ]Ρ5, οἱ ᾿υχία ΝΥ ἃ5 
Ἡγάγ δά δ5 β᾽βίθ ΟΠ 6 ΠῚ {π1Ππ| ΟΡ Τη- ΘΥΤΘΡΌΓΩ. 

ρα ἰὰ π6 ἰανδογᾶ 1Π]10185 ΘΟ ΡΟΥΪ, ὅ. 6. Ω6 ΘΟΡΡΙΙΒ 
[86 δ1ἃ ἰᾶνοΓ]5, Π6 ἰθ γ6] δι γᾶ 

τη816 αἰΠοϊαΐ, Ἰαουπάδπι Ταδηαο 65 Ἰηΐγᾶ ΘὈΓΙ6- 
{δι 61. 

Επρ6 δυΐθπι πιθαπι ἰοπίθιι ααϊ- ν θ5τοά!, οὶ Μ6- 
[Πἀπηρι5 

Ῥοβίαιδῃι Θχβοϊνθυί τᾶ ]16 ΡΥΟ 85 Ἰη θρΡἃ5, 
οπηηἶδ ραΓρϑιηθηΐδ ᾿τητηθγβὶί οσουϊίδ, οαπὶ Δ ΑΥΡῚΒ 

ἴῃ τηοηΐθ5 ἃϑρογῷ νϑηϊί Ανοδαϊῷ. 

21. ΑὔΡ. 
[ΠἸὴ65. 81} 

[Ιῃ πιράϊο βραίϊο ΤὨνΙΘααΘ οἱ ὑγ0 15, γὙἱνρ, 1 Που- 

υἰσευίοπι ἢ ἴῃ 75 πα ϊοα εἶδε γοοθηΐ, 
ΡΙΟσ. 1,.. ΕΡΙΤ. 10. 

18. ΑΝονύμυμ. 

1π υοϑέϊδιιο Ερϊτααιι"ὶ ἑοηιρίϊ. 

᾿ ὈΡΘΙΠΌΤΩ 865 (θη ρ] τα, 511 ΡαΓ5 οροχίθέ : 
δὲ ΤΩΘ5 βδηοίδ δρ (δ η8 ὕ68 τὶ ρα μαΐδ 6βί. 

; 10. ΒΟΒΕΡῈ. 

19.. Αἴαῦν. 

Γ65 ἰῃυ 0 00105, ρᾶιιθο8 δϑὶ ΘϑΡῃ 6 6 γδίββ. 

Ἔ ΕΒΑΒΜ. 

20. Ατχῦνρ. 

51 16, ΟἸΠ τον 5. ἈΌῚ οατῃ ρστθρθ ἤπ 115. ΘΡΓΆΒ, 

ανϑί, 6 τπηϑάϊατη 5016 ἰθπθηΐθ, 5.015, 

ΒΘΟΌΡα5. ὈΪΌ6 ΤΟ πι15 δαὰδβ, ᾿αχίδαιθ Ρι16}18 8 

Ναϊδᾶάδβ ἴπὶ τπο}}} ρου δυηϊηθ δδίθ. ῬΘΟῸ5. 

Ῥδιοο 86 μἷβ Θοῦρὰβ τασηάδν ἸαΌονΊΌι8, οἱ δὶ 

᾿ΘΌΓΡΙα5 68, ποοοδὲ Π6 απ γ86] δινδ, 6. 

Οαϊὲ δηΐτη ἴῸπ5 μἷο υἱΐθβ : πᾶ ρ86 ΜϑΙΙΏΡ8 

Ῥγοιϊάδβ θχυβοὶνὶὶ ΙΔ 06 ΤἌΡΟΥ 5 δασὰ : 

ἴῃ Πγτα 8. Ἠδοβ6γ6 Ρἰδηηΐπᾶ ; ἰυῖρα ΒΟΡΟΓΕΤΩ 

δὰ ἵπρα παηαιθ ΑΡρὶβ γθηθιαὶ Αγοδαϊδθ. Η. ΘΕΟΥ͂. 
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᾿Ννῆ μα τόδ᾽ ἱππάρχου" στεῖχε δίκαια φρονῶν. 

φῶ ΑΛΛΟ. 

Ἦν Λαχεδαιμόνιος Χείλων σοφὸς, ὃς τάδ᾽ ἔλεξε: 

« Νηδὲν ἄγαν’ καιρῷ πάντα πρόσεστι χαλά. » 

28. ΑΛΛΟ. 

Φιι Φ 9  ἅ . ἫΝΠΞ ῊΝ τὺ σὺν 

Ταῦτ᾽ οὐνὼ ἀδξ οὐδ Ἐπηράτου, ὅς υ» ἀνέθηχεν" 
« Νηδὲν ἄγαν’ καιρῷ πάντα πρόσεστι χαλά »: 

34. ΑΛΛΟ. 

Τοιάδε τις δείξας παραδείγματα παισὶν ἑαυτοῦ, 

μᾶλλον ὀρέξασθαι τῆς ἀρετῆς προτρέπει. 

φῦ, ΗΔΥΛΟΥ. 

ἐξ ἠοῦς εἰς νύχτα, καὶ ἐκ νυχτῶν Πασισωχλῆς 
εἰς ἠοῦν πίνει τετραχόοισι χάδοις" 

εἴτ᾽ ἐξαίφνης που τυχὸν οἴχεται" ἀλλὰ παρ’ οἶνον 

Σιχελίδου παίζει πουλὺ μελιχρότερον. 

ὅ ἐστὶ δὲ δὴ πουλὺ στιθαρώτερος" ὡς δ᾽ ἐπιλάμπει 
ἡ χάρις! ὥστε φίλει χαὶ γράφε χαὶ μέθυε. 

2θ6.. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πίνωμεν: χαὶ γάρ τι νέον, χαὶ γάρ τι παρ᾽ οἶνον 

εὕροιμεν λεπτὸν χαί τι μελιχρὸν ἔπος. 
ἀλλὰ χάδοις Χίου με χατάθρεχε, χαὶ λέγε᾽ Παῖζε, 

ἠδύλε: μισῶ ζῆν εἰς χενὸν, οὐ μεθύων, 

27. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Χαῖρέ μοι, ὦ Δ]ήλου μεδέων, φαεσίμ[όρ]οτε Τιτὰν, 

ἄντροις ὀϊμφαίοισι Κλάρου Βράγχου τε ἵ[εἸροῖ[σιν 

τιόμεν᾽, ὡρομέδων, μουσηγέτα, χρυσοέθειρε, 
Δελφῶν] ὦνα πείτο]ῶν, πάτερ ἄφβθ[ιτ]ε, δεῦρ᾽ ἐϊπά- 

ἴρηξον 

τὸ ἈΝΤΒΟΠΘΟΙΜ απ βαλ ̓Ξ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ ἐς : 

᾿Μοπιπηοπίιιι ΥΘΗΞ Βὴ 

29. ΑἸ1ῸΡ.. 

Επὶὶ ᾿ιδοραφιηοηῖαβ (ΠΟ βαρίθηβ, χαΐ μα 
« ΝΙΒΗ πἰτηΐβ; ορρογίαηἰ δι οπηηΐα δἀβαηὶ 

23. ΑἸαῦν. 

Φ, ὐ τας . αὐτο τ μά μὰ δ [ὦ 

πὼς αιδθμαΐ δύδυνήν, Ἐρθνγαίι βἰιιβ, χαὶ 
« Νδ αυϊὰ ηἰπηῖβ ; ἴῃ ἔθιηροῦθ δι ἀβιιπί, οπηηὶι 

21. ΑἸαΌΡ. Ὑ 

ΤαΙΪα χυϊουπαια οβίθπαϊ!, θχϑιηρὶα ΠΡ νβ 5115... 
ΤηΔ 915 δὰ δρροίθπάδιη νἱυ θη 605 ἱπηρ6}}} 

2ὅ. ΒΕΡΥΠ,.. 

Ἐχ δυγογὰ ὑ846 δα ποοίθπι οἱ οχ ποοίθ 
δ δυγογᾶπι ὈΙΡΙ 6 φυαιυοκοουρίοημυ 

πα 6 5 100 5ΙΟΙ οοηἰϊηρὶ!, 81} : βοὰ ἴπ᾿ 
5106 1146 Ἰχ61} ταυ]ίο πη ρ]5-Π|6}160 οαηΐι. 

Ἐϑύ οἱ τηυέο φυν ΟΣ : αἱ δυΐθηῃ δα] σοι 
Βταίϊδ 1 ̓ ἰΐδαιθ πιὰ οἱ, βουῖθ6 οἱ; Θυγὶα5- ἢ 5 

20, ΕσΌβΡεΕΜ. 

ΒΙΡδιηυ5 : δἰθηΐπὶ ΔΙ 404 πογαπι, οἔθηϊπὶ 8116] 
ΓΘρΘΡ πηι. ζΌγϑάη. 50.116, οἱ αἰϊφυοά τι 

ἔδατηι 
Θοα οδαϊβ ΟὨΪΪ υὐυῖ πη ροὐδμνάιν οἱ αἷο : 

. Ἠθάνγ]θ : » οὐϊ νἶνθιθ ἱποᾶβϑβιιπι, ΠῸΠ. Ϊπ6 

ΝΣ ἈΝΟΝΥΜΌΜ, 

Θαϊνο τηϊηΐ, ο Ποὶὶ ΓΘβΏΔΙΟΓ,. πιου! 8! ὰΒ.]ὰο 
[δα ἴογθηβ Τ 

ἴπ δηΐ 15. [ 1015 ΟἸατὶ ΒιΔΠΟΒΙαΘ Β8ΟΥ 5. ΤΣ 
Βοποῦϑίθ, Πογᾶγα πη - ΓΘ σΠΔίΟΥ, πιιβᾶγιιπη-4ὰ ἣν 

[ΓΘ] -Ο Βα 6 πὰ ἤει 
ΒοΙρΒϊσδραπι ὃ ΓῸΧ ῬΘέγαγπη, ρᾶίθυ ἴποὸ 

[6. ἱπηπηογ 8}15, μὰ γϑηὶ δίψα. 

22. Αἴαῦϑ. 

«ΝΙῚῚ πἰπηϊατῃ ; ρα]ογάτη, αποά δά θϑί ἴῃ Ἰδηιρουθ »» 

οὐχ αἰχιί, βαραϊΐ, νἱν Τδοθαθουη οἶα. [σμπ]οα 

Η. 6ΒΟΤΙῦΒ. 

28. Αἰαῦν. 

Ἰηπβογίρίϊο Τεσοῶ. 

« ΝῊ πἰγηΐαχα : Ρα]οσατη, αποὰ δαθβὺ ἴῃ ἰθιροῦο »,. 

δοάδηημβ, ἀστα τὴθ ροηϊΐ, ΕἸρϑγδίϊ 68. [αἰχῖ, 

Ἢ. σβοτιῦβ. 

20. ΒΕΡΥΙ,.. 

1088. οδάοβ αυδαγιρ]αίοβ βιοοαὺ ῬΆΞΙΞΟΟ]68, 

τς 

ἴῃ ποοίθῃῃ, αὖ νἶβδ ϑϑύ Μοϑιηῃοη β ΔΙ τηδ ἢ 

Βαβιιβ 'π ΔΆΡΟΓδΠι Ομ ῬΉΟΘΡΩΒ οθϑδὶΐ ἴῃς 

δίαπο, αὖ ΘΟ ηρὶ, Ἰδτὰ ὑθυια!] ϑηὐπ5 ΔὈΪ. 

δ'οα ἰδίθῃ σης ᾿οοίατη ἰδοογαπὲ Ροσα]ᾶ, 1Ιυδ 

πδτὴ ϑΊΘα]0 ταα]ο ἀα]οῖπ8 1116 Ὑἱρὸ ἢ 

ΕΌΡΠΟΥ οϑύ χη]ο ααοαὰθ : οἱ απᾶτα ΡΙαρίτηδ, 

ϑνδίία! βῖο οἱ ἃτηϑι, ΒΟΡΙΌΘαπι6, ἰπατιθ Ὁ186.. 

ΝΑΤΥΤ. ΡΕ ΟΟΜΊΤΙΒ. 

20. Εὔὐῦϑὃῥ"ϑΡεμ.- 

ΘΙ σΘΘΠ118 6811665, Δ]1αα]4 ἸΘρ᾿ ἀπτηαὰθ8 ΠΟ! 1 

᾿Ρρτϊαπηα6 τηϑυΐ 05 τϑρϑυῖρα ἀΔΌ 1. 



Ἔα δυον δε τς αΥ δ ν ομύνο 
εὐξεχι 

εν ἃς 

οἷς μερό[π]εσσιν τῆς Τήνου ν[αέταισιν, [τε, 
ὁ]: θειοπρόποιο φίλου μαχάρων [τε βροτῶν, 
ν [δ]υσ[ με]νέ[ων] τε τεὸν βρέτα[ςἿ εἴζρυσαι 

[αὐτὸς. 

᾿ ̓ τί]δα δ᾽ οὐρανίων ἑτάρην θαλίης τίε χορῶν τε. 

48, ΑΛΛΟ. 

λύτα, χλυτόμητι, φερέσ[ζόιε, δέσποτα Παιάν, 
ναμις χαχόεργον ἀναχρο[ύει τ᾽ ἐπιπομπὴν 

θρώπων, τρομέει: τε πάλιν [Δέσποινά τ᾽ ἐπαινὴ 

Ὡς τ᾽ εὐρυθέμειλος, ὅταν ζωαλ[κχέα χεῖρα 
γτανύσης, βιοδῶτα, φερεσσιπόΪνοις μερόπεσσιν. 

ν οὖν πάντα δόμον γενέταίς τε χαὶ ἀγλαὰ τέχνα 

ὥζε, μάχαρ Παιάν, ἀχεσώδυν[ε, δῶτορ ἐάων. 

πεν χ᾿ Πατρωίνου. 

429. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

, ἔγρεο, Παιήων ἀσχληπιὲ, χοίρανε λαῶν, 
τὸ ίδου σεμνῆς τε Κορωνίδος ἠπιόφρων παῖ' 

νον ἀπὸ βλεφάρων σχεδάσας εὐχῶν ἐπάχουε 
σῶν μερόπων, οἵ πολλὰ γεγηθότες ἱλάσκονται 

ν σθένος, ἠπιόφρον ἀσχληπιέ » πρῶτον, Ἱγίειαν. 

Ἴρεο χαὶ τὲον ὕμνον, ἰήιε, χέχλυθι" χαῖρε. 

90. ΔΡΙΦΡΟΝῸΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΟΥ͂. 

Ἱγίεια, πρεσθίστα μαχάρων, 
μετὰ σεῦ ναίοιμι 

᾿ τὸ λειπόμενον βιοτᾶς, 
᾿ σὺ δέ μοι πρόφρων σύνοιχος εἴης. 

Εἰ γάρ τις ἢ πλούτου χάρις, ἢ τεχέων, 

τᾶς ἰσοδαίμονός τ᾽ ἀνθρώποις 

᾿βασιληίδος ἀρχᾶς, ἢ πόθων, 
οὃς χρυφίοις ἀφροδίτας ἄρχυσιν θηρεύομεν, 

ἢ εἴ τις ἄλλα θεόθεν ἀνθρώποισι τέρψις, 
ἢ πόνων ἀμπνοὰ πέφανται, 
μετὰ σεῖο, μάχαιρ᾽ Ὑγίεια, 

τέθαλε πάντα χαὶ λάμπει Χαρίτων ἔαρ. 

Σέθεν δὲ χωρὶς οὔ τις εὐδαίμων [ἔφυ]. 

81. ΑΔΗΛΟΝ. 

γ. ἤδη χαῖρέ μοι, ὦ ἰώμενε, ὦ πολύ[σεμν]ε, 
»ίλε Τελ]εσφόρε, παῖζε, ἐπεὶ σύ γε γηθοσύνοισι 
Οὔ] περὶ φαιδρὰ πρόσωπα γέλωθ᾽ [}{{εἰς ἱερε[ὕσι]ν’ 

ὑμνέωμέν σε, μάκαρ, φαεσίμόροτε, δῶτορ ἐάωϊν, 
Ἰαιᾶγος ἵδρυμα, Τελεσφόρε, χλεινὲ, δίαϊ μον" 

ΠΠΠΠ΄ ΘΑΡΌΤ ΤΥ. ΕΧΗΟΒΤΑΤΟΒΙΑ ΕΤ ΒΟΡΡΙΠΟΛΤΟΠΙΑ. 990 

ΡΓΘοδη θι15 τη γί} 10 115 ΤΟ Παπη ΠΔΟΙ (ΔΉ 1 18, 
οἱ δια] ᾿π θγργθίθτη δῖ οιπὶ θθϑίογιιπι ἱ. 6. ἀΘΟΥ ΠῚ 

[416 ΠΟΙ ΤΏ6Έ, 
οἱ ἃ] 115 τη ΔΊΘγ 0115 ὑτ 11 ΒΙΤΩ ΙΔΟΓΌΓΩ ΘΓῚΡΘ ἴρ856; 

Ε᾽δ πὶ δυϊίοπι οο βίη βοοίδτη ΘρΡαΪΓ 4π16 6Π0- 
[ΓΟΓΟΠΊΘΕΘ.... 

38, ΑἸΌ Ὁ. 

Μογθοβ- 80] νθη5, ργιἀ θη 18-1Π0}1{6, Δ ἴθ θη 5- ν] ἅτ, 
[ἀοτηῖηθ Ῥῷδῃ, 

(πα ροίθηϊϊἃ τη] Ποδιη 6 ἀνϑυίϊξ ἱποδηΐαί πο τη 
ΠοΟΙΑΪΠαΠΊ, {ϊπηθί 4116 ΓΌΓΒΙΒ 6 Ποιηϊηᾶ, ὁ 6. ῬΙΟΒΟΙ- 

[Ρ'πᾶ, Βογγθηάἃ 
ΡΙαΐοπα6. (υΪ-8 ΠΏ} ρ}1-50}1} 686, ΘΠ τηϑ ΠΏ τη αἰ, νἱ- 

[{ἀτη- 8} νὰ 5 
ἰηΐθ πα 15, ὃ νι -ααΐον, ΔΟΡῚ - αἰ θη 1115. τηον- 

[{ΔΠ|0ὰ8. 
Ναπο ρίαν ἰοΐδηη ἀοπλι πὶ ρᾶΡθηΐθβαι6 οἱ, ρου 5 

ΠΙΡΘΓῸ5 

5θ0Γγἃ, Ὀθαίθ Ρῷδῃ, αυϊ-ἀο]ογ 5-58η85, ἀαίον θοηο- 
Ῥαίγοϊηὶ. [Γὑχ. 

29. ΙΝΟΕΒΗΤΙ. 

Ι. ἘΧχρογρίβοοσθ, Ρῷδῃ “ βου!αρὶ, ΓῸΧ ΠΟΙ ΪΠιμη, 
1μἰοϊάεθ, γθπογδηάθαιθ (ΟγΟΠ 15 τη] }15. ΗΠ : 
ΒΟΙΠΊΠΟ 8 ΟΟ1}15 αἰββιραΐο, ρυθ 5 δχϑιαὶ 

ἰπογαπη ΠΟΙΆΙη11Π), 4] τη] σαι θηΐθ5 ργορ ἰαηί 
ὑσδπι ροΐθη πη, 1η1018. Αὐἰβου!αρὶ, ρυηιμῃ, Ηγ- 

ΓρΊθδτη. 
ἘΧΡΘΡΡΊΒΟΘΓΕ, δἰ ὑσαπη Ὠγτηη ΠΏ, τη 6 6166, ΔιιΒοι [ἃ : 

ΠΟΙ νῸ: 
30. ΑΒΙΡΗΒΟΝΙΒ ΒΙΟΥΟΝΠ. 

1. Ἡγεῖθα, διριβι5βίπηᾶ ᾿ηΐθν θθδίοβ, 
ἰθοῦχμῃ [αο ὨΔὈϊ θη 
ἴῃ τϑι χαιπῃ νἱΐθ ἐθηιριι8, 
ἴὰ δαΐοπι τηθοῦτὴ ΡΓΟΠδ-Ιθηΐ6 ὨΔΌΪ{65. 

51 ΄συδ οηΐπι αἰν! Ἰγυτη στα ϊα 686, ἃ ΠΠΡΘΓΟΓΙΙΠῚ, 
οἱ 1Π|ι5 49 ΠΟΙΆ η65 (15 Θχϑαιδί, 
Τρ] ρΡοίΐοβίδίβ, δῖ, ΔΠΠΟΓΕΠΊ, 
4005 [αγ ϊν]5 Ὑ ΘΠΘΡΙ5 ΓΕ 115. νΘΠΆΙΠΕΓ, 
δαΐ 5ὶ {8 8118. αἰν!πιΐιβ. ΠοταΪΏ1θ 118 νοὶ ρίδ5, 
δαί Ἰαδοτυτη τοὶ αχϑίϊο τποηβίγαία οβί, 

δου, θθαία ΗἩγρΊθἃ, 
Ποτιοπηΐ οπηπΐδ οὐ βρίοπαάθί γα νι νΘΡ. 
Τὸ 51η6 ΠθηῸ ἴθ!ἰχ θϑί. 

31. ΙΝΟΕΗΤΙ. 

Π|. 7απιὶ 58ῖγθ τηϊῃὶ, ο πηθάϊοθ, ὁ πιυϊυτη- ν 6 η6- 

ἀϊδοίθ Τ ίθβρμοτ ; ̓.46, φυϊρρ6 ἴα 5 [νᾶπάᾶθ, 
ἰαΐ5, οἰγοιπι πἰ {1405 γυϊία8, τ βατη ἱπηγη {15 5806 - 

[ἀοὐραβ : 

οδηΐπηιβ (6, θ6αΐθ, ὃ [αχ-τηογίδ! τη, ἀδίου ὈΟΠΟΤ ΠῚ, 

Ῥφῳδηΐβ βυρϑιαΐαμη, Τ Ιοβρθογο, ᾿πο}16, ἀοοίθ : 
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χαί σ᾽ τ μ μιν μὲν ἀλΕΉΧΟΡΟΡΝ ἀοιδ]αῖς 

γηθόσυνοι μέλπουσιν, ἄναξ, Αχεσιν χαλέοντες, 

" οὕνεχ᾽ ἄχος θνητοῖσι φέρεις στον ὀδυνάων" 

Ὁ 

10 Κεχροπίδαι δὲ σέθουσι Τελεσφόρον, ἐξότε [νηλ]ῆ 
νοῦσον ἀπωσάμενος πυροφθόρον, εἰς τέλος αὐτοῖς 

εὐτοχίην ταχέως σὺ θεουδέα, δαῖμον, ἔθηχας. 
Οὐ μὰν τοῦδε χάριν σε, Τελεσφόρος, ἄδομεν οἷον, 

ἀλλ᾽ ὅτι χζαὶ] Παιᾶνο]ς ἀχειρεχόμου θεραπείαις 

ζωοφόρον σε ἔθηχεν ([ὼ μάχαρ), αὐτὸς ὁ Βάχχος. 

32. ΑΛΛλο. 

Αἰγύπτου βασίλεια λινόστολε, [τ]ᾷ γονοέσσας 

αὔλαχος ἀρχαία μέλεται πολύπυρος ἀγυιὰ, 

σειστροφόρος Βούδαστος, ἀμαλλοτόχοισί τε Μέμφις 
γαθομένα πεδίοισιν, ὅπα στάλαν ἀσάλευτον 

"ἢ εἶσε φιλοθρήσχων ἱερὸς γόμος ἐχ βασιλήων, 

σᾶμια τεᾶς, ἑκεουνκ; μοναρχείας, ἱ πδενέοιν 

λαοῖς ἀπύοισαν" ἐγὼ χρυσόθρονος ἶσις, 

ῥωμαλέα σχάπτροισιν, ὅσαν πυριλαμπέος ἀχτίς 

ἀελίω σελάγεσχε βολαῖς φορθάμονα γαῖαν. 

᾿ς 10 Διφαλέω δ᾽ Ξρμᾶνος ἀπόχρυφα σύμθολα δέλτων 

εὑρομένα γραφίδεσσι χατέξυσα, ταῖσι χάραξα 

φριχαλέον μύσταις ἱερὸν λόγον, ὅσσα τε δᾶμος 

ἀτοαπὸν ἐς χοινὰν χατεθήχατο, πάντα βαθείας 

ἐχ φρενὸς ὑφάνασα διαχριδόν᾽ ἅδε τυράννων 

18 πρέσθα, Κρόνω θυγάτηρ, ἷσις, δάμαρ εὐρυμ[έδοντος 
ἔμμι πολυζάλωτος ὑσείριδος, ὦ ὦ ποτ᾽ ὁ [παδὸς 

τὰν αὐτὰν ἀνέλυσα γενέθλιον [ὀργάδα νηδύν, 
βριθομένα σοδαροῖς ἑλινότροπος [ἐν πλοχάμοισιν, 

αἰπυνόω βασιλῆος ὃν ὠ[ρα]νὸς ἐϊππ]ρέσ[ύευσεν, 
90 θεσυοθέτις μερόπων, [τ]ὼς 

οὐδ᾽ ἀπαμαυρώσει πο[λιὸς χρόνος, οὐδέ ποτέ σφιν 

ἐμήκετάσει. λα θανν τὸ εν τ το ο τ προς προς 

ἀστροφόροι. ρον τοῦς προ νο τ μ Θ᾿ 

θῆλύ τε γάρ. νὴ φὴς ἐξ ἔρυυον ἀρσον 

ου ἐξέχαμον. ΡΣ ἐν νος ΒΡ ΑΝ ἐς ἐν ΤΣ ον 

ἷσις ἐγὼ πολύδουλχοςς τ τ νον 

χαὶ χθόνα μυδάλέψη. ,,ὐντι 2 ΤΥ ΤΠ Εῖο πριν 

ἐς ἀρίσιν. ὠ[ρ]ανίοισι χα, 5 τὸ ρον πο οεε 

ἀτραπιτὸν πλαγχενηῤν «ὦ πὸ τς νου θν ε{0 

λοξοπόρου σελάγεσ... . α καὶ πυροέντων 

ἀέλιον πώλων ἁγήτορα φαίνο[π]α χύχλων 

ἐς πόλον ἰθύνεσχον, [ἴ]ν᾿ εὐκόσμοισι πορείαις 

ἄξονες ἰλίγγοισι περικτυπέοντι διαύλῳ 

γύχτα διαχρίνωσιν ἀπ᾽ ἤ ἥματος" ἅδε θαλάσσας 
πρᾶτον ἐν ἀνθρώποισι περάσιμον ἤνεσα μόχθον, 

90 

ϑὺ 

ΑΝ ΤΗΟΠΟΟΙ ἀπ αποχὲ ΑΡΡΕΧΡΙΟΙΣ ρον 

᾿οουϊία δυΐοιη βιρηᾶ ΠΠ  ΘΡΔΡιτὰ {α βᾶρσαὰχ ἢ 

οὐχ ὀλέσει. νόος ἀνδοῶν ; 

. ΔΒ ὙΠ [ΘΓ]. ἈΝΕ ν ἈΡΡ ἐν ν ΠΤῚ 

"ΘΙ θογανὶ: ον τὸ ΤᾺ 

ϑι 16 Ἐρίἀδυι ὁδοῖο. βουαῖο υχ ποι ρας 

ϑαυάθηίθϑ5 ΘΘΙΘΓδηΐ, ο ΤῸΧ, Ἀρδαναϊὰ πεν 

υΐα τ πα ππὶ το Δ] 115 ἃ ΠΘΡ5 δτανίαπι 

(ϑοτορίδᾳυϑ ὙΘΠΘΡΔΗΪΟΓ ΤΟΙ Θδρ ιοναπι, 

ἀράν δὐοηοὸ {τα ρ 5- Οὐ ροηΐθ, ἀθη] 
ἰδοιηα!αίθπι Θο]ογ 61 ἐπ ἀἰνίπδπη, ἄθι5, ἀθὸ 
Νοη ἰᾶτηθη Πυ]ὰ5 τοὶ ργαίία (6, Τϑίθβρθοῦο, 
564 αιοά οἱ Ῥεδηὶβ ᾿πίοηϑὶ οἵ ο 56 [πτηὰ8. 
Υἱ -δυιοίογομι (6 ἴθοϊί (1 Βθα.6) 'ρβθ Βαροῆι 

32: Ααῦρ. 

ΦΕΡΥΡΙΙ τορὶηᾶ ᾿ἰπηο-ἰη Δ αΐα, ουἱ Τδουπαὶ 
5101 δη 48 οὐτο-οϑί ὑγὶ Π60- απ 85 ΓΘΡῚ 
βἰβίγι συ Βυθαβίιβ, τα] ρ 0] α6- ρΡΡ Θη 5 
ϑϑιιάρηβ οδπΊρῖ5, Ὁ] ΘΟἸ ατηπδτη ἱπηπηοίδτη, 
βίαια! το]! ΟΠ 5- ἃΠΊΔΠ5 5δογᾶ ΙΧ ἃ τϑρὶ 
τηοηυτηθηΐατη {τ|, ὁ ἀΟΠΏ]η8., ΤΘΡῊΪ, ΒῈΡΡ 
ΡΟρυ]]5 οἱάπηδηΐοιη : Ερο διγθο-ἰἤγοπο - 8666 
Ῥοΐθῃ5 βοθρίγβ, {υδηίδπη ἰρη8-τη δ ἢ 15 Γᾶ 
50115 Ππβίγαθαί Ἰδοῦιθυβ ΔΙ ΓΓΙΟΘ ΠῚ ἰθρΡ τη. 

ἰηγθηθγαΐ, γτϑροῦία βίγίο ἱποίἀϊ, χαο ᾿Ἰπβουϊρϑὶ 
ΒοΡΓΘπάυπη Πηγ 515 5ΔΟΡΙ ΠῚ θαι, 4 Βα 
ἴῃ σ]δ πη ΘΟΤΩτημη 6 πὴ ἀθροϑυ]ΐ, ομηηΐδ, ῬΓΟΙα 
ΟΧ πηθηΐθ ἀπηροηΐον φοτηπηθηίᾶ : 1118, θ00 ΤΘρ 

βαμηηδ, τοηὶ ἢ] 18, ἘΝ ΘΟΠ͵]αΧ [δΐ6-: ΘΟ 8] 

βσῃ τηυ]ίο-βίπα!ο ᾿πν! θη Οϑιγ 415, οὐ! 

δυπηάοπὶ ΓΌβοὶνὶ ρθη 16 πὶ [δ γ 116 γθηΐ ΤΟΥ 
οπδγαΐα τηδρῊ  Π ο15 νὴ }1- 5. ΓῺ} }15 οἰ ΠΟΙ ΠηΪ5,. 
δ] ἰατη-τηθηΐθπη -Π θη 15 τορὶβ 4αθῖα ΘΟ απ 
ἰοσιιηιϊαἰγῖα; ᾿οπαϊπιπη, 485 ΠΟῊ. ροΓαβὶ σα 

ὭΒ4υΘ Θχοθ δῖ οδηαπ,, ὁ. 6. ἸΟη Θ να ΤΩ 
[Π64180 0π6] 

Ἰηἰοπάσί ΟὈἸν!οπθτη. . . . νον νος 

1518 ἘΡῸ ὉΟΠΒ1}1ο8ᾶ. ᾿. 22, 0 τ πον να 

οἵ 16} υγότὰ Βυϊηϊάδηη. .ὐς ςτὸν τ 

ἴῃ ἀἸβουηθη οἰ θβϑί θυ. 

16 Θγγθαπάυμη. 

4 τ:οσφεξς τὰ ὑκοον 

ΣΟΝΥΝΥ ΘΟ ΔΝ ΡνωυυςᾳοὁἘὁοσἜΠἔἷβΚοΕέΕΨσςς ἐού ῃΘ Ἅ00 



᾿ ἜΡΗ ῥώμαν πόρον, ἅδε γενέθλας 

, ἀνδρὶ γυναῖχα συνάγαγον, εὖ τε σε[λάν ας 
χάταν ἁψῖδα, τεθαλότος ἄρτιον ἔργου 

γγος, ἐπ᾽ ἀρτιγόνον βρέφος ἄγαγον, ἅδε γονήων 
ομ γως τιμὰν ἔτι νηπιάχως ὑπὸ μαζῷ ; 
ισμοῖς ἐδίδαξα μελίφροσι: φοιτάδι. δ᾽ ὀργᾷ 

ἐρεισαμένα μυχάμονος ἄχρις ἐπ᾽ εὐνάς 

ἠπείλησα, μελαμφα[ζέω]ν τε βερέθρων 
ῥγοις φυλαχὰν βαρυπάμοσιν" ἔμιμι δ᾽ ἀρούρας 

οτόχω μεδέοισα, δαιξάνδρων ἀπὸ [χ]ειρῶν 
θομένα βρώμαν, ἂν φωλάδες ἔστυ[γ]ον ἄρχτοι, 

ν λύχος ῬΕΎΜα λιμῷ τεθυωμένος ἀλχάν. 

Βλιὼ βαδιλῆον ὁμᾷ συν. . . . . . «. 
ἐ με χαλεῦσι πάρεδρον ἔλα... . . . .. 
μφέρομ᾽ ἀχτίνεσσι χατω. .. ΠΡ τς 

χ δ᾽ ἐμὸς γνώμων νόος εἴσιδ[ε, υδοῦ χρακοῦσα 

υὐϑ πὴ ν τὰ δ᾽ ὑπείροχ[α] πάντα. ... 

ρος ὑποχλάζοισ᾽, ὑπάταν βασιληίδα τ[ιμάν 

-ἥσσονθ᾽ ἁμετέραν: δεσμῶν δ᾽ ἀέχουσαν ἀν[άγχαν 

νλύω" πλωτὰ δὲ φιεύδιος ἀμφιτρίτα 

ἐνᾳ μελαμπρώροισιν ὑπαὶ παχνώδεος αὐχμῶ, 
χα μειδάμων, ἱλαρὰν ἐρύθοισα παρειάν, 

" πετάσω Τηθὺν γλαυχώλενον" ἐν δ᾽ [ἀ]περ[ά]τοις 

᾿βένθεσιν ἀστιδέα πλαγχτὰν δδόν, εὖτέ με θυμὸς 
Ῥρθύσῃ, χλονέω- παντᾷ δὲ μελανθέι ῥοίζῳ 
π ρχόμενος βαρὺ πόντος ἐνὶ σπήλυγξι βαθείαις 

) Ὁ ̓ ἐξ ἀδύτων. Πράτα δ᾽ ἐνὶ σέλματι δούρων 

ολπωτὰν ὀθόναισι θοὰν τρόπιν ἰθύνεσχον, 

ἴδμα χαθιππεύοισα, δαμαζομένας δὲ θαλάσσας 

᾿χυπόροις ἐλάταις ἑλιχτὰν ἔστασε χορείν 

ὡρίδος εὐλοχία" περιπάλλετο δ᾽ ἐν φρεσὶ θάμόος 
ἐσίαν ἀδάητον ἔτ᾽ ὄμμασι παπταινοίσαις. 

ΓΩ 

ἐγὼ ἜΡΙΝ χρυερὸν νέφος ἕρχεσι μόχθων 

ρέθαλον χχηίζοισι πολυχτέανον βασιλείαν 
᾿μοφόρον᾽ γάσως δὲ βαθυνομένας ἀπὸ ῥιζᾶν 

φάος ἐχ βυθίας ποτανάγαγον ἰλύος αὐτά, 

α χαὶ πε[δίω]ν σπορίμαν βάσιν, ὀργάδα τ᾽ ἄχραις 

ἡριχτοαῖ!ς ζείδω]ρον ὑπερτείνοισα, βοαύλοις 

λοχόμοιίς πε, 

ετ᾽ [ὕὅδει, τεύ]χων περιμάρμαρον ἄνθεσιν ἄχνας 

ο[τσό[ο]ν ἐριδ]ρεμέθοντα, [π]οτὶ [χρ]οχάλαισιν 

ἀράσσων 

ΠΘΑΡΌΤ ΕἾ. ἘΧΠΟΝΤΑΤΌΝΙΑ ἘΕΤ ΒΌΡΡΙΗΟΘΆΤΟΗΙΑ. 

. αν" ἐπ᾽ ἀφριόεντι δὲ Νηρεὺς 
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1Πὰ ὁ γα οι 5 νἴπι ργωθαΐ, ἢϊὰ 660, ΘΘηΘΓΑ ΙΟῊΪ5 
ἰητ τ απη, ὙἼΓῸ τ] 6 ΓΘ πὶ οΟη] αηχὶ, ὈΘηΘαι6 δὰ ᾿αη 
ἀθοϊμηπι τϑπηθδίιπι, ΠΡ ἢ 15 ΟΡ ΘΓ Ϊ5 ἀρίδτῃ 
ἴποθῖη, δα ᾿Ἰηϊδηΐθηι τηοαο-σθηθγαΐίιτη οάπχὶ; 1{|8 

[600 ῬδΡΘη Τὴ 
ουἰϊΐοβ Βοηογᾶγο δάμιο ἰηαηΐα!ο5 511} πη πὰ, 

ΟἸΡΔ ΟΠ 15. Θἀοοια τη6}}6-τηθη θτη-ΟὈ] οἰ Δ η 1 0115 : 
[᾿ἰἀϑοϊν νϑρὸ ΠΡ ΙαἸηΙ 

ΟΡ 16 ̓ -ΤΟΒἰβίθη 5. Ἰγτη πιθαηὶ τη] Θ ἢ 5. ὑ54πθ δὰ 
[σὰ }}1ἃ 

ΡΙαἰοηἶ5 πηϊπδίδ βιτη, δίγ αἰ Ρ 18. νου ρΊ Πατη 
συδίοαϊδηη ἃΠΊΟΡ5- ΘΧ ρΘΡ 015 σΡᾶν ἃ - ῬΘΥΡΟΘΒΌΣ 8 ; 

[δυπὶ δυΐθπι ἈΡνὶ 
ῬϑηΘΠ.- ῬΔ.ΊΘη 115 Γορίηδ, αἰ]δη δ η } Ὀι15- ]ΓῸ5 τηδηϊ- 

Ὀθὰ5 οὐϊαΐξιη 

Ρθγοβᾶ οἰθιιπι, 46 πὴ ΒΡΘΙ αΠο85- Πα ἐδηΐθ5. Πογγοηΐ. 
Ζαθπ ἰὰρι15 Ὁ] 185, [τη 6. [πη] τ τον. [αγϑὶ, 
ΠΘρΆ 6 β' πη} οὐτὴ 5016 [50Θρίγαπι ἰθη60, 
οὐ π8 νοοϑηΐ βοοίδτῃ ; [1ποϊ  154116 Θ 15 
Βη] ΤΟΤΟΣ γα Β. [ΠΣΤΕΘΥΟ; νον τ ὁ οὐ ν ρος 
Ουφουμηᾳαθ ρογϊΐα τηθ8 τηθη5 ν]α]ξ, τηδηιι ροίθηίϊ 
δα ἤπροιῃ ἀποο ; ΘΧοϑ ]θηΐα δαΐθπι οτηηΐδᾶ. .. 

705. βιμῃ {6 χῖ5- σθηΐ θὰ Βα θμαϊἐλαη!, βυπηπηᾶπι τα- 
[δἴᾶτα αἰ ρηϊ δίθπι 

{ἰπηθη 85 ΠΟΒίΓΆΓΩ Ὡ ν᾿ ΠΟῸ]ΟΓ ΤΏ Ὲ16 ̓ η γᾶ πὶ ἩΘΟΘ5581- 
ἰαΐθτηῃ 

501γ0 : ΠΆΥΙΡ ΘΙ ΠΙ56 116 ΠΔΟ)᾽18- Ρ]ΔΟΙα1- ἃ] 5 ΑἸ Ρ ἢ Ϊ- 
[{π|18 

ΠᾶΥθ5. ΠΡ 5-ρΓΟΓἃ5- Πα θη διι8. 500 Ῥτγυϊηοβᾶ 
βιοοϊαΐθ, 

ἀαδηάο ἃργάθο, ρτ- δ α10 Τα ΘΠ 05 ρΘηΪ8, 
Θνοϊνᾶπη Τί γη ΘΓ 615- Ὁ} Π15; ἸΠ 4116 ΠῚ ΠΊΘΉ515 
ΒΌΓΡΡΙ ΠΡ 5 ̓Ἰπδοσθββδμι ΘΡΓἃ ἸΟδ Τὴ ν]8 Δ, ΟἸΤῚ Γᾶ ΠῚΘ 
οΟΙΘρὶί, ἀρτίο; οἱ υρΊψ6 ΠΙΡΤΟ ἔγϑγηϊίι 
ἸΡΓΌΘΗΒ ΡῬΟηΐῈ5 ΟΊ ΑΥ Θ 1Π ΒΡΘΙΠΟ15. ῬτΟ ἢ 415 
τηυρὶὶ οχ δαγίϊβ. ῬγΙτηᾶ διιΐθιη 1η ἰγδη5.Ὁ15 ΠΔΥ ΠῚ 
βἰηπαίϑηη γ6}15 Γᾶ ρὶ ἀπ ΡΠ πὶ αἰ ΓΟχὶ 
ἵηι ἰυτηϊο- Ποία θαυ! 85, ἀομλ 1618 ΤΩ ΡῚ5 
ΡΓωρϑίϊθυβ δ θίιθιι5 Πθχυοβᾶπι βίαια! οΠμουθᾶτη 
Ποῦ ἢβ. ΠΟ 5- ῬΓΟΪΘ5. : δρὶαθαίαν δυΐθιη ΠΟΓΙῸΓ 

ΠῚ τ] ΘΠ ΠΡ 115 
αι. Τοπι ρα !οηθ πὶ δάῃιο ἸρηοΓαίδηι ΟΟ1}}15. οἷγ- 

[ουπηβρ] οἰθθαηΐ. 
[515 ΘρῸ 6111 πουυθηδπὶ 6 πὴ ἸΔΒΟΓΙΙΠῚ 56 5 
οἰγουτη6αϊ, χα ἱποἀθγνθηΐ ορυϊθηΐατη ΓΟ ΠῚ 
80 ἸΘρΊθρατῃ : Ἰη5085 δαΐθπη 1η- 8} }0-ἀθ 6 Γ588 6 Γἃ- 
δα Ἰυσοπὶ 6 ργοΐαηαο ᾿ἰὸ δαἀάπχὶ ᾿ρΡ588, [αἸοΙθα85 
τηοηΐθ8 δὲ ΘΔΙΏΡΟΓΙΙΠῚ 58 1 11ΠΔ 50] ΠΏ, ΡΙΠΡΊΘΙΠΠΙ6 

[ἐογ μι Βατημη  α 1 15. 
Εχὶβ {γ]ουτη-ἀδΔη 6 ΠῚ 5. ΡΥ ΠΡΌΓΘΗΒ5, ὈΘ ΡΠ ΠΡ Ὲ5 
ΟΥ̓ Βαι6 [ποὈ}]} αἰ ᾶπη] : οἱ ἴῃ βρυμηοβᾶ ΝΟΓΘῈΒ 
δγγδί δᾶ [8016 η5 οἰΡουτη  ]ρΘηΐθτη ἤουθ15 Βρυμη 
ΓγδρΌΓΘΙ ν ἃ] 6- ΓΟ πθηΐθπι, οἃ] 1115 [θυ Θἢ5 



αἰ ἐλᾷς ἀμφὶ λόϊφως δὲ χατ᾽ ὀφρύος ἑρσάεσσαν, 

χεχλιμέναν φέρ]δω ποτὶ ματέρα, περχάζοισαν 

βότρυν χαρμοδ]ότειραν᾽ ὑπερ[φι]άλοις δὲ χεραυνῶ 

ἀστράπτοισα β]ολαῖς στιθαρὰν θνατοῖσιν ἀπειλὰν 

838. ΚΡΑΤΗ͂ΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΥ͂, 

Νινημοσύνης χαὶ Ζηνὸς ὀλυμπίου ἀγλαὰ τέχνα, 

Μοῦσαι Πιερίδες, χλῦτέ μοι εὐχομένῳ. 
Χόρτον ἐμῇ συνεχῶς δότε γαστέρι, ἥ τέ μοι αἰεὶ 

χωρὶς δουλοσύνης λιτὸν ἔθηχε βίον. 

Ἂ Ἂ Ἀ Ἄ Ἄ Ἀ Ἂ Ἄ Ἄ Ἄ ᾿ Ἀ Ἀ Ἄ Ἀ 

ὠφέλιμον δὲ φίλοις, μὴ γλυχερὸν τίθετε. [οἶτον, 
Χρήματα δ᾽ οὐκ ἐθέλω συνάγειν χλυτά, χανθάρου 

μύρμιηχός τ᾽ ἄφενος, χρήματα μαιόμενος" 

ἀλλὰ διχαιοσύνης μετέχειν, χαὶ πλοῦτον ἀγινεῖν 

εὔφορον, εὔχτητον, τίμιον εἰς ἀρετήν. 

. ὅ Τῶν δὲ τυχὼν ἕρμῆν χαὶ Μούσας ἱλάσομ᾽ ἁγνάς" 

οὐ δαπάναις τρυφεραῖς, ἀλλ᾽ ἀρεταῖς ὁσίαις, 

8Δ, ΚΛΕΑΝΘΟΥ͂Σ. 

᾿ ἄγου δέ μ’, ὦ Ζεῦ, χαὶ σύγ᾽, ἡ Πεπρωμένη, 
ὅποι ποθ᾽ ὑμῖν εἶμι διατεταγμένος, 
ὡς ἕψομαί γ᾽ ἄοχνος" ἢν δὲ μὴ θέλω, 

χαχὸς γενόμενος οὐδὲν ἧττον ἕψομαι. 

85. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ὅστις δ᾽ ἀνάγχῃ συγχεχώρηχεν χαλῶς, 
σοφὸς παρ᾽ ἡμῖν, χαὶ τὰ θεῖ᾽ ἐπίσταται. 

Ϊ 

Ἷ 90. ΦΙΛΗΤΑ. 

Οὐ χλαίω, ξείνων, σε, φιλαίτατε" πολλὰ γὰρ ἔγνως 

χαλά" χαχῶν δ᾽ αὖ σοι μοῖραν ἔνειμε θεός, 

87. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Αἰπεινὴν ἐλάτην ἔρις ὥρορεν αἴσυλα φᾶσθαι. 
. . . . . . . . . - ᾽ . 

Αἰπειναῖς ἐλάταις ἔρισεν βάτος" ἡ μὲν ἔειπε 

χαὶ ναῦς χαὶ νηοὺς τεμνομένην τελέειν. 
Ἂ κ Ἄ Ἄ Ἄ Ἂ Ἄ Ἄ Ἄ Ἄ Ἄ Ἄ μι κ Ἄ 

38. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ. 

Εἰς ἀχρασίαν. 

Οἷνός τοι πυρὶ ἶσον ἔχει μένος, εὗτ᾽ ἂν ἐς ἄνδρα 

ἔλθη, χυμαίνει δ᾽ οἷα Λίδυσσαν ἅλα 

ἐπ μοι ἈΑΡΡΒΝΡΙΟΙΒΟΟ “ὮΙ 

Βτγονῖα. Οἴγοᾶ δυΐοιο 5 δὲ ἮΝ ἀλοθε, ; 

δοθηΐθιη 810 ρΓῸΡρΘ τηδίτγθιῃ, ὩΙΡΤΘβοθηΐοι 
Ὁνδπὶ ἸΘ Π{165 ἀαΐγίοθηι : ΡΟ ὈΙΒααθ ἐα]πηΐῃ 
Τα] ραταπα ἸΟΙθ15 ἀπ Γἃ5 την 8} 1015 Ττηϊηδ 5. 
Ὁ ρρροἂΨσοΠο«ν“«Ὅορ«ρὌᾳ«ᾷἕἔΨψψιιπππ  οέἘοᾶἂΕἘΕ}οὌο τ -- 

ο 38. ΟΒΑΤΕΤΙΒ ΤΗΕΒΑΝΙ. 

Μαβῶ ΡΙθυῖ65, δια ϊίθ πιθ ργθοδπίθπι. 
Ῥδθυΐϊαμη τη60 οοηἑπθηΐθν ἀδίθ σνϑηΐτὶ, 

οἰΐγἃ βϑυυιαΐθιη ἰθηθτη θοὶΐ ν᾽ ΐδτα.. 

ὉΪ]ΘΙΊ 16 ΔΙ]οἾ5, πὸ ἀα]σθπη ἴδοῖίθ. 
ὈΙν 185 δυΐθηη ΠΟΪῸ ΘΟΡΌΓΘ οἰδΡ 5, 508, 

[ΟΥΠΙΪ 418 Ορ65, μΐ αἰν {185 ἀαΘΘΥΘἢ5 
566 705{Π|| ρᾶγίϊοθ ρβ 6588, δὲ ορϑϑ 60 }] 

Ρογίαϊι-[ 1165, θθη6- ραγίαβ, ργθίϊοβαβ. 
Οὐ δάθρίι, Μογουνίαμι οἱ Μ υ585 ρἰδοῦ 

ΠΟΠ 5 Πρ 1115 Ἰυχυνοϑὶβ, 568. νἱγία 

84. ΟΙΕΑΝΤΗΙΘ. 

Πὰς τη6, ὃ δυριίοι, οἱ ἰὰ αυϊάθπι, Βδΐαπ : 
40 οἸπὶ ἃ γΟΡΙ5. 561 {7 ἱπηρθγαίαβ, ἰὐϑ 
{υΐρρθ βοαιιδν ἱπηρίβ6ν : βἰπ δυΐοπι πα, ' 
τη8}1|5 ἰδοίι5 ΠΟῺ ΤῊΪΠ115 5Θ6ΌΔ᾽.. ᾿ 

3. ΕΥΌΒΡΕΜ. 

Ουἱ ποορβϑιίδι! ὁοηοθβϑὶς Ρυϊοτθ,Ὁ 
᾿ ΒΔΡΊΘΏΒ5 καῇ 08 68ΐ, οἱ ἀἰϊνίπα πονῖι, ϑ 

86. ΡΗΠΙΕΤΑ͂.., 

Νοη (6 ἀοῇϊθο, Ποδβρίίαπι ἃπη οἰ ΒΒ 16; Πα 
Ρυ]οΡᾶ ; ΤΠΔΙΟΡ ΠῚ δι ΘΠ ΤΙΙΓΒῈ15 ὥρὶ. 

81. ἈΝΟΝΥΜΌΜΟ ὃ 

ΑἸΐαπι ἀρ ϊθίθπι οοηίθηϊο παραὶ! δά 

. . . . . . . . . 

ΑΙ οαπὶ ΔΟΪ ΘΙ υ5 οοὐέοαϊε ἸΟΛΗΝ 

οὗ Πᾶγ68 6 ἰθΠΊρ]ἃ ΘΧ 58 ἀἰββθοίΐδ, ος 
ἃ ἀρ ας ἀρὰ προ 

38. ΒΒΑΤΟΒΊΠΕΝΙΒ. ᾿ 
Ιῃ ἰμίθιηρθγδη δι. 

Ὑίπυμη ἰρηὶ ΘαυΔ]6πὶ γὶπὶ Βα : 001} 
501 ογ!:, οοηοιίαΐ, θμηι οθὰ Πρ γοῦτα. 

836. ΡΗΙΙΕΥΖ. 

ΝΟῺ ΘΡ8Ὸ ἰδ ΤῊΪΒΘΡῸΙ, ΟΔΥΙΒΒΙΙΩΘ; ἡδηῖ θοΠπδ τη α]ίδ, 
οὐπὶ ἀδαουϊῦ, ραγρίθυῃ ἀδὺ 101 Ῥαγοδ τη8}}. Ἡ. σΒΟΥ. 

98, ἘΒΑΤΟΒΤΗΕΝΙΒ. ; 

Ταδμιυτηάοπι βδτημηδα τἱπατη γα]ϑῦ, δἰᾳαρ, 
. ααθχῃ βαὈ  , ΤΑ γοῦχη οϑῖι ΤΔΓΘ 1θοῖὲ 



θυμος ὧν ἔρεσσε τὴν ἐπ᾽ ἄϊδος 
ἱταρπὸν ἕρπων" οὐ γάρ ἐστι δύσόθατος, 

οὐδὲ σχαλχηνός, οὐδ᾽ ἀνάπλεως πλάνης, 
ἰθεῖα δ᾽ ἦ μάλιστα, χαὶ χαταχλινὴς 
ἅπασα, χὴχ μεμυχότων ὁδεύεται. 

40. ΝΙΚΑΙΝΕΤΟΤ. 

. ἐθέλω, Φιλόθηρε, κατὰ πτόλιν, ἀλλὰ παρ᾽ ἥρῃ 
ίνυσθαι, Ζεφύρου πνεύμασι τερπόμενος. 
γι χοίτη μὲν ὑπὸ πλευροῖσι χαμεύνα" 

ἐδ ς γὰρ προμάλου δέμνιον ἐνδαπίης" 
λύγος, ἀρχαῖον Καρῶν στέφος. ἀλλὰ φερέσθω 

οἶνος, χαὶ Μουσέων ἡ χαρίεσσα λύρη, 
εἶ ρες πίνοντες ὅπως Διὸς εὐχλέα νύμφην 
μέλπωμεν, » ύσου δεσπότιν ἡμετέρης. 

1. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

ὁ παυσίλυπος οἶχος οὗτος ἄστομος" 
ἔστιν δὲ χαὶ σιγᾷν ἀχίνδυνον γέρας. 

42. ΑΛλΟ. 

ἄνθρωπε, πολλῶν. ΠΡ γον Ν δ κ 1 Ἔα θτῳ 

ὸ Ἧ μάτην οὐ πάντα βουλεύῃ, παρᾶς 

τά τ᾽ εἰσάχουε, καὶ λόγοις πεῖραν μαθὼν 
θι τὸν ἐγθρικὸν ἐν βίῳ χρόνον καλῶς, 
ἰδὼς ὅτι χάτω Πλουτέως τὰ δώματα 

Ἰλούτου γέμουσι, μιηδενὸς χρήζοντα ὅλως. 

ἋἋ 
Μ τ 
λλι 

ἢ ᾿ 48. ΑΘΗΝΑΙΟΥ͂, 

ρωτ οἱ, μοχθεῖτε τὰ χείρονα, καὶ διὰ χέρδος 

399 

Βοιθὰ5 ὦ Νοίωε: - οἱ οὐρα! 4αοα6 ῥγοαΙ 
Τὰ πα 5, οὐ ὙἹΓΟΓῚΠῚ. ΟἸΏΠΘ ΠῚ ΘΟΠΟΙ ΙΝ, τη Θη [6], 

390. ΠΕΟΝΙΠ ἢ ΤΑΒΕΈΝΤΙΝΙ. 

ΒοΠΟ δηΐπηο θϑίϊηδ ρθ᾽ πᾶπο, 4 δα Ογοῦμῃ [7 , 
γίδηι νϑάθηβ; πΠοὴ Θηΐτη ϑϑί αἰ Π01}15, 

ὨΘΩῈΘ ΟὈΙΙφαδ, ΠΘα 116 ΡΙΘηᾶ ΘΥΓΟΓΙΒ, 
γθοΐδ, διιΐθτη Ζαδηη τηᾶχὶπΊ6, δὲ ἀθο} 1 ν}5 
ΟἸΠΠΪ5, δἰ, ΟΟῈ}15 οἰδβὶ5, ἤδο ᾿{πνν 

ἀ0. ΝΙΟΞΝΕΤΙ. 

Νοῖο, Ῥμ]οίμθυθ, ἴθ αγθ6, 5684 ἀρὰ Τυποπθπι 
ΘΡυΪανῖ, ΖΘρΡΉγτΙ Π}αί!θτι5 ἀοἸοοίδίυβ. 

ΘῈΪΠοΙ τ] ΓΟ ΘᾺ} φυϊά6πὶ 58} ἸαίθΡΙθῈ5 5|10ἃ- 
[ἀϊαπι- Πυτη] -ϑ γαίῃ: 

ῬΙΓΟΡΘ ϑηϊπὶ οΧχ νἰ το ἱπαῖροηᾶ ἰϑοίπ5 δίς 
οἱ νἱπηθη, γϑίιβ δγατι οοτοηϑ. 56 ἃ αἰογαίον 

γἰπαπι, οἱ Μυβᾶγυτη ρογϑία ᾿γγᾶ, [581η ΘΟΠ] ΠΡ ΘΙ 
αἱ, φαδίθημβ- ᾽δοο-δηΐτηο ΒΘ πίθβ, δου]β βἹουϊο- 

ΟΔΏΔΙΉΙ5, ἰη511:5 ἀοτη δὴ ποβίγῶ. 

4. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Μωτογριη-βθδη5 ἀομηι5 ἰδία ο5-Π0η- Πα θὲ : 
αϑὺ οὖ βι θη] ΘΧρ υ5- ΡΟ ΥΊΟ]} ργΘτα τη. 

ἀ, Αἴχῦν. 

δῆ ΘΗ ΤΉΝ τ ον ον τὸ οὐ φεχος ἐδυϑον ἜΣ 

Θρᾳ 51 ἰθηθγθ Ὡ0Ὼ οἰποΐδ, ΘΟΠ51185, Ὀ]ΔῊ6 
γογᾶααθ δαβοι]ία, οἱ ΠΠΌΓΙ5 νἱδπ ἀοοίι5 ᾿ 
γῖνϑ γϑιχαστα Υἱΐδθ ἰθτηρι5. ῬΌΪ]ΟΓΘ, 
5οΙθη5 ἰηΐθγηδβ Ῥ] αἱ οη15 ἀΟΠ]05 
αἰν 15 ΡΙΘηδ5 6556, ὩὨΘ4Ὲ6 ΟἸΩΠΪΠΟ ὉΠ]105 Το ΟΡ Υ6. 

«3. ΑΤΗΕΝΕΙ͂Ι. 

Ηοπηΐπθ5, ἰδ θοτα 5 ρϑοτᾶ, οἵ Ὁ ᾿ποῦιλι 

ζοία5 ἱπη τι οἰΐον. ΜΙθη 15 βθορθία υθο]υαϊί, 

τ ἰτηβ δηϊτητ πὶ 561 15 ΘχΟα 168. 

89. ΙΠΟΝΊΡ.5 ΤΑΒΈΝΤΙΝΙ. 

ΟΝ γϑρηδ ἀθάποθηβ ᾿ἰθν 
ἀΓᾺ5 ἰηΐγδ ; ααἶρ 06. ΠΟΠ ΘΟΠΟΣΘαΙθιι8, 

ὮΝ Β΄ ἐείσοιις ἱπιροάϊία, δηύγδοι οι, 

τοῖα γϑοίδ, ἰοία ἀθοιῖνβ υἱᾶ ϑϑῖ, 
ὙΘΏΪΙ ΡΓΌΠδ Ὑ6] 2800 δ,δάιι. 

ἀ0. ΝΙΟΖΝΕΤΙ. 

ἄδρο5, Ῥ]]οίΠ θυ θ, γο]ο, ΠΟῚ 106 Ῥδυδυῖ, 

ἀϊθὰ5 αἱ ΖΘρΡ ΕΒ ρουῆθν, δρϑυία ἰπμθηβ. 

οὐ σϑαιῖθβ ποϑβίυἰβ ἰθρϑίϊοαϊα ΤΩΘΙΔΌΥΒ : 

αποὶ ἱπάϊσθηδθ οορὶα τηᾶρηδ ΡΓΌΡΘ οϑί; 

ἩΗ. ΑΒΟΤ. 

Ἡ. σΒΟΤΥ. 

Οανῖθαβ δὲ νἰσαθῃ βουίαπι νϑίαβ. πο, ρον, δαβιηΐ 

ἴα Βτοιηῖὶ 1αἰῖοοβ, ΡΙθυἀστηααθ ᾿γγᾶ, 

Ροϊδηίοβ αὐ ἄ]ο6 δον β ΘΙ γΘσητι8 ΔΙΏ]ΟΔΤΏ, 

αυδηα ἀογαϊηδγα [6]1χ ᾿η8α}8 ποβίρδ γοοδέ. 

Ἡ. 6ΒΟΤΙῦΒ. 

ἀ2. Αἰὐὺν. 

Αἱ χταϑηΐθ εἰ ργεροβίογδ αὐἱ ραιᾶθδβ, 

αὰε6 γϑῦᾶ βαηΐ δαὶ, οὐ ἤάθυηῃ ὑθυ 18 Π8Ρ6 : 

υἰΐδηα ορύϊταδγα υἶνὰβ ἈΠΔΡῚ5 ἴῃ ῬΟΒίθυ τη, 

βοῖϑηβ ἴῃ ἰηΥΡῚ5 Β181}1 6556 ἱπάϊσατη 

ααθιαοπηαιθ αἰοῖβ ΒοΡυατα, δὲ 6580 ἀϊν οι. 

501Ρ. ΜΑΕΕ. 

8, [6 Ερίϊξιινο. 

Ουἱΐδβ γδθὰβ Ιᾶθον ἰοῦ Ουϊὰ ᾿ηοχβαδία σα ρ] 40 



ἀ00 

- ᾿ἄπληστον νειχῶν ἄρχετε χαὶ ὁ κϑγέμων 
"τὰς φύσιος δ᾽ ὁ πλοῦτος ὅρον τινὰ βαιὸν ἐπίσχει, 

αἱ δὲ χεναὶ χρίσιες τὰν ἀπέραντον ὁδόν. 

ὃ Τοῦτο Νεοχλῆος πινυτὸν τέχος ἢ παρὰ Νουσῶν 

ἔχλυεν, ἢ Πυθοῦς ἐξ ἱερῶν τριπόδων. 

44. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Πᾶσιν δὲ θνητοῖς βούλομαι παραινέσαι 
τοὐφήμερον ζῇν ἡδέως" ὁ γὰρ θανὼν 
τὸ μηδέν ἐστι χαὶ σχιὰ χατὰ χθονός. 
Μιχροῦ δὲ βιότου ζῶντ᾽ ἐπαυρέσθαι χρεών. 

45. ἈΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥ͂Σ. 

Δάματερ κολύχαρκε, αὺ χὴν Σιχελοῖσιν ἐναργὴς 

καὶ παρ᾽ ἐρεχθείδαις" ἕν δέ τι [θαῦμα] μέγα 

χρίνετ' ἐν ρμιονεῦσι: τὸν ἐξ ἀγέλης γὰρ ἀφειδῆ 

ταῦρον, ὃν οὐχ αἴρουσ᾽ ἀνέρες οὐδὲ δέχα, 

τοῦτον γραῦς στείχουσα μόνη μόνον ϑδώτον ἕλχει 

τόνδ᾽ ἐπὶ βωμόν' ὁ δ᾽, ὡς ματέοι παῖς, ἕπεται. 

Σὸν τόδε, Δάματερ, σὸν τὸ σθένος" ἵλαος εἴης, 

χαλ πάντων θάλλοι χλᾶρος ἐν Ἐξρμιόνῃ. 

46. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤΙΟΥ͂. 

Νή ποτε λυπήσῃ σε τὸ, μή σε τυχεῖν τινος, ἀλλὰ 

-πέρπεο πᾶσιν ὁμῶς οἷσι δίδωσι θεός, 

χαὶ γὰρ ἀθυμήσας ὁ σοφὸς Περίανδρος ἀπέσόη, 

οὕνεχεν οὐχ ἔτυχεν πρήξιος ἧς ἔθελεν. 

41. ἙΡΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ͂ 

ἐν ὄλλῳ ΟΡΦΕΩΣ. 

Περὶ σεισμῶν. 

Φράζεο δὴ χαὶ τόνδε λόγον, τέχος, ὁππότε χεν δὴ 
γαῖαν χινήσῃ σεισίχθων Κυανοχαίτης, 

ΑΝΤΗΟΠΘΟΙΑΙ ἀπάῖος ἈΡΡΈΝΡΙΟΙΒ ̓ 
Δ ΧρΙ δ. 18 ΓΕ ἐκονάνονν νι Ρ6]Ἰὰ 

παᾶίατ δυΐθπι ἀἰν {1:5 τηοάππι, χυθπιά 
νϑηᾶ διυιΐίθγῃ [πα Ἰ οἷα Ἰη θυτηϊηδύστη οἷ 

Ηοο Νβοο}}5 βᾶρίθηβ ἢ]Ιὰ5 δυΐ ἃ ΝΒ: 

δυάϊν!!, δῖ Ῥγ Πὰ5 ὁχ 58ουῖβ ὑπ ροάὶ 

ἀᾳ, ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

ΟἸμηΡι5 αυϊά 6 πὶ τηογ Δ] 015. γΟ]Ὸ 50 
Ουοίΐφαυοί ουηΐ, 4165 Βιιαν!ζθγ νῖνθγθ  ἱ 
ὨΪΒΊΠαπι Θδί δὲ ἀπο, 58} (θυ Γἃ. [1 
ΒΙΡΒΥΪ δυΐθπι υἱΐα νἱνθηΐθπι γι ΟΡΟΡ 

45. ΑΒΙΒΤΟΟΘΙ8. 
Ἐδουπάδ (θγθβ, ἰὰ οἱ ᾿ηΐο Θίουϊοβ πιδη 

οἱ δρυὰ Ἐγθομί 485 : ἀπυπῃ γ6ΓῸ οἱ 

ἰδυχαπι, 4αθπὶ ποη ἰο]]υηΐ οουῖϑος 
ἹΠ]Πυτη 8Ώ115 Ρ]80146-Ἰη66 465 5018 50] πὶ 

Βδησοθ 84 ϑΓΆΤ : 116 δυίΐίθιῃ, αἱ, τη 

Ταμΐπὶ Ποοοθ, ὕθγθ5, ἱασπὶ ΤΟΡῸΤ : ῬΓΟῚ 
δἱ οὐπηΐυτη γἱγθδηΐ ργϑαϊα θυ] ΟΠ. 

ἀ0. ΒΙΟΘΕΝΙΘ. ΠΑΕΒΤΙΙ.. 

Νδ ἰθ. απφυᾶπι 40]685 [6 φυϊάρίαπι Ποη ὁ 
θαυάθ Ῥδγΐο᾽ οπηη 5 48 ἀδί ΠΘα8.. 

Εὐθηΐπιὶ ἰγϑοΐο- δ] Π|0Ὸ ΒΔ ΡΊΘΠ5 116 Ῥοὺὶ 

4υ1ὰ ΠΟ ἃδϑθοιυίαβ οϑί ΤῸ ΓῚ {υδαν ὁ 

1. ΜΕΒΟΒΕΗ ΤΕΙΒΜΈΟΘΙΒ᾽ 
δυῖ ΟἈΡΗ͂ΕΙ. 

6 ἰθυγϑθ τη θιι8. 

[η6]Π1ρ6 58Π6 οἱ βᾶπο ταίϊομθμι, ΠΠ],. 
ἰοΥΓα ΠῚ ΠΠΟΥΘΡΙΐ ΟΟΠΟΌΒΒΟΙ -ἰΘΓΓ. 

τῇ 

ἴῃ εἶχᾶϑ, ΒΟΙΏΪΠ 65, γ0Ὸ8 οὐ ἴῃ δι ἰγδῃϊ 
. Ναίαγϑο σομ θη ὐα" Ορ65 58} ᾿ἰγηΐηθ ΡᾶνΟ : 

αυοά χηδ]οβδπδ ρϑίϊῦ τηθῃ8 5101, ἤπθ οαγϑί. 

ΕἾΠὰ5 πος ΝΘΟ0115 βᾶρίθηβ, ἀϊοίδηίθ Οδιηοθηᾶ, 

δαὶ 6χ οογϊηἷβ πϑαβὶὶ ΡΟ πο 5. 

ἀθι ΑΒΙΒΤΟΟΙ5. 

Ο Γδουμάδ, ὕθυθ8 βἰουϊαβ νθηθυδηάδ Ρ6᾽ ΟΥΔΒ 

σΘΟΡΟΡ οβαι6 ἈΡΤΟΒ, 00 ΘΡῸ ΡΓΈΘΟΙΡΊΙΘ 
ΤΩΪΡΟΣ ἴῃ ΗΘΓΙΏΪΟΠΘ, απο τηᾶρὴῸ ΓΟΌΟΡΘ ἰδανατα 
ἀὈΘΙ Δ 6 ΥἹΡῚ Ῥοβϑίηΐ Υἱχ ἀουηἶββθ ἀθοθῖη, 

3. ρΓδρα ἀδἀποίατη 5018 διγο δα ἀποῖξ δα Δυϑτα 

βδῃοῖδ, {101 τ π}16Ρ, αἱ, Ραο Σ᾽ αἴ, Βοαυϊίαν, 

Ἡ. σΒΟΤΙῦ5. 

. ΤΟ Π]Παροῖὴ ααδύϊαί γρδίου ΟΡ. 

ΗΘ ὕπδ 18 ΟΘΓ68 δϑί, ἴὰ ΒΟΡῚΒ5 ὁεῖο ̓  

Ρ6Ρ ἰθαιθ Ηθυτλΐοηθ Ἰοθίδ θθαίδ, [αδί. 

ἀ0. ΡῬΙΟΘΕΝΙΒ πε αἰ δ᾽.»: Υ 

Νδ {10] τὰ ἀο]θαὺ 5ὶ ποῦ ορίδίδ 8 
564 υνοὺ 14 βαροῦὶ ααοὰ αὐὐάρν ἀεί. ' 

Νδιι βαρίθῃβ ϑίγρίδβ Ρϑυίδηθυ οοβϑίϊ 
δχβίϊηοίαβ, ααοὰ ποη 4188 γοΪαϊ γα] 

4Ἴ. Μοροιω"ὶ Τυϊδηιοφίεἐὶ, αὐξ, μέ 
Ον»ρλοῖ, α΄ ἐογγῶ πιοίϊὸ 

Ηοο αὐοαὰθ ἀἶδβ66, ΡΌΘΓΡ, αοουμηααθ 



τὰν; ταν ἐπνρινὴν ἐπ᾿ ἴση μερίην Ἐν ϑρ 
λιος, Κριόν τε διεχτρέχῃ, ἐν δ᾽ ἄρα τῷδε 
ἴαν νυχτερινὸς Γανήοχος ἀμφελελίξῃ, 

δέ χεν ἡμερινὸς, φράζει τόδε λυγρὰ χαὶ ἄτας 
μᾶτος ὁρμήσαντος ἐπ᾿ ἀλλοδαποὺς ἀνθρώπους 

σθαι, σφετέραις ἐπὶ πημοσύναις ἰδὲ λύπαις. 

ὶ δ᾽ ἀνὰ Ταῦρον ἰόντος, ἐφορμήσει διὰ νύχτα 

ἰσμὸς, πήματα μέν τε χαταφθινύθουσιν ὀπίσσω, 

γοσύνη δ᾽ ἀνὰ ἄστυ χαὶ εἰρήνη τεθαλυῖα" 
ἐρινὸς δὲ φέρει πολέμου μεγάλοιο πόληϊ 

Ε τ χόνένου τοῖς χρείττοσιν: ἀλλὰ φυλάσσου. 

δέ χεν, ἐν Διδύμοις στρωφωμένου ἠελίοιο, 

᾿  ρινὴ μῆνις ἐλελίζηται κατὰ γαῖαν, 

σημαίνει ὅτι] δυσμενέες βροτοὶ ἐγχεσίχειρες 

" ετέρην πελάσουσιν ἐπ᾿ ἄλγεσι γαῖαν ἅπασαν" 

ὶ δέ χὲν ἡμερινὴ, τότε χεν βασιλῆες ἄτιμοι 

ονθ᾽ » “ἡγεμόνες τε, θεῶν διομηνίῃ ἐχθρῶν. 

ἱ δ᾽, ̓ἀνὰ τὴν μοίρην τοῦ Βαρχίνου ἠελίοιο 

ἔχοντος, ὅθι δὴ θερινὴ τροπὴ, ἔννυχος ἔσται 
"ἧς ἔνοσις, τοῦτο φράζει χαχότητα βαρεῖαν 

ογαλέην πενίην ἀλλαξέμεν" ἡμερινὸς δὲ 
ζει πῆμ᾽ αὐτοῖς χαὶ ἀνάστασιν ὠλεσίοιχον. 

ἱ δέ χεν, ἠελίοιο Λέοντος᾽ μοῖραν ἰόντος, 
ὕχτερος ὁρμιηθῇ γαίης σάλος, αὐτίκα πένθη, 
λ. ρος τε στοναχαί τε πόλιν χαὶ λαὸν ἅπαντα 

“ἡ μερινὸς δὲ φανεὶς χαὶ ταὐτὰ πιφαύσχει. 

τῇμα τόδ᾽ ἐστὶ πόληος ἀπόστασις οὐχ ἀλαπαδνῆς"" 

401 

αὐυϊὰ πον ΠΡ ἴῃ Το] οἰ Γαΐ οπὶ πβδἠνωώ δι ἴη- 
[ἀϊοοί. 

Ουδηάο δά νϑγηι πὶ ΘΟ αυϊποοί πὶ Δάν θη ες 

580], ῬΘΡουγΓθία6 Αγ θίθιῃ, ἴῃ ΘΟά86 ἐθηη μον. 

ἰθυγᾶπη ποοίμγ 5. ΤΡ - ΠΟΙ ΠῈ15 οἰγοι μην οἰ νυ, 

βιβησμη ΠοσΟΘ οϑὶ οἰν αι 5. ἀοἴθοίϊο πο ναϑβίαίι- 
[[80115 : 

5[η. διιΐθ πη ἀϊατηιδ, παηΐαΐ ΠοοοΘ ἰγιβίϊα οἱ ϑυατη- 
οἰδα 5 ἱγγαθη 5. ἴῃ ἀγλδοῦς ΠΟΙΏΪη65 [Π8 8 

ἴογθ, δὰ ἐϊογιι τηϊβουὶαβ οἱ Ἰαοίυβ. 

[[Ὧ οἷοί ΡῈ Γ Ἡὐλιυ κυ 
Θίη δυΐθηῃ, 8οῖ6 βιιργτα Ταυγαπ θαηΐθ, ἱπηρϑίυπι- 
τηοίτι5, οἰδθ5. φυϊάθπὶ ἀἸβρθγθαηί, ἀθίηαθ, 
Ια ἰαχιιθ ρου αγθϑιῃ βέ οἱ ρᾶχ ἤογοηβ; 
ἀἸαγηι5 δαΐθηι ἃἰζουί, Β6}}} τηαρηὶ οἷν] δ} 
ΟΡα5 Ἰηνδαάθηςβ ἴῃ ροΐθηϊίογοβ  ἰίδιιθ ὁᾶν6 518." 

ΘΙ δαίθιῃ ἴῃ (ΘΠ 15 νουβδηΐθ 5016, 

ὨοοίυγΠ, ᾿τἃ ΟἰΓΟυΙηΔρΊ α ΡΘΓ ἰΘΡΓΆΤΩ, 

5 βού ἸηΘη505 τηου 8 }]65 Πα βία 15-Ἰη Δ }} 0 5. 
γοϑίγαιη δρργόϑθαΓΟβ, ῸΌῚ τη], [ογδηΐ, ἰθυγϑιὴ 

51ὴ δαΐθῃ ἀἰαγηδ, ἰππο ΤΟρ65 ᾿ΠΠΟηοτδἰΪ [ΟἸΏΠΏΘΙῚ ; 
ΘΓαηΐ, ἀποίογοβαιθ, ἀθογιπη ᾿γᾶ ᾿ΠΙ ΠΩ] ΘΟΓΌΙΙ. 

51η δι 6 Π1, ΡΥ σγυδάυτῃ δηογΪ 5016 [68ὲ, ποοίαγ πᾶ οΥὶΐ 
νδαθηΐθ, υδὶ 58Π6 δι ν8- ΟΉΥΘΓΒΙΟ ὅ. 6. 5015{ΠΠῸΠ 

ἰθγΓ8 ΘΟΠΟΙ5510, ἢ06 παηΐδί οδΙδμλ δίθιη συν 6 ΠῚ 
οἱ τἀ κύβοι κρον Ῥαιρθνίαίθπι. ΔΙ ΘΓ ΠΪ5- οἰ δι15-ἴ 0 : 

[αἴαγπᾶ διΐθπη 
ΡυΘαϊοῖε οἰδάθπὶ ᾿ἰβάθπὶ οἱ θυθυβίοπθπὶ [8γ}}}}|5- 

: [6 Χ᾿ ΕΠ] Ο581|, 
51η δυΐθπι, 5018 [,60η15 φἸδαππὶ δαθιηΐθ, 

ποοίαγηδ οΥἰ8- 68. ἰθργ ἃρ δίϊο, βίαι πη ̓αοἴα5 [50Π|. 

Ποί 546 ροπζαβααθ οἰν!αΐθιῃ οἱ ρορα απ ππῖγ6Γ- 
ΒΔΡΘΡυηΐ; ἀἰαγπᾶ δα 6) 51 Δρρδγιθγὶΐ, δἰ θδάθῃι 

[Ιοφυϊίαν. 

δ Ῥοπᾷ, αὑδ5 οοπίνα οἰδ65 Ποὺ ΟΥΏΪΠ6 βιρηθί. 
Βοὶ τη Ανγἱθίο. 

5 ὋΡΙ ὙΠ Ὲ6 ἰθ ΠΟ ΌΓδ5 Φοαθδυθυὶὶ ΠΟΥΪ5, 
68 801] γϑοίιβ οΥἱ, δὶ υβοθῦδ ἰθγ 80 

ἼΡΟΓΘ ποοίαρπο τηουϑαὺ ἀοτηϊηδίον δΔαυΔΡαΤη, . 

» ἀοἰδοίανατη βίρπαχση Ε101 παπίϊαΐ ἀρθθαι : 
Ἰασοπίο ἀἷθ, [δπὶ ἰγἰβίϊα ἰδία τα παῖαν 

αὐ 5 Θχίθυη δ ; 1185 ᾿πούαβαιθ ἀο] ΟΡ 16 

ταϑίιβ δ 56} 165 ἀυρθὈϊν Ιοη σα ΤαΔ] ΟΡ μ,. 
ϑοὶ ἵπι Ταιι»ο. 

ἰοῦ ἘΡΟΡρ:Θ 50118 οσυτῃ ροββί δὲ δβϑίραμη, 

8ο]α ποοίϑ ἱροιιδηΐ, Γαρ᾽ϑηὶ ὀχίηἀθ ἀο] 68, 
6 Ρᾶχ ὈΡΌΘμὰ 16θ (15 ἴῃ τΘθὰ5 ΠΔΌΘΌΪ. 
τηογθδὶ 568 ἰθυγὰ αἴθ, Μᾶγϑ βου υΪἀὰ5 ΓΙ 

ἰπδί : δηῖ6 841105 γοβιηθὺ βϑυυδίθ, Ροιθηίοβ. 

οὶ ἵπ (ἀθηινϊηῖξ. 

᾿δη Τυπάδυϊάσμι. ρου βιάθνα Ῥβοώναν.: 

ἈΝΤΒΟΙΟΟΘΙΑᾺ 1. 

ἴρὰ ἀθύχῃ ααδίϊαῦ ποούαγΠο ἰθιὰ ΡΟ 6 ἰθυΡΆ ΤΩ, 

ΘΒ 5 ΔΡΙ Δἰτι8 526 15 Θχθυοπ18 ΠΟΒ115 

ἰῃηση ΘΓ 8 βίσασθβ ΠΟ ΓῚ5 ἴῃ Πηϊθὰ5 δαθί : 

ἢαὶ Ιάθπὶ 8ὶ ἴοσίθ ἀἴθ, 51η8 Πουωϊηθ ὕΓ6Ρ68, 

ἰφπανίααθ ἄποθβ βαρθιυ γα τα ἐθηὐαν ἃ γᾶ. 

8οὶ ἵει Οαπονο. 

51, σαχὰ 5ο βϊεϊαπι οϑὺ Τθυπόθαιθ ρα] 115 ΟΥ̓ 5 
ΒΟ]6πὶ σάποον μαρϑὶ, ἀστα οϑο σα ποοίθ ἰθηθίαν, 

ἐθΡτὰ ἰσϑιαϊί, ὑγἰβίθβ τηοπϑὲ προ η θυ ἸΔΌΟΓ65,. 

Ρδαρουθιηαιθ βδαπὶ ἀθγδτῃ; 5ὶ ᾿ὰ06 τηουθίαν, 

δχοϊαϊατα ἀοταϊθυβ ροῦίδέ τηοίατααιθ ΓΘ 9] ]θτα.. 

οὶ ἴηι 1, Θοη. 

3016 ΟἸθοηῃθοῦτα ἢδυηγηΐβ ἀγθηΐθ ᾿ἸθΟη τη, 

δὶ 86 οοποιίδι (6115 ποοίαγηδ, ἀΟΙΟΓ 65 

ΡΙαποίαβαιθ οὐ Ἰδουῖπηεθ ΡΟρα]αγαατιθ ἀρ θΘι 6. 56- 
Ἔχβρθοίθβ ϑδάθῃ, ἰ6}1}18 8ὶ ἴὰσ6 υδο}]ϑῖ. ἰααθηίαν : 

20 



Εἰ δεν χεν, ἠελίου σὺν Παρθένῳ ἐρχομένοιο, 
ἐσπεριγὸς σεισμὸς, λαοῖς τότε λοιμὸς ἅπασιν 

ἔσσεται" ἡμερινὸς δὲ φανεὶς χαρποὺς χαταθλάψει. 

» Εἰ δ᾽ ἂν ὀπωρινὴν ἐπ᾽ ἰσημερίην ἀφατοι ᾿ 

“ἠξέλιος, χηλαῖς διαφαίνων, νυχτερινὸς δὲ 

χινήσῃ, χαρπῶν δηλοῖ φθόρον ἐξαναφύντων 

γαίης" ὥραις δ᾽ ἡμεριναῖς, χαλεπῆς τόδε φράζει 
ἔργα μάχης" πολλοὺς δ᾽ αὐτῶν χατὰ γαῖα χαλύψει. 

Εἰ δέ χεν, ἠελίου τὸν Σχορπίον ἀμφιθέοντος, 

νύχτερος ὁρμηθῇ γαίης σάλος, ἔργα μάταια 

ἀνδράσιν ἔσσονται, χαχοφραδμοσύνῃσι νόοιο" 
ἡμερινὸς δὲ φανεὶς, τότε δὴ τότε ἄλγεα φράζει 
ἔσσεσθαι πολέεσσιν ἀπὸ πτολέμου χρυεροῖο, 
ἔργα ματαιότατα, “Ζηνὸς μεγάλου διὰ βουλάς. 

Εἰ δέ χεν, ἐν μοίρῃ τοῦ Τοξότου ἠελίοιο 
᾿στρωφῶντος, γαῖαν χινήσῃ Κυανοχαίτης 

νυχτερινὸς, σημεῖον ὀλέθριον ἔσσεται ἀνδρῶν 

πολλῶν: ἡμερινὸς δὲ φανεὶς, πόλεων βασιλῆϊ 

σημαίνει μεγάλην τιμὴν χαὶ σχῆπτρα λιπόντα 

ἄλλῃ ἐποίχεσθαι φεύγοντ᾽ ἀπὸ πατρίδος αἴης. 

Εἰ δ᾽ ἂν, ἐν Αἰγοχέρωτι, ὅθι τροπαὶ ἠελίοιο 
᾿ χειμεριναὶ, στείχοντος, ἕδος χθονὸς ἔννυχος ἐλθὼν 
᾿ Σεισίχθων γαῖαν χινήσῃ πνεύματι λάόρῳ, 

φράζεο δὴ πόλεμον χαὶ δάχρυα τοῖσι γενέσθαι, 

χαὶ στᾶσιν" ἡμερινὸς δὲ φανεὶς χαρποφθόρος ἔσται. 

ΠΑΝΤΗΟΠΟΘΙ ΔΙ αμποκὶ ἈΡρρχριαῖδις 

ΘΓ; αἰσΓη5 δαΐοπη 51 τὐῤηρνκος ἘΝ ὃ 

51η δαΐθιῃ δαϊ πη η8]6 84 τ αυϊηοοίλ πὶ γ6 
80], ἐπιέον' ἴουἤοθβ Οαηοῦὶ ᾿ὰοθη5, ποοίαρηι 

ΘΧΟββθυϊί, ἵγαρατη ᾿πα]οδί, ΡΥ οἰ θὰ δᾶ: 
ἰθγΓᾶ ; ΠΟΥΪΒ δι αἰ αΓηἾΒ, βου ΠΟΟΟΘ ἰᾶ 

ΟΡΘγὰ ΡυΡ 85 : τη] 005 διαΐθι ΘΟΡῸΠῚ ἐθΡΓΆ, ΘΟΙ 

51η δυΐθπη, 8016 ϑΘ'ΘΟΓΡΙΟΠΘΙη ΟἸΓΟΌΤΩΘΟΤΙ 
ποοίαγηδ, οΥίδ 511 ἰθύν δρὶ δίϊο,, ορθιὰ 

Ψ]ΓῚ5. ΘΓαηΐ, Τη8}15- ΘΟ} 51}}15 ΤΠ ΘΠ5 Σ 
ἀἸαγπᾶ 5ὶ Δρργιθεῖί, ἴὰπο β8π6 ἴππὸ ΠῸΠ 

{υἰαγοβ- 6556. οἰν δ! θι15 οχ θ6}10Ὸ Βογρθπᾶο, 

ορθιἃ, γΔηΪββὶ πᾶ, δον 5 ἐπρ ἧς ῬΘΓ οοηβἰ]α. ῖ 

Θ1η δυΐθπι, ἰπ σγδάι ΑΤοϊ[Θπθη 5 5016. 
γουβδηΐθ, ἴθυγδηη τπουϑεὶΐ ὨἰΒΤΟΒ-ΟΔΡΙ] 

πΟΟίΌΓΏΙ8, 5 ΘΠ τη ῬΘΓΗΪΟΙΟΒΌΤΩ ἧ, Ἶ ὩΣ δὰ 
ΞΕ Σ 

τ] οτ πὴ ; αἰ ΓΠΙ5. δαΐθτῃ 5] ΔΡΡΜΉΒΗΣ, 

βσηϊβοδί τηᾶρηο ΠΟΠΟΓΘ εἴ ουτηάθπι ὁ 80 

αἸϊο ΔΌΪΓΘ [αρ]οηίθηι φγοσιὶ ἃ ραυήοι ἰοτα. 

51 δυΐθιῃ, ἴῃ ΟΡ ΘΟ ΠΟ, ὉὈῚ Θοπγογβίομθδ. τὸ ' 
μἰθμη8 165 ϑιιΐ, ναἀθηΐθ 8οίθ, βθάθιη ἰθῦγθηδπι ΠΟΙ 

[ἰὐτηυ ἃ 
ΤΟΡΓΘ- ΘΧΟΌΒΒΟΙ ἰθ]] ΓΘ ΠΔ τηουθνὶν βρί μα. 
᾿πέ6 Πρ 6 5β8η6 ΘΠ] υτη οἱ ἸΔΟΓΙ ΠῚἃ5 115 ΘΥΘΠΪ8 
οἱ βϑαϊοηθῖη; αἰ αγΠ 5416. 5] ἀρ ἐΑϊορΝ ας 

[θυ β-ρϑνηἰοίοβαβ 

οὶ ἴῃ Υὶροίπο. 

51, ἄστη ῬΠοθοἷβ υδαάὶὶβ Αβίγοο οδ ϑβοὶί, 

ΠΟΟΓΆΡΠτι5 ΓΡΑΡΌΙ οϑί, ΡΟΡαΪα8 ἴθγὶ πα Ὀτ15 δίγασω 
1116 [ἀπλθηι : ἔγιιρ65 5815 ϑί ᾿ϑθβίβ8θ ἀἰαγΠΟ. 

δοὶ ἵῃ 1ἄὐγνα. 

Οαπὶ ποοίθ5 Ἰπὰοθβαιθ ρᾶΡ65 Γῖργ Τθοουϊί, οὐ 501 
1010 ἴῃ δαϊατηητπι, ΠπΟΟίῚ5. 51 ὑθ ρον 6 }}π8 
ταιρὶν, Δ ογ ϊν15 Ρ8]]οβοϑὶ ἔραρὶθι5 ΔηπαΒ: 
ΟΙαχδ ἀἴ85 τηοίαχη 5: γα] 6 Ίὴ 51 56 η 5610, δαβαηΐ 

ῬΓΈΘ]18., [ΠΟΤ 615 [6115 ἀβϑαγρθί ΔΟΘΥΎΙΒ. 

ϑοὶ ἴηι ϑοορρῖο. 

Βυπὶ βο]θῖα γϑυϊηϑί, απ (6 Ρ6ἀ8 1θθ5βὶΐ, Ουΐοη, 

Ὀδβίϊα, ποοίανηο ἱγορίἀ δὶ δὶ ἐθργὰ ἰαχηυϊέα, 

οορίδ υἱγὰ)ι βία 15. ΘΘΓ 65 νη βΟδυ 6 ΘΌΡΙ5: 
δαΐ 51 Ιχδ6 ἰτοιηδί, δα Ἰποῖπϑ ἀρ θὰ5 Ἰηβίδηϊ 

᾿Βονρόπαϊ, αὰ05 5ϑονα ἀδθπης οονίδτηξηϑ, Μανιῖβος Ὥ 
ποοαυϊοασδηῃ βαβοθρίδ ; ἰουπαηΐ 18 ἴαία Τοηδηίῖβ 

ϑοῖ ἴῃ. Βαρίίαγῖο. 

Ῥυχα τηϊοδὶ δροϊθηθηβ ῬΏΟΘΌΘΟ Ἰυτηΐπθ ΟΠ ΓΟΥ 
δὶ 5018 οὕτὰ ἰγῆ α Νορύππιβ τπουϑνῖ μαβία,. 
ποχ δυὶξ, δχϊἐϊαπα τα α 15 τιον ἐδ] 105 δέου; 
αἱ, 5ῖ Ἰὰχ ὕχουῖὶ, τϑρί, αὶ ργοθβ ϑί αὐτοὶ, 
ΤαΔΡΉ5 ΠΟΠῸ5 ΡῬΡΙπυτη ; 564 ΙΔΟΧ διιἃ 8606 

1δ10 1η δχίθγη δ υἱούατιιβ ἤπΙθ 5 ΘΧᾺ].. 

δοὶ ἴπι Οαρνὶοογηο. 

ΕἸοχᾶ ρϑὺ ἐθαυογοὶ οαγταί 51 θουπιιᾶ ἸΠΟῊΒ 
ῬΒΩΡαβ οἱ Δἴθθγηᾶ, 4860 ἴατα δα οοττον 



ἣν ἢ 

ἂν, ὅθ᾽ ἵδροχόον διανίσσεται ἠελίοιο 
ος, νυχτερίη ἐλελιχθῇ γαῖα περιχθὼν, 

παγαὶ ὡλεσίοιχοι ἀνὰ πτόλιν εὐρυάγυιαν - 
νται, δήμου τε χαχοφροσύναι τε χαὶ ὕῤρεις" 

δέ χεν ἡμερινὴ, δήμου χράτος ἔμπεδον ἔσται. 

᾽ ἀνὰ τοὺς ἰχθῦς 'στρωφωμένου ἠελίοιο, 

γῆς ἔνοσις γίνοιτο θοὴν διὰ νύχτα, τότ᾽ ἔσται 

τάσαις ἐν πολίεσσι περίστασις" εἰ δέ χεν ἠοῖ 
γῆς χινηθείη πέδον ἱερὸν, αὐτίχα πάσαις 
Ξὐφόρθοισι δοῶν ἀγέλαις, ὀίων τε χαὶ ἄλλων 

; τραπόδων φθόρος ἔσται ἀν᾽ ἄστεα χαὶ χατὰ χώρας͵ 

48. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς τοὺς ἑπτὰ Σοφούς. 

τὰ Σοφῶν ἀίοις ἐριηχέα δόγματα, κοῦρε, 
ἴσιν ἐνιθύνοις οἴαχα σῆς βιοτῆς. 
τα Σόλων μὲν Νὴ δὲν ἄγαν φάτο Κεχροπίηθεν᾽ 

᾿ δεύτερος αὖ Χίλων Γνῶθι σεαυτὸν ἔφη. 

Λίνδιος αὖ Κλεόδουλος, ἐὺς πάις Εὐαγόραο, 

Μέτρον ἄριστον ἔφη ἔμμεναι ἀτρεχέως. 
τ᾿ ρὸν δ᾽ Ἱρράδιος χέλεται πάντεσσι δαῆναι 

 ΠΙτταχὸς ἐχ Λέσδου. Τῷ δ᾽ ἐπὶ Κυψελίδης 
Τὴν μελέτην Περίανδρος ἔφη πᾶν ἔμμεναι 
Ε΄, , [ἔργον. 

Ἕχτος δ᾽ αὖτε Βίας Τευταμίδης ἔφατο᾽ [χαλοί. 

θΐ πλεῖστοι θνητῶν σχολιοὶ, πᾶῦροι δέ τε 
ὕστατος αὗτε θαλῆς εἶπεν ἀπηλεγέως" 

βγγύῃ ἀγχίθυρος ναίει χκαχομήχανος ἄτη. 

490, Αλλο. 

Οὐρανίων πάντων βασιλεῦ, χαῖρ᾽, ἄφθιτ᾽ ἄνουθδι, 
τός τε πατὴρ χρυσοστέφανος πολύσεμινος ὄσιρις, 
ιὐτὸς ζεὺς Κρονίδης, αὐτὸς μέγας ὄδριμος ἄμμων, 

οίρανος ἀθανάτων, προτετίμηται δὲ Σάραπις, 

δὴ δὲ μάχαιρα θεὰ μήτηρ, πολυώνυμος Ισις, 
τἂν τέχεν Οὐρανὸς εὐφρονίδης ἐνὶ χύμασι πόντου 

Π ΘΑΡΌΤ ΤΥ. ἘΧΗΟΒΤΑΤΟΙΙΑ ΕἸ ΒΟΡΡΙΠΟΛΤΟΗΙΑ. 

ΨΦΔ- 

᾿ 

Η 

ἀρ 

Θ ἢ δυΐθπι, Ομ ΑΟΔΡ τὰ ῬΘΡυ Δα  501}5 
Ἰατηθη, ποοίαγηδ, νοϊαΐα οὐ ἰογγὰ ἴῃ οἰγουϊία 500 

ΓΔΡΙη85 [Δ 1η1}118- ῬΘΓΠἸοϊοϑῶθ ΡῸῚ ἀσθθιῃ [αἰᾶ5- ν]ὰ85- 
[Βα θϑηΐθιη 

θγαηΐ, ῬΟΡυΠ Ια ιι6 πι8]8- ΘΟ ἢ 5}Π]|8 4116 δὲ ἰη]ασῖς : 
510 διιΐθπη ἀἰαγηᾶ, ΡΟραΪὶ ροίοβίαβ ἤγιηᾶ ουὶί. 

51ὴ δυΐθπι, Βυρτὰ ῬΊβοθβ νϑγβϑηΐθ 5016, [οὐ 
ὑθγγῶ ΘΟΠΟΙΙΒ510 ἢθὺ ΘΘ]ΘΓΘΠῚ ΡΘΓ ποοίθπι, ἔπη ἡ 
ΟἸΩΠἾθῈ15 ἴῃ ὈΓΡΙΡῈ15. ῬΘΓΙΟΌ] ΤῺ ; 51Π δ θ τη τη8 6 
ἰθῦγῷ τηοίμπη θϑϑϑί ΒΟ] τὴ ΒΔΟΓΌΠΏ, 5 δι! πὶ ΟἸΠΏΪΡῚΒ 

ῬΘΠ6- Πα 115 ΒΟ ΠῚ ΔΡΠΊΘἢ 15, Οὐ ΠῚ 4116 οὐ ΔΙ ΟΥ ΠῚ 
αυδαγαρθαιπ βίγαρθ5 ΘΥΪΐ ΡΟῸΥ αΥ065 οἱ ἴῃ ΔρΤΪ5. 

ἀ4ἀ8. ΑΝΟΝΥΜΌΜ. 

Ιὴ βϑρίθιη ϑιδριοπίθβ. 

ϑορίθιη ϑδριθηξ απ διιβου 65 νὰ] 4 6- ϑοηδηΐα Ρ]ὰ- 
[οἰΐα, 81, 

αυϊθὰ5 γορᾶβ ἐπ σα ΟΡ ηδου] απ νἱίῶ. 
ῬΡΙΠΊΟ ΘΟΙοη αυ!άθηη ΝῸ φιϊα τϊηνῖβ αἸχι, Οθογορὶα8. 
ΘΘΟΙΠα 5 ν ΡῸ ΟΒΊ]οη ΝΌ506 ἐοίρϑιηι αἰχὶί, 

πα ϊὰ5 νἱοἰβδίτη ΟἸθοθ. 5, θοπιι5 ἢ]1|ι5 ΕνδροΓῶ, 
Μοάληι ορίϊηνιη, 6556. νϑῦα αἰχὶ. 

Τοηῖριιβ δαΐοτη Ἡγγγδά 5 Ἰθ6ὲ, οτηη]θῈ8 8οἷγὲ 
Ῥιίδοιβ 6 [,6500. ΤΠβΌρΘ Γαι 6 ΟΥΡ56114 65 

Ῥουϊδηά ον αἰχὶὶ Τοίμηι 6556 οὔβοίμηι ποτ αξοηθηι. 

Θοχίυβαμθ ΓαυΡβιτὴ ΒΙ85 Τϑαϊατη] 465 ἰδία οβί : 
Ριιρϊηνὶ ηιογἐαϊζηι ργαυΐ, ραικοὶ αὐΐθηι δοπὶ. 

ΠΠΔτη5 Γαῦβαπη ΤΉΔ]65 ΟἸχῚ ἤγιηΘ : 
γααήγηομῖο υἱοῖπαα παδιξαί ηναϊογιιηι-ηλαο]ιηαΐγῖα 

Τποαΐῖα. 
ἀθ. ΑΜΌΡ. : 

(τη ομηηΐϊατη ΓΟΧ, βά1ν6, ἱποουταρίθ Αμυθ], 
ὑσυβααθ ρδίθι, Δυγο- ΟΡ δία5 τη] 1 - ΓΘ ΘΓΘΠΔῈ5 

[0511185, 
Ἰάθπι 8. Φαριίον βία γη 5, ἰάθτη ἃ τηϑρΉ15 [ΌΓΕ5 

[ΑἸΙΏΟΗ, 

ΡΓΪΠΟΘΡ5. πη] Δ] 1π|, ΡΤ οηιηδιιδαθ Ποπορὰ- 
[05 οϑί, βαγαρὶβ; 

ἰυᾶᾳιθ θθαία ἀθ8 πιδίθι, τη} {15- ποτα θι15 υοοαΐα 
[1515, 

4υϑηη ρθη Γᾶ Πι|15, ΠΟΟΙΙ5- ῬΓΟΪΘ5., ΒΌΡΘΙ ἢπο- 
[ΠΡ5 ρΡοῃί!, 

δοῖ ἴηι Αφιαγῖο. 

ὋΪΒ ἋΌῚ ῬΌΘΡΙ 50] 1]Πυβίσανθυϊὶ ἀσηδτη, 
σοποιδββδ ἰσϑιηδὶ ποοίαΓ ΠΟ ΤΩ λα Χ6 (6118, 

αἀ 6165 ρ6} ἰθοίδ ἔασϑηῦ πρθδπδ γδρὶ δ, 

σα Ο͵ΔΥΘ5 ΡΙΘ 015 ἀδΌ1 ᾿τηρνιἀθηϊδ, ρΡομδΒ: 
ἐποτηδύ 1118 αἴθ, θνητὰ σ65 γα ]ριιβ᾽ ΒΔ ΡΘΟΙύ. 

: δοῖ ἵπ Ῥιίβοϊδιι. 
ἴσα] ἁτἀθβοθπὶ ϑυγῖθθ ἄπο πυτηϊπᾶ Ρ 5065 

80}15 Θα 18, ποοίανρπα ἰγϑιηθύ δὶ ἐθυρᾶ, 6 ἌΡθ685 

1010 σγᾶπαθ τηδίατῃ ; αποα 5ὶ ροδβύ Ἰατθ ἢ ΘΟΓΠῚ 

(6 τὸ 58 αιδίϊαί 58465 580", τη ΧΊμηδ, ΡΘ5018 

ὈΌΡα5 οὐϊῦ, ρϑϑίθιη θ᾽ Δῃ8 σ΄ χ βθηΐϑί, οἱ αἀποὰ 

χαδάτιροαμππι βΘηθ 8. ΡΘΡ Τρ Ὑ6ὶ ορρδ Υἱνῖί. 

Η. σΒΟΥ. 
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μαρμαρέοις; θρέψεν δ᾽ ἔξρεθος φῶς πᾶσι βροτοῖσι, 

πρεσθίστην μαχάρων ἐν Ολύμπῳ σχῆπτρον ἔχουσαν, 
χαὶ γαίης πάσης καὶ πόντου δῖαν ἄνασσαν 

πε νῆ: μεγάλων [ἀγα]θῶν [σχ]άπτειρα βρο- 
[τοῖσι...... 

0. ΑΛΛΟ. 

Χαῖρ᾽, Ἑρμῆ πατρῷε, δίδου δ᾽ ἀρετὴν ἀχιλήι 
χαὶ χλέος ἐς λιπαρὸν γῆρας ἀνερρομένῳν 

Τρὶς μάχαρ βρμεία, οἶμον τριτάτην ἀνύσας σοι 

αἰτέομαι τρισσῶν τέρμ ἐσιδεῖν ἀγαθῶν. 

51. ΑΛΔΟ. 

Χαῖρε, βάχαρ, πολύολθε θεῶν, ὑπερεῖον, ἁπάντων. 

Πάντων "γὰρ φίλος ἐσθλὸς [ἐὼν] πρόμος ἐνθάδε ναίεις" 

ἐβλλκον ἐμὴ [π]οιεῦ [σχ] ἢ [π]άν[τ]α γε πλ[ού]σια, 
[καρποὺς...... 

82, ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ͂, ΣΦΗΊΤΙΤΙΟΥΊ. 

Τάδε σοι ζάχορος φίλιος λέγω, 

ἀσχληπιὲ Λητοίδου παῖ’ 
Πῶς χρύσεον ἐς δόμον ἵζομαι 

τὸν σὸν, μάκαρ ὦ πεποθημένε, 

θεία χεφαλά, πόδας οὐχ ἔχων, 

οἷς τὸ πρὶν ἐς ἱερὸν ἤλυθον, 

εἰ μὴ σὺ πρόφρων ἐθέλοις ἐμὲ 

ἰασάμενος [π]άλιν εἰσάγειν, 

ὅπως σ᾽ ἐσίδω τὸν ἐμὸν θεὸν, 

τὸν φαιδρότερον χθονὸς εἰαρινᾶς ; 
Ἄ 

"Τάδε σοι Διόφαντος ἐπεύχομαι" 

᾿σῶσόν με, μάχαρ σθεναρώτατε, 

- ἰασάμενος ποδάγραν χαχήν, 
πρὸς σοῦ πατρός, ᾧ μεγάλ᾽ εὔχομαι" 

οὐ γάρ τις ἐπιχθονίων βροτῶν 

τοιῶνδε πόροι λύσιν ἀλγέων. 

Νόνος εἶ σύ, μάχαρ θεῖε, σθένων" 
σὲ γὰρ θεοὶ οἱ πανυπείροχοι 

δῶρον μέγα τὸν φίλελήμοναὶ 
θνητοῖς ἔπορον λύσιν ἀλγέων. 

Ἄ 

ὡἸμάχαρ, ὦ Παιὰν ἀσκληπιέ, σῆς ὑπὸ τέχνης 
ἰα]θεὶς Διόφαντος ἀνίατον καχὸν ἕλχος, 
οὐχέτι χαρχινόπους ἐσορώμενος, οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἀχάνθας 

ὡς ἀγρίας βαίνων, ἀλλ᾽ ἄρτιπος, ὥσπερ ὑπέστης. 

58. ΜΑΚΕ[ΔΟΝΙΟΣ2] ΕΠΟΙΗ͂ΣΕΝ. 
Δήλιον εὐφαρέτραϊν.......- εὔφρονι θυμῷ ) 

εὐφὴ μ{εἴτ] ἱχτῆρα. χλάδον παλά[μαισιν ἌΡΕΝ 
ἀἰγλ]αὸν ὁ ἔρνος, χοῦροι άθηϊναι.,.»υ. ἀμ... 
.(ος ὕμνος. ε...Χλυτὸν Ἣγ..0}....τννννονον 

ΑΝΤΗΟΠΘΟΙΑΣ τ ἀπαύλί ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ ΠΗ 

ἸΠΔΓΙΏΟΓΟΙΒ, Ὠυ τ φαθ ἀν δῶ; 

ΘΝ ΒΜ 

Δ ἰυϊββίτηᾶπὶ ἅν 6. βο πρίν Ῥθδίου 
ν [ΟἸγτηρο βοθρίσιπῃ ἢ 

οὗ. [θ᾽ Γὃθ ΟΥΠηΪ5. δὲ Ῥοη τὶ αἰν!πᾶπι ΓΘΡΊηδΙη 
ΟΠ ΠΪ8-Ἰη 6 ηΐθη ἢ ΤηΔΡΏΟΓΕΙΠΙ ὈΟΠΟΓΡΌΙΩ 

80. ΑΙαῦν. 

ϑαῖνθ, ΜϑγουΣῚ ρδίγϊθ, ἀδ νἱγ αΐθτα ἈΘΒΙΠῚ 

ῬΓΘΟΟΥ ἔσίυτη οἴἴθοίατη ν᾽ άθγθ η16 ὈΘΠῸ 

δέ. Αἴῦῇ. 

Θα]νθ, Ὀθαΐθ, ργϑαϊνοβ ἀθοῦιπι, ΗΥΡΘ 
ΟἸηηϊαπη ΘηΪπΊ ΔΤΉΪΘ 15, αἰ ροὶθ θΟΠΙ5, ΡΥ 

Ρδίγία τιθὰ ἴδο ῃαθθαὶ οπηηΐα αἰ δηία,. 

τ 88. ΡΙΟΡΗ͂ΑΝΤΙ ΒΡΗΕΊ ΤΠ)... 
Ηώς {01 τάϊθαβ ἃτηΐοιβ ἀἴοο, 

Ἐ Βουϊαρίο, Τμαἰοϊάθ ΠΗ : 
Οὐοπιοάο διιγθᾶτῃ ἴῃ ἀομλαπῃ ἴθ0. 
ἰυᾶπι, ὁ θθαΐίθ, ὁ δχορίδίο, 

αἰνΊ ΠῸΠῚ οδρυΐ, Ῥθᾶ65 βοὴ ΒΔΡΘΠ8,. 
4υϊθυβ ΡΙΐαΒ ἴῃ ἰθιηρ πὶ γθηἰθθᾶπη,. 
πἰβὶ ἰὰ ῬΘΠΘΥΌ] 115 γ6}15 Τὴ 
58 ηδί ΠῚ ΓΌΓΒΙΙ5 ἸΠΌΘΘΓΘ, 

αἱ 6 ν]άθϑτη τηθυτη ἀθ.Π), 

ΒΡΙΘΠαΙΔΙΟΓΘΙῚ ἰθυγὰ νϑυηδηΐθ ὃ 
᾿ ᾿ 

Ηδο ἃ ἰ6 ΠΙορμδηΐαβ ῬΓΘΟΟ 
ΒΘΥγὰ 116, Ο Ὀθϑδίθ, ὁ γΑ]οπ Ἰϑβίπι,. : 
βδηδία ροάδρτα τη], " 
ῬΘΓ ἴσαπι ραίγοπι, 46 πὴ τη] Πἢ Ῥγθοον 
ΠΟ ΘηΪΠῚ 4υϊβαυδτη (θυ βία ΤΟ ἱ 

1] τὰ ἀαγοί βο] αὐϊόηθπι ἀΟΙΟΓΠΙ. Ὁ 
ΘΟΪὰ5 65 ἴα, Ὀθαΐθ ἀἶνθ, γϑ 65; 
6 ΘηΪπὶ Αἱ] αι] -οἸη ἢ 65- 5 ρθγδηΐ, 
᾿Δοηυτη ΤηΔΡΏΙΠΠΊ, Πη5Θ]ΘΟΓ ἄθτη 
τη ΓΔ} 105 ἀραθγαηΐ, ἴῃ 50] υὐϊοηθπα,. 

᾿ [(.. 6. δά 5οΙνθῃηθο 
Ο Ρθαΐθ, ο Ῥῷδη “Ἐβουϊδρίθ, ρϑὺ ὑπᾶδπη ὃ 
Ροιβδηδίο Πιορῃδηΐαβ ᾿πΠ58η8 011 Τη8]0 
ΠΟΠ Ἶ8πι| ΘαΠΟΥρ68 νἶδα5, ΠΘ6Ὸ6 ἴπ 5Ρ[η 5 
ζαδδὶ μου ἀ15 ἱποθάθῃβ, 5βθα ρϑαϊ!θαβ-ηΐ 60 Ὁ 

ἜΣ ἴρ 
88. ΜΑΘΕΓΡΌΝΙ 52) ΒΕΟΙΤ.. 

ὈοΙατη Β6Πη6- Ῥῃτοίγδίαγη...... ΠΤ ὃ 
οΘΙΘὈΓαΐθ, ΒΡ ΠΟΘ πὴ ΤΤΠΌΤῚ ΤΠΔΠΪΡῈΒ ἵ 
εἰ ῥβμθαι; Β0Ό00165; ΡᾳΘΙΙ ΑἰΠ6η........ 
᾿ς. ἩΥΙΠΏ15... ΠΟ] 1 υ1....(ὐνον νον 



ὅτι ἐπιτάρροθον ὅν ποτ᾽ Ἰἐγεΐνατο νούσων, 
. δύης Ασχληπιὸν εὔφ[ρον]α κοῦρον. 

χαὶ] σοφίαν Κένταυρος ἀλεξίπονον [μ]ερόπεσσιν, 

το εἶδα Κορωνίδος, ἤπιον ἀνδράσι, δαίμονα σεμνόν. 

Τὸ οὔδ᾽ ἐγένοντο χόροι Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων, 

λλη.. λόγχης" (ἰὴ Παιάν.) 
ἠδ᾽ ἰασὼ ἀχεοώ τε χαὶ Αἴγλη χαὶ Πανάχεια 
ἰπιόγης θύγατρες σὺν ἀριπρέπτῳ ὑγιείᾳ. (ἰὴ 

; [Παιάν. ) 

Ε χιης βροτοῖς μέγ᾽ ὄνειαρ, δαῖμον χλεινότατ᾽ ,ᾧ ἀ- 
σχληπιέ, σὴν δὲ δίδου σοφίαν ὑμνοῦντας ἐ ἐς ἀεὶ 

θάλλειν ἐν βιοτῇ σὺν τερπνοτάτῃ Υγιεία: (τὴ Παιάν.) 

Σώζοις δ᾽ Ατθίδα, Κεχροπίαν πόλιν, αἰὲν ἐπεργός" 

᾿ ([ὴ Παιάν.) 
Ἧπιος πως μάχαρ, στυγεράς τ᾽ ἀπέρυχε νόσους νῷν 

έν τ [ον Παιάν. ) 

δά. ΔΗ͂ΛΟΝ, 

᾿ Υῖα πάλαι φθίμενον, πάλιν ἄμθροτον, ἀπόλλωνος 

᾿ χιχλήσχω λοιθαῖσι μολεῖν ἐπίχουρον ἐμαῖσιν" 
ὅς ποτε καὶ γεχύων ἀμενηνῶν μυρία φῦλα, 
Ταρτάρου εὐρώεντος ἀεικλαύτοισι μελάθροις 

ὃ δύσνοστον πλώοντα ῥόον, χέλανόν τε δίαυλον 

| . ἄσιν ἴσον τελέσαντ᾽ ἄνδρεσσι [χατα]θνητοῖσιν, 
Είμνῃ πὰρ γοόωντα χαὶ ἄλλιτα χωχύοντα, 

τὸς ἀμειδήτοιο ἐρύσαο Φέρσεφονείης" 

εἴτ᾽ ἐφέπεις Τρίκκης ἱερῆς ἔδος, εἴτ᾽ ἐρατεινὴν 
τὰ Ἡ σνρὸν, εἴτ᾽ ἐπὶ τοῖσιν ἰαονίαν Ἐπίδαυρον, 

ὃ οἱ μάχαρ, καλέει σε μάγων [πρόμος Ἰὧδε [πα- 

55. Αἴαῦν. [ρεῖναι!. 

ΕἸ αυὶ 80 ὑπο ποῃ Ροΐθϑβί οοοϊάϊ, ἃ τη {15 οοοίαϊαΓ, 
᾿ς ΕἸΘρΡΙὰ5 φτᾶπαϊβ οϑβί, οἱ ὁροϊαϊιυτ. 
᾿ μοο [ογ 5. δβί, οἱ οοοϊαϊίαγ. 
ἮΝ ᾿ ΜΙρεῖς ἴον 15 δβί, δὲ οοοϊϊίαγ. 
ἃ ρα ΤΠ]Π105, 51 5ΙΠρΊ]Ο5 ΠΟῚ {{Π|68. 

ὦ φίλε παῖ, θεοδώρητον μάθε τάξιν ὁμήρου, 
Ἷ ὄφρα δαεὶς πάσης μέτρον ἔχης σοφίας. 

(ων 
“ 

ὅ6. ΑΛΛΟ. 

δ7. ΑΛΛΟ. 
᾿ὰ ἕ- 

Ὁ ὅταν ποιῶν πονηρὰ χρηστά τις λαλῇ Ὧν 
Ἐ 

ΠΘΑΡΌΤ ΤΥ. ἘΧΗΟΒΤΑΤΟΆΙΑ ΕἼ ΞΟΡΡΙΠΟΛΤΟΗΙΑ. 

Τὸν δ᾽ ἀνὰ Πηλιάδας χορυ[φ]ὰς ἐδίδαξε τέχνην[τε] 

Ὺ τως τὶ ἢ 
Ὁ ᾿ ᾿ 

ἵ 
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.. ΑΘ δου ΘΠ ΟἸἸ ροπαΐ ΠΙΟΓΒΟΓΏΤΩ. 
.«., ΟΔΙΔΙη 4 {15. Εβου!αρίατη ΘΧ ἢ ἀγαπίθπι ρυθγυίη. 
Φυθῖη ρον ῬοΙδοα οδοαπιίηᾶ ἀοοιἶξ ἃΓ ΘΠ (119 
οἱ βδριθηΐζδηη (ὑδπίδαγι5 ἀθρο!]θηἰθιη-ἀο] 065 Πο- 

[παϊπῖθι18, 
Βατη (οτοηϊἀἶβ, ταὶ ἰθπη ΠΟΙ ΪΠἰθι15, ΠΌΠΊΘἢ γ6Π6- 

Ἷ [τἀηάυτη. 
Ἠυ7αδοθ πδίϊ βυηΐ ἢ} ΡΟ Δ] τί ἀίψαθ Μδοἤδοη, 
ἀτοδηῖοθ ἰδηοθῷ :- (ἴ[ο Ῥῳδη!) 
δίχαθ [850, Αφθβοαιθ οἱ 916 οἱ Ῥηδοθᾶ, 
Ἐρίοπθ5 ἢΠ1 οὐπὶ γα] 46- ἀθοογτὰ Ηγρίθα. (1 Ρῳδη [) 

ϑαῖνθ τπουίδ] 1118 τηᾶρ πὶ. Δ] ΘΠ ΐ απ, ὨιΠΏΘἢ 
[“ϑ]θθυγτηυμη, ὁ .385- 

ΟὈΪδΡὶΘ, ἰπᾶτη δυΐθτη 48 βδριθης πὶ οποπίϊθιι5 ἴῃ 

[ἰθγπιτὴ 
ΠΌΡΟΓΘ ἴῃ νἱΐα οὐπὶ Ἰπουπαϊβϑίπια ΗἩγρίθα : [10 

Ρῷδη ἢ) 
ΒΔΙ να 116-ἴΔο Αἰ(1οᾶπη, (ΘΟΓΟρ ἂπι ὈΓΌΘΠῚ, 5ΘΠΊρΡ ΘΓ 

[}}}15. (1ο Ῥῴδηῃ "Ὁ 
ἰηνίβοβαιθ ἃνουΐίθ τη θῸ5 

[ποὈ]8. (10 Ῥαδῃ!) 

ὅᾷ. ΙΝΟΒΗΤΙ. 

ΕἸ Πατα αυοπάδηη ΠΟΥ 1, ΤΌΓΒΌΤΩ ἱπητ ΓΙ ΘΓ, 

: [ΔΡοἹ]Πηἰ5. 
ἴηγοοο, ἢ ΡαΠΆΙ ΠΡ Ὲ15 αἱ νϑηϊδέ δα χὶ Π]Ἰαίου τηθὶβ :ὺ 
αυϊ ΔΙ χυᾶπάο οἱ ὑπιθγᾶγιπὶ ἰηϑηϊαπι ῬΘΥΠΊΪ 5. 

[Ἰϑρίοποβ. 
Ταγίδυῖ 5ι{π-5408}16] ἐὐρεβον, τ ΝΟ Ἢ 1η οᾶγοΓ- 

[η15 
ἸΣΓΘΙΊΘΔΒΙ]6 ἐγδηβθιιηΐθ5 ἢ απ θη ΟΥΘρουιπη 46 ἀἶδι- 

[πὰ 
ΘΙΏΘΗΒ585 ΟΠΊΏ]Ρ 115 ΠΟΙΏΪΠΪθῚ15 πη 8} 115 ΦΘΦΙΔΙΘΙῚ, 
͵υχία. Ιδοὰπι ἀο]Θηΐ65 δὲ, ἸπθχογδὈ 16 Ρ]Δηρ η 65 
1Ρ56. ἃ ἰγιβί! γϑίγαχιβί! ῬγΟΒΘυΡΙΠᾶ : 
Βῖν 6 ἰ6η65 βᾶποίξο ΤΥΪΟοῶ 5θ θυ, βῖνθ ΔΙΊ ΠΔ ΠῚ 

ῬΟΓΡΙΏΌΙΏ, 5'ν 6 ῬΥΘίΘΡ Πὰ5 Ιοηΐδηὶ ΕΡΙ ΔΓ ΠΩ, 

ἢυς, Ὀθδίθ, νοοδί ἰθ. ἹΠὩΡΌΓΟΙΩ ΡΥΪΠ06Ρ5, δαθδβίο. 

ΜΙ|ΐΠ5 οβίο, Ῥθδίο, 

δ. ΑΛΛΟ. 

ὃν χτανεῖν εἷς οὐχ οἷός τε, κτείνεται πολλῶν ὕπο. 

βλέφας μέγιστός ἐστι χἀποχτείνεται. - 

Λέων τε χρατερός ἐστι, χἀποχτείνεται. 

Κρατερή τε τίγρις ἐστί, χἀποχτείνεται, 

Πολλοῖς φυλάττου τοὺς χαθ᾽ ἕν᾽ εἰ σὺ μὴ φοδῇ. 

(δ! πιᾶβ1ι5.) 

ὃ06. ΑΠΌ. 

Ο ἀϊθοίο, ΗἸ;, ἃ-α"15-ἀδίαπι ἀἶδοθ ογάϊηθπι Ἠοιπδυΐ, 
αἱ οαοοίμιι8. ΟΠὨΪ5 ΤΠΘΗΒΕΓΑΠΙ ἰθηθἃ5 βδρίθη(ϊ. 

57. ΑἸΌΡ. 

Οὐδπάο [Δοἰθη5 ργᾶνα, Βοπᾶ Δ]1αυΐ5 ἰοφαϊίατ 
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10᾽ 

τ 

ψιυιρνν Ν -- 

χαὶ τὸν παρόντα πλησίον μὴ λανθάνῃ, 

- διπλάσιος αὐτῷ γίνεθ᾽ ἡ πονηρία. 

ὃ8. ΑΛΔΛΟ. 

ὦ μὴ δέδωχεν ἡ τύχη χοιμωμένῳ : 

μάτην δραμεῖταν, κἂν ὑπὲρ Λάδαν δράμῃ." 

ὅ9. ΑΛΛΟ, 

Τῆς τοῦ προσιόντος ἀνδρὸς ἐννοίας ἀεὶ 

σαφὴς ἔλεγχος ἡ πρόσοψις γίνεται. 

Δίδου προθύμως ὃ παρέχεις ἢ μὴ δίδου" 

παρὰ γὰρ τὸ μικρὸν γίνεται πλήρης χάρις. 

00. ΑΛλο. 

Τὸ ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥ͂ΤΟΝ ἐν λόγοις οὐδὲν μέγα, 

. “ἔργῳ μόνος δὲ τοῦτ᾽ ἐπίσταται θεός. 

01. ΑΛλο. 

Φεύγετε τοξοφόρον τοῦτον τὸν ἔρωτα- τιτρώσχει, 

χαὶ τούτου περάει σώματα πάντα βέλη. 

θ2. ΑΛΛΟ. 

ἅπαντα πράξεις εὐτυχῶς, θεὸς λέγει. 

Βοηθὸν ἕξεις μετὰ τύχης τὸν Πύθιον. 

Γῆ σο: τέλειον χαρπὸν ἀποδώσει πόνων. 

Δύναμις ἄκαιρος ἐν νόμοισιν ἀσθενής. 

ἤρα δίων ἐχ γάμων ἰδεῖν σποράν. 

“Ζάλην μεγίστην φεῦγε, μιή τι καὶ βλαδῇς, 

ἥλιος ὁρᾷ σε λαμπρός, ὃς τὰ πάνθ᾽ ὁρᾷ. 

Θεοὺς ἀρωγοὺς τῆς ὁδοῦ ταύτης ἔχεις. 

ἱδρῶτές εἰσιν’ πλὴν ἁπάντων περιέσῃ. 

Κύμασι μάχεσθαι χαλεπόν: ἀνάμεινον, φίλε. 

Λόγος διελθὼν πάντα σημαίνει καλῶς. 

Μοχθεῖν ἀνάγκη" μεταδοχὴ δ᾽ ἔσται χαλή. 
Νικηφόρον δώρημα τὸν ΚΡΆΤΟΣ τελεῖ. 
ξηρῶν ἀπὸ χλάδων καρπὸν οὐχ ἔσται λαθεῖν. 

Οὐχ ἔστι μὴ σπείραντα θερίσαι χάρπιμα. 

Πολλοὺς ἀγῶνας διανύσας λήψῃ στέφος. 

ῥᾷον διάξεις ἔτι βραχὺν μείνας χρόνον. 

Σαφῶς ὁ Φοῖδος ἐννέπει" μεῖνον, φίλε. 

Τῶν νῦν παρουσῶν συμφορῶν ἕξεις λύσιν. 

ἵπόσχεσιν τὸ πρᾶγμα γενναίαν ἔχει. 

Φαύλως τι πράξας μετὰ χρόνον μέμψῃ θεοῖς. 

Χρυσοῦν ποιήσεις χρησμὸν ἔτετυχϑν; φίλε. 

Ψῆφον δικαίαν τήνδε παρὰ, θεῶν ἔχεις. 

μὴν ὀπώραν ἣν λάθῃς, οὐ χρήσιμον. 

θ3. ΑΛλΛΟ. 

Νῦν τοι πάντα τελεῖ δαίμων χαὶ ἐς ὀρθὸν ὁδηγεῖ, 

ΑΝ ΤΠΟμΘαΙ Δ ΘΒ ΛΙΟΑν ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΣ, 

. Μυμ5 οονίδπηηὶθ5 ρϑγδοί β, δοοὶ 68. 

οἱ ρεωραηΐθαν φεῦ ῥῥαφασαν ποα Ἰδίοί, ἘΠ 
ἀυρίοχ οἱ ἣϊ ρνϑν]ι85. περι 

8. ΑΠΌ}. 

αὶ Π0η ἀραϊΐ ἔοτίπμηδ, ἀογτηϊθη, 

ἐγαδβίγα [15] οαγγοί, δἰ ϊδηηϑὶ 1,848 οἰ 15 

89. Αἴχῦρ. 

ΨΙΡΙ φαΐ (6 86} βοπίθη! ΒΘ ροῦς 
ΟἸΔΓ ΠῚ ΔΡΡΙηΘη απ ἴοΐθ5 ἢ. 
Ἠὰ ἑρίέιω" ργοπιρίο-ηΐπηο φαοα ῬΠΟΝΕ, 
ὈΓΘνΘ ΘηΪπὶ ἰθαρα5 68 ὅδ Βι ΡΙθπᾶ 8 

00. Αἰαῦν. 

ΝΟΒΟΒ ΤΕ ΙΡΘῸΜ ἴῃ νϑυθὴβ ΠῚ Π}} Τὴ εἰ 

[αοίο διιΐθιη βοῖὰβ ποὺ 815-80}. ἀθι8.. ̓ 

θ1. Αἴαὐνῦ. 

θ5. ὐὐοὦροέόέἔυν ἔοι 

ΟἸηηΐα ἃρ65 βθουπαδ- οὐ πᾶ, ἀἰϊοῖ! ἄθυ5. 
Αὐχ]]]Ἰαίογθμι ἢ 6 18 οὐτῃ Εονίαπα ῬγΓ 
Τογρα 101 ρουθοίαπι ἐπαοία τη τράδοί ἸΆρον 

Ατηᾷ ᾿ι5.15 6Χ ΠΟΡ 5 νάθΓ0 Ἀλγδηβος τ 
Τξβίυτηι πιᾶχίπιαπι ἴαρθ, η6 401 οἱ [ἀν 8. 
901 νἱἀδὲ 16 Τυ]ρ᾽ 4.5, 4] οπηηΐα νἱΔθι. 
Ὠ605 ἰυΐοταβ ἴῃ ἤδοοα νἱᾶ υἱέῳ πᾶ 65. 
βυάονοβ βαπὶ : δἰζδπιθη οπηηΐδ ΞΙρ ΘΙ θἷ5.. 
Ουπὰ ἤποί!θ5. Ραρπιᾶγ αἰ ἢ 016 : Θχρθοίδ, ἃ 
Βδῖϊο ογαἴζοτιθ ἀἸβουγγθη5 οπηπἰᾶ βρη Ποαὶ 
ΤΠ θΟΓΆΓΘ ΠΘΟΘ586 68 : τηπίδίϊοα 6. δεῖς 
ΨιοίοΓ 8-8}]δία πη ἀοπαπ) ογδοι πηι, 86-ἢ 
ΘΙ6ο15. 6 ΤΆτηἰβ Τραοίαπι πὸ 66 ὈΪ 1 δοοῖρε 
Νοη ᾿ἰοοθί, δὶ 48 ποη βϑυθιϊ, τηϑίδί ἐν 

Ῥουβρίοαθ Ῥῃώθυδβ αἰοῖι : ΡΘΓΙΙᾶΠ6, 
Εδγυτ 4υῷ πὰηο δαδιηΐ, οαἰατηϊ δία 

Νί818 8] 1414 οὐπὶ ἔδοϊβίὶ, δἰ χαδηΐο 

Αὐγθύτη ἴδοῖ 85 ΟΓΔΟΆ] ΠῚ, 5: “ΠΡ θθη6 

αγυάυχῃ δαξαπηπιπη 5ὶ ἃρορίᾶ5, ΠΟῚ ῥ 
ΝῊ: 

603. Αῦρ. 

᾿ ᾿ Ναπο {1{0Ὶ᾽1᾽ ὀπποία ρογαρὶς Πθὺδ οἱ ἴῃ ΓΘ ι 



ράξεις πάντα κατὰ νοῦν᾽ μηχέτι τρύχε σεαυτόν. 
ἡπιτεύξῃ, σύ γ᾽ ἄμεμπτος ἐὼν, ὧν ἂν ἐπιθυμῆς. 

Οσσὰ θέλεις, πράξεις’ εὑρήσεις... ......, 

Ἐν χειρί, ξένε, θαρσήσας παντὸς δ᾽ ἐπιτεύξῃ. 

ΐ ᾿ἈΩᾺ βουλεύου, χαὶ σοὶ θεὸς ἡγεμονεύσει. 

Εἰσὶ καλαὶ πράξεις: δκεύοειν χρή. . Ὁ... 
πὰ πῆς χαὶ γὰρ τὸν ἀλώμενον ἐν ξενίῃσιν. 
ἐκφεύξῃ γούσου χαλεπῆς πάντως, θεὸς αὐδᾷ. 

θ4. ΑΛΛΟ. 

Τ᾿ Δήσω ἐγὼ Σωσίκλειαν καὶ χτήματα καὶ μέγα χῦδος 
᾿χαὶ πρᾶξιν χαὶ νοῦν, ἐχθρὰ δὲ φίλοισι γένοιτο. 
᾿Δήσω ἐγὼ χείνην ὑπὸ Τάρταρον ἀερόεντα 

ἘΣ ̓δεσμοῖς ἀργαλέοις σύν θ᾽ βχάτῃ χθονία. 

θὃ. ΑΛλΛοΟ. 

Ϊ ᾿ἤρη παμθασίλεια νεοζυγέων ὑμεναίων, 
᾿δέρχεο λυγρὸν ἔρωτα μαραινομένης Γαλατείης" 

᾿ δέρχεο πιχρὰ βέλεμνα κοῤυσαθμένης ἀφροδίτης: 
ὁ πρὶν ἐρωμανέων στυγέει Γαλάτειαν ἰδέσθαι. 

060. ΑΛΛΟ. 

ΐ Περπούρου τὸ πρόσωπον ἐμοὶ προσιόντος ἀπαρχεῖ, 
᾿ οὐχέτι δ᾽ ἐξόπισθεν καὶ παριόντα βλέπω. 
Οὕτω γὰρ χαὶ ἄγαλμα θεοῦ χαὶ νηὸν ὁρῶμεν 

ἀντίον, οὐ πάντως χαὶ τὸν ὀπισθόδομον. 

67. ΑΛΛΟ. 

᾿ Σχέψαι Νάρχισσον, χαὶ μηχέτι γαῦρα φρονήσηῃς" 

π΄ “τοῦθ᾽ ὑπερηφανίης ἄνθος ἔφυσεν ἔρως. 

᾿ Τίμα τὸν στέργοντα, παλίστροφα [δ᾽ ἔργα δεδορχὼ- 
᾿ς πειράθητι φρονέειν μιηδὲν ὑπὲρ τὸ μέτοον. 

 Τοῦθ᾽ ὃ βλέπεις στεφάνωμα παρὰ χρήνῃσιν ἐρασθέν, 

᾿ ἔχλαυσεν μορφῆς εἰκόνας ἀντιτύπους. 

θ8. ΑΛΛΟ. 

μιῇ, χαῖρε, Διὸς μεγάλου χαὶ Μαιάδος υἱέ, 

οὐρανίων τε θεῶν ἄγγελε τῶν τε χάτω. 

ρῶτα χέλυν εὑρὼν ἐρατήν, θέλγητρον ὀλύμπου, 
ὡς γέγονας, ἔθελες δὲ χιθαριζέμεναι. 

ράζειν δεινὰ θεῶν προὔχεις, Κυλλήνιε, πάντων" 
ἀνθρώποις πέφυχας χέρδεα πολλὰ φέρειν. 

 Βυφροσύνην παρὰ πάντα βίον, λιγέως τ᾽ ἀγορεύειν 

᾿ δός μοι, χαὶ πλουτεῖν, ὥσθ᾽ ἅλις αἰὲν ἔχειν. 

θ9. ΑΛλοΟ. 

ἴκν, τί μ᾽ ἐξ ὕπνου φρενοθελγέος ἐξεδόησας: 

: ξς τίπτε δ᾽ ὀνειροπόλου νόσφισας ἁμθροσίης:; 

Ἐ Αὐτόθι γ᾽ ἂν γλυχεροῖς περιπλέγμασι παιδὸς ἐχρώ- 

τ ἀγχὰς ἔχων τὸν ἐμὸν χαὶ φιλέων ἕταρον. μην, 

ὍΑΡΌΤ ΤΥ. ἘΧΗΟΒΤΑΤΌΒΙΑ ΕἼ ΞΟΡΡΙΠΟΘΑΤΟΗΙΑ. 
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Αβ65 ουποίδ βθουπάμτῃ Τα ΟΠ θη ; 8 ΔΠΊΡ]1 15 60η- 
[β5π|6 ἴθ ἸρβΌπη, 

ΛαΙρ βοθυῖβ, χὰ αυϊάθπι 51 Ἰπου!ραίιβ ουὶβ, αυώ 
Ουοιηαι8 νἱβ, ἃρῸΒ : ἰΠγΘΠἶθ5.. . . . .- [6ρ]5. 
Ἰῃ τηδηιι, ἤΟ5Ρ65, ΘΟ ἢ 65 οτηηΐα Δα ρ 566 185. 
Ουϊοία οοηδβα!ία, οἱ ΠῚ ἀὰχ οὐἱξ Πριβ. 

ϑ0ηΐ ῬΌ]ΟΡΟ ΔΟίΙΟΠ65 : βίαν οροῦίοί. . ᾿ς 
Δ ΊΠΟΒ5 οἱ δηΪπὶ ΘΓ θ ΠῚ ἴῃ Θχίθγη 5 {0))}ὲ8. 
ΕΠ ΡΊ65 πο θα πὶ ΘΊΔΥΘΙῚ ΡΓΌΓϑιι5, αἰΐ Πδα5. 

θά. ΑΙαῦϑ. 

ὙἹΠΟἰδ ΠῚ ΘΡῸ «ΘΟΒΙΟΙΘ8Πι οἱ Ορ65 δἱ τηᾶρη ΠῚ [ἈΠΊΔΙη 
δὲ, δοίϊοηθπῃ οἱ τηθηΐθπη, ἰην]βᾶ 4116 ἃτηϊοῖβ Παί. 
ὙἹποΐδπη ΘΡῸ 111πὶ 50 Ταγίδιγο θα] ρίποβο, 

ΨΙηΟ.}15 ταν] ὰ5 οὐπηχαθ Ηδοαΐθ Β  θυγπθᾶ. 

θὃ. ΑἸαῦ!. 
[ΤΠ], 

απο 5υμπηπηδ-τ ΘβἾ πᾶ, ΓΘΟΘη5-}ποίοντη ἢ γπθηφο- 
ἰηΐαθ ιν 6 ἐγ βίθιη ἃΙΠΌΓ ΠῚ τη ΘΒ η 15 α]αίθθ : 

ἰηΐα ον ἃηδΡα ἰ6]α 8 -ραρηδιη-δοοϊποίο ΝΘ ΠΟΓΪΒ; 
4] Ρυῖὰ5. Ἰηβδηθ-ἃπηδῃδί, 1186 αΙαΐθαπι Πογγοὶ υἱ- 

60. ΑἸαῦν. [ἀ6γ] 

ῬΘΓΡΡΟΓῚ ἴδ ο165 τ] ἰ δΔοοΘ θη 115 βδι}5 οϑί 
60 Ἰδτη ἃ ἰθΥ5Ὸ νϑὶ] ργοαθιηΐίοθμι ἃβριοϊο. 

Τα οῃΐπη οἱ βι πη] δοῦσα ἀδὶ οἱ ἰθιηρ] πὶ ν]ΘΙΩῚ5 
Δαν ΘΥΒΌΤΩ, ΠΟῚ αἰ! πι6 οἱ, ροβί!οδπη- ]15-ραγίθηι. 

67. Α. 

Αβρῖοθ Νιοιββῦχ, οἷ δ πὴ Π6 ἰαβίοβα (6 {6 56} {188 : 
Ὦσπὸ ΒΌΡΘΓΡΙΘ ἥόγθτὴ ογθᾶνὶΐ ΔΠΊΟΓ. 

Αἴ αἱ 6. αἸΠρῚ δ, ν υΒ8 1165 δαΐθπι Γ65 ἰηζαϊίαν" 
ΘΟΠᾶΓΘ ὨΪΠ1] βθηςΓ6 βαρτᾶ τηοά τη. 

Ηφο αυδιῃ νἱάθβ, ΘουΟη, Ἰυχίδ ἰοηΐθ5 διηϑίδ, 
ἀοῇον!! ἴογτη ᾿ΤηΡῚΠ65 ΓΘΡΘΓΟΙ 5888. 

θ8. ΑΙΙΌΡ. 

Μογοι, βᾶῖνθ, {ον]5 τηδρηϊ οἱ Μαϊθ ἢ]ὶ, 

οοἰοβυσηααθ ἀθογὰπι παηΐ16 Ἰη ΘΓ τη αιι6.. 

Ῥείπασπι ἰγτὰ Ἰηγθηΐα, ἃπη8 Ὁ}}1, ΟὈ]Θοἰδιηηθηίο ΟἸνΤη- 
αἱ πδίιι5 65, γο  αἶβι1 58η8 ΟἸ ΠΡ ἃ-οᾶποῦθ. [ρὶ, 

Ῥρυῖίθ δἰοψιθηᾶο 4605 γι: βίδβ, ΟΥ]Θη16, ΟἸΏΠ6Β : 
οἱ βου θ5 πδία 5. 65 4] ᾿πονΡἃ τηι]α [6 Γἃ5. 

1 Ἴδη 6. οἸηποῖη ν]ΐδπη, ἃ ρ ἴΘ 4116 ΙΟΧαϊ 
ἀδ τη ]ῃϊ, οἱ αἰΐατὶ αἱ 5815 ΒΘ ρ 6. ΠΘδιη. 

609. ΑΙΤΌΡ, ὃ 
[πηογ 6 -Θνοοδ 8} 

ΘΟΙΊη6, 41 ΠἼ6. 6 5ΟΠΊΠΟ πηθηΐθη- τη] θη 6 οἰἃ- 
Ουἱὰ οἱ γι6 δὰ 4υς-ΟἰΓοἃ-ΒουηΠἶ, γ υβαα 56ρὰ- 

[Γᾶ βι1 δι γοβὶὰ Ὁ 
ΤΟΙ 58] θηὴ βαδν] 115 ΔΙῚ ΙΘΧΙ 5. ΡΌΘΕΙ {ΓΌΘΓΘΙ, 

ἴῃ ὈΓΔΟΠΙ5 ΠΔΌΘῊ5. οἷ ΤηΘῸΠῚ ΟΒΟΙ] 8 5 ΔΙΏΪΟΙΙΠΙ. 



ἀθ8 

. ἐξ οἵης μ᾽ ἀπάτης ἀπενόσφισάς! ὕπνε, σὺ πᾶσιν. 

᾿ ὧν βαρύς, εἰς ἐμὲ νῦν ὠχυπέτης ἐγένου. 

10. ΑΛλλο. 

Εἶπεν ἔρως τὸν καλὸν ἰδών [ποτε παῖδα] Νυίσχον" 

δωροῦμαι τάδε σοι τόξ᾽ ἐμὰ καὶ φαρέτρην’ 

δωροῦμαι καὶ πτηνὸν [ἐμὸν βέλος] εἰ δ᾽ ἐπὶ χείλεα 

χεϊλος ἐμὸν θείης, λάμθανε χαὶ πτέρυγας. 

711. ΑΛΛΟ. 

Αὐτοῦ μοι, Κλεόδουλε, παρὰ στορφάλ γγα θυραοον 

χλεπτομένην χάρισαι Κύπριδος ἐὐφροσύνην. ᾿ 
Β[ρί]ξαι ἔρως οὖχ οἷδε ποθούμενος" ἡ γὰρ ἀνάγχης 

μίξις προστίμοις ἐνδέχεται πάθεσι. : 

“ὃ Καὶ γὰρ Ζεὺς θεὸς ἦν' ἀλλ᾽ ἡνίκα καιρὸν ἔχλεπτεν, 
αἰετὸς ἢ δαμάλης ἢ χύχνος ἐδλέπετο. 

12. ΑΛΛΟ. 

Κοῦρε, τί μοι λεπτός, θαλεραὶ δ᾽ οὐχ ὥς ποτε σά[ρ- 
οὐδὲ τὸ πρὶν ἐραταῖς ἐν 'λαγόνεσσι γάνος; [χες], 

Ποῖαί σευ χαλὸν ἄνθος ἀποσμύχου σι] μέριμν[αι]; 
μή τι τὸ Ναρχίσσου νᾶμα χατωπτρίσαο; 

Ἤ 18. ἈλλΟ. 

Εἰ μὲν ἀεὶ θάλλεις, τήρει, φίλος" εἰ δὲ μαραίνῃ, 
τς τί φθογέεις τούτου τῷ σε θέλοντι γίσα::; 

14. ΣΥΝΕΣΙΟΥ͂. 

ἣ σοφίη στίθον εὔρεν ἐς οὐρανόν᾽ οὐ μέγα θαῦμα" 
'χαὶ νόος ἐξ ἀὐτῶν ἦλθεν ἐπουρανίων. 

Ἡνίδε χαὶ γυρὰ σφαίρας ἐπετάσσατο νῶτα, 

ἶσα δὲ χύχλα τομαῖς οὐχ ὁμαλαῖσι ἡξμν: 

5 Σχέπτεο τείρεα πάντα πρὸς ἄντυγά, τῆς ἕκι Τιτὰν 

γύχτα ταλαντεύει χαὶ φάος ἐρχόμενος. 

Δέξο ζωοφόρου λοξώσιας, οὐδέ σε χήσει. 

χλεινὰ μεσημόρινῆς χέντρα συνηλύσεως. 

Τὺ. ΠΑΥΛΟΥ͂ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΥ. 

Εἰς τὰ ἐν Πυθίοις θερμά. 

Βούλει μαθεῖν, ἄνθρωπε, 

ἼΆΑΒΡΙοΘ βἰάθγδ οπηηΐδ 84 οὐ θΘπι, 4110 ΒῈΡΘΓ, 

ΑΝΤΗΟΠΘΟΙ ΑΙ, ἀπδαδι ΔΡΡΕΝΡΙΟΙ ἵν 

ἘΠ το ρα πε 

ὈΙοῖλ Αππον ραϊοῦατη νἱάθη5 [ἀ]φαδηθο 
ἄοπο ΠΟΒ5 {101 ἃΓΟΙ5 ΤΏ605 δὲ ρῬῃδγοίγδτηῃ ; 

ἄοπο οἱ γοϊμογθ [πηθὰπὶ ἐθ] τη] ; 51 ὑϑγῸ ἰ’ 
ἸΔ ΡΥ 15. ΠΙΘ18 ΔΡῬΟπΘΓΘ- "615, δοοῖρο οἵ, 

11. Αἴαῦρ.. 

Εἰθηῖπι ὦ ἀρ ον ἄθιιβ δγαί ; 56α 0] οἱ 
Δα] 5611 ᾿ 6 ΠΟ.18 5'ν8 ΟὐΥ̓ΘΠΙ15 ΘΟΠΞ 

3. ταύ 

ὨΘ4ὰ6 4 [αϊξ ρνὶαβ, διη η β᾽ῃ Πθὺ8 νοὶ 
Ουζηδαὶ {101 ρα!οῦαπι ἤογοπι ἰθηΐᾶ- 8 06- 

3. Αἰαῦν. 
51 ΒΘΠΊΡΟΙ ΠΌΓΟΒ, ἴπ6 Γ6, ΔΙΏΪ6Θ ; ϑἷπ' δαΐοπι, 

αυϊά ἰηνί 465 μοῦ νοϊθηὐὶ [6 υἱ νοῦ 

1ζ. ΒΥΝΕΒΙΙ.. 

ΠοοίγΙηδ ᾿ΐ6᾽ ἸηνΘηΪ, δα οἰ] ατ : ΠΟ ΤηΔρ᾽ 
οὐ ΤΏ68 ΘΧ ᾿ρ515 γϑηϊΐ αι - ΒΡ τᾶ-ο 8] 

Εδοθ οἱ τοίυπδ βρῃθγα Θχριϊουϊί ἀογβᾶ,. 
ΡΆΓΘΒ4αΘ οἰτγοιϊοβ βθοιοηϊθι5 ποη- 48 

ποοίοιῃ ΠΙὈτγαΐ οἱ ᾿Ἰὰσθτ γ ΘΠ] η8.. 
Αοοῖρθ σζοάϊδοὶ οὈΙψαδίϊοπθ5, ΠΘ 486 ἴθ. 

Οἰαγᾶ, την] Ἰδ πὶ οοηΐτᾶ οοἰία8.. 

πὸ. ΡΑΌΠΙ ΒΙΠΕΝΤΙΔΆΠ., 

ΠἾη Ῥυ(1ὰΒ5 ϑριϑβανις ως 

5:0. Ββοπιο, ἀοσουϊ. 

1, ΒΎΝΕΒΙΙ. 

[)6 ἵρδέγμιθηΐο φιιοαάαηι αδἰ»ΟηποηιῖσΟ.. 

Ἐδοῖὺ 106 σαῦ]ο βαρίθηϊίδ : ΠΟῚ 650 ΤΩΪΡῸΣ. : 

ΤΩΘῺΒ 6Χ ἢΪδ8, σϑ] τὴ αἴιδ8 5061, οΥὐἵδ γϑηϊί. 

Ἐροθ ῬΊΟΌΙ σαγνο ἀϊβίθηαϊς ἴῃ θα ογ 8 ἀΟΡΒΊΠΩ;. 

᾿ βἰρῃιθνὶ ἀαοαπθ ἤθχυβ δάἀοβὶ, τηθαϊοθαα 

τ | ἴῃ 4αθχα πιὰ] οοἰὺ ᾿ἰπ68, ογάο ἀὰρ]ς 

οἱ Ῥδ}1165 οὐΌ68 ἀἰβρᾶτθ Ρᾶγίθ βθοδί. 
᾿Αβρίοθ αιιθὶβ ἴουτηῖβ ἀγάθβοδί οἱροῦ 5, ἱπὶ 

ποοίϊθα5 Βα 0865 501 οὐ ἴγα ἀἴθ5. 



»" ᾿ θερμῶν ἄτεχνον ῥεῦμα: 

᾿ πῶς χαὶ πόθεν νοσοῦσι 

φανὲν ποόχειται πᾶσιν 

ἀνάργυρον δώρημα, 
χαὶ προσφιλὲς γάνυσμα :; 
ἔγωγε τοῦτο δείξω; 

ἐγὼ φέρων διδάξω 

ὅσον σοφοὶ νοοῦσιν, 
ὅσον φύσις παιδεύει 

χαὶ πεῖρα συνδιχάζει. 

Πρόσχες" φράσων γὰρ ἥχω. 

ἔνερθε γῆς σήραγγας 

εἶναι στενὰς νοοῦσιν, 

ὕδωρ δ᾽ ἐχεῖθεν ἔνθεν 
ἀντιτρέχον πιλεῖσθαι, 
πιλούμενον δὲ θέρμην 
οὐ τὴν τυχοῦσαν πάσχειν. 
ἄλλοι λέγουσι τοῦτο" 
Μέταλλἄ που θειώδη 

ἢ γῆς ἐν μυχοῖς ὑπάρχειν" 

Τ᾽ τὸ γειτονοῦν οὖν νᾶμα, 
Ε΄. θέρμης τυχὸν βιαίας, 

Γ΄ κχάτω μένειν οὐχ ἴσχον, 

Γ᾿ ἄνω τρέχει τῷ πλήθει. 
τ΄ Ποῖον δέχῃ; τὸ πρῶτον; 

ἀλλ᾽ οὐ δέδεγμαι τοῦτο" 
: τῷ δευτέρῳ σύμφημι. 

Ε. ὀδμὴ γάρ ἐστιν, οἶδας, 
ς΄ μυδῶσα, δυσπνοοῦσα. 

᾿ τρανόν τε μαρτυροῦσα. 

Οὕτω προῆλθε πᾶσι 

ο΄ τὸ θερμόδλυστον ῥεῖθρον, 
᾿ ἱπποχράτης ἄψυχος, 

τ΄ τέχνης ἄνευ Γαληνός. 
τ΄ Πίστις δὲ τούτου, νῆσος 
ς΄ τὸ πῦρ ἄνω φυσῶσα 
τ΄ πολλῷ βρέμον σὺν ἤχῳ, 

“΄΄ πολλῇ τε σὺν χινήσει. 
ο΄ Θῖδεν φέρειν τοιαῦτ᾽ Ἀ- 
τ΄ ᾿“τιτανία Νηδείας, 
τ΄ καὶ Περσιχὴ Πιττάχη, 

χαὶ Λυδία πλουτοῦσα 
μεταλλόχρυσον γαῖαν. 

Πραχλέων στηλῶν δὲ 
πόρρω πέφυχε πλεῖστα. 

ἐν δ᾽ αὖ γε Πιθηχούσαις 
καὶ Λιπάρᾳ τῇ γήσῳ 

ἀφεγγές ἐστιν ἄσθμα 

ὃ νυχτί περ παμφαῖνον 

πέμπει λίθους θειώδεις 

πολυψόφους, βροντώδεις, 
Ός ὄψει τὸ πᾶν δηλοῦντας. 

Ἔστι δὲ μικρὰ ταῦτα 

ὌΝ ΘΑΡΌΤ ΤΥ. ἘΧΠΟΝΤΑΤΟΈΙΑ ΒΤ ΒΟΡΡΙΠΟΛΤΟΠΙΑ... 109 
ΘΔ] ἀατιπὶ ᾿π 1 ἘΠ οἷα ]6 Παθηίαπι 
ααοπηοάο οἱ ὑπἀθ Ὡρτοίδη 5 
ΟϑίθηΒ.1Π) ῬΓΟΡΟΉ δία ΟἸΩΠΪΡῚΙ5 
ΘΠ -ΔΓΟ- ΘΙ ΠΤ ΤὨΠΕ15, 

οὐ διηϊοιπὶ σά ϊιπὶ 7 
Ερο αυϊάοιῃ ἢοο οβίοπάδμῃι, 
ΘΡῸ υἱέγο ἀοοθθο 
αυϊάαυϊα σϑηίϊαηΐ βαρ θπίθ8, 
αυϊά αι ἱπάϊοαΐ πδίαγα, 
οἱ ὀχρονϊπιδηΐο απᾶ-}ἀϊοαίυτ, ο΄ 
Αἰΐθπαο : αἰοίαγ5. Θηΐπὶ υ6η10, 

ΘῈ ἰογγα οδη8]65 
6556 ἰθηι165 Ρυϊδηΐ, 

δα4ΙδΙη(ι16 Ὠΐηο ἢΠ1|πῸ 
ΘΟ ΓΔ -ΟΙΓΓΘηΐθτη 5ι1ρ8 Ὁ], 
5. Πρ διηιι6 ΔΙ ΟΥΘα 
ΠΟΠ 4ΙΘΙ οί, ῥδί]. 
ΑἸ Βοο ἀἰϊοαηΐ : 
τηθίδ}}α 8] 1οὰ Ὁ] Βα Γᾶ 
ἴῃ ἰθυγῶ Ῥϑηθίμ 8. 6558 : 
αἱροῖθ νἱοῖπαβ ᾿ριίαν ἰαΐθχ, 
ΠῚ δάἀθρίι5 ϑϑί συ θ πὰ ν]οἸθη 1, 
Ἶδιὰ Ἰηἴγᾶ τηᾶπθ ΓΘ ΠΟ γ᾽ θἢ5 
ΒΌΓΒΌΠΙ ΘΧΟΌΤΡΙΙΐ ΘΟΡΙΟΒ05. 
{{{ππ| δοοῖρὶ5 8θηέθηίίαηι Ὁ ρτΊοτοπὴ 
Ξρα ποὴ ἢδηο 8οΟθρὶ : 
ΔΙ ΘΓ τη 8556 ΠΟΥ. 
Οἷον θηΐπι δϑί, ποϑίϊ, 
[ΐθηβ, ρυαν θυ -ΒΡΊ ΓΔΠ 5, 
Ῥδυβρίοιθ δἰἰθβίδηβ. 

 Π1ἃ ῥῬγοα! οτπηὶθὰ5 
οδ]"ἀδ-ϑοαίατ! σ΄ η Παθηΐιτ, 
Η]Ρροογδίθβ Ὡ0η- 5 γδΏ5, 
51η6 ἃγτία (ἀδίθηι8. 
Ηυ75 δαΐοτῃ τοὶ 465, Ἰη508ἃ 
Ἰρηθ 1 ΒΌΓΒαΠπι ΘΧἢΔΙΔΠ5 

ται]ΐο Γτοπχθηΐθιῃ 5βοηϊία, 

τη] δ 16. ΘΟΙηΙη Οἰ]0η6. 
ΘοΙΌ ἴογγο (818 

Αδίδηϊα Μοαϊΐω, 

οἱ Ρογβίοα Ριδοθ, 

οἱ Πυγαϊᾶ ἀἶνο5 
ἰογτὸθ ὨΔΡΘη 5- Δυγϑδ-τη ἰδ }]ὰ. 
56α Ηδγου!θᾶβ ΘΟ] απ] Πἃ5 
αἰΐτα 6556-50]θηΐ ρῥ] γἸτηᾶ. 
Εἴτα δαίΐθῃι ἴῃ ῬΙΔΠΘΟυ 515 
οἱ Τὴρᾶγὰ ἴη8}8 
ΟὈΒΟΌΓΙΒ δὲ δ 5 
αὶ ποοίμι ΟΠ] Π0- [1665 
τα {ΠῚ Ἰαρ᾽ 65 βυ αΓΘΟῸ5 
τη] απη-5ἰγθρθηΐθβ, ὑοη ΓΤ ]- 51 Π}1168, 

ΥἸΒῈΪ ΟΠ] ΠΪδ, ΤΟ Γπΐθ5. 
ϑαηΐ δυΐθηιὶ ρᾶγνὰ ἰδία 
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πρὸς ἄλλα χρείττω, μείζω. δ ΤῸΝ : ῬΓῷῶ 4|115. ροπονιδι, ; 

Πηγὴ τελεῖ γὰρ λήθην, ἕ Ἐοη5 Θηΐπῃ οἴβοϊ! ΟὈ] ν] 
, ἄλλη μέθην ποιεῖ δέ, ὁ Ἐκ τΣ ὃς ᾿ 8185 δθνιθίαίθπι ῬδΗΐ, ΐ 

ἄλλη δ᾽ ἔλαιον βλύζει, μος 81.54.16 Οἰθο βοδίδί, 
ἄλλη γάλα προτείνει" 8115 180 Ῥγοϊα παι: 
'χαί που τροχάζει νᾶμα : ; δ Δ|1ΊοαὉΪ ἀθουγηϊξ Ἰαΐοχ 
πτηνῶν ἄχος νοσούντων᾽ ᾿ ΔΠΠΠΠ0 5 ΓΘ πτὴ ΞΕΌΟΜΕΝ 
καί που ποθοῦσιν οἶνον ο΄ οὗ ΔΠΟΌΒΙ διηδηΐθ5 νἱπὶ. 

᾿ΠΑΝΤποΠΘοΙ αὶ ἀπάρας κα ἈΡΡΩ͂Ν 

μίσητρόν ἐστιν ὕδωρ. Ἰη, υἱηιίην, οαἸἸ-οδιιβἃ. ἅυᾶ δὶ " 
Καί που μέσον θαλάσσης [ , Εἰ Δ] 1ουὶ πιθαϊο παδυῖ 
πίδαξ ἀναρροιθδεῖται, ᾿ βοδίθθγα δυποΐαξαυ-ουτη- 
χαὶ χασμάτων ἐχπνεῖται οἱ νογδρη 08 οἰΠαίαγ. 

προλεχτικόν που πνεῦμα. τ Ῥτγορῃθίϊουβ Παΐαβ.. 

ἄσφαλτον ἄλλη γῆ δέ Ὶ ᾿ς Βίϊαπηδῃ ἃ] φυϊάθπι ἔθυγᾶ, 
πως ἐξάγει" τί τοῦτο; 0. 4υοάδιι πιοάο δάμοῖ! : φυϊά δι 
ὦ θαυμάτων τὸ θαῦμα! Ἵν, τς Ὁ πηἰρδουίομιπι τηϊτδοι τα ὦ 
πηγὴ ψόγῳ θολοῦται, ᾿ Ο 0η5 νἱξαροταιϊοπο τατθαΐίαν,ο 
αἰνουμένη. δὲ λάμπει. , Ἰδαάαίι5 δυΐθιη ἐὐκαντν : 
ἄλλοι λέγουσιν ἄλλην ΑΠΕ ἀϊουπί Δ] πὶ δγροι 

χρυπτοὺς δόλους ἐλέγχει" ὃ. ἰ ΘΘΟΙΠο5 ἀ0105 ΔΡΡΊΌΘΙΘ 
᾿ἄλλην χαθαρτιχὴν δὲ ἐ ἈΚ Ἐ. αἰϊατα δὰ ναξξορδοινανεν 

χυμῶν μόνων θρυλλοῦσιν" ΒΟ τη 0 Πυπιοῦ65 γα]ρὶ 

ἄλλην δέμας χρατύνειν ΔΙ ατα ΘΟΓΡῈΒ Βυιηᾶγο. 

: χαῦνον διϊστοροῦσιν. ἀοίδββδαση ρου ρθη. 

ὕδωρ πιχρὸν τελεῖ δὲ πΤτ ; Αφαϑιη διμᾶγαπι οἰ βοὶξ 

φῶς ἡλίου χαυσῶδες, : 5018 Ἰαπηθη ἃγάθηβ, 
ὃ νὺξ γλυχαίνειν οἶδεν ΟπΟΧ {διῇ ἀσϊοοια τοάθγθ 
εἰς ἡδύληπτον ἕλξιν, 5486 αὦ βυδγοιη-οδρία, ᾿ 

Ολόος δὲ πηγῆς ἐστὶ εἶ ἘοπΙΪβ δαΐοπι [6 οἴ ὰ5 δι 
φύσιν χάτω τὴν χούφην, ᾿ πηϑίθυ!ἂπι ἀθΟΓΒΈΓ. Ἰονθπι. : 

δλχὴν δὲ τὴν βαρεῖαν ; ῬΟΠάυ54ι6 »Τᾶνθ τὴ 
ἄνω φέρων ὡς ἄχνην. ἱ ΒΌΓΒΙΠΙ ἔθγγο αἱ σ᾽ απιᾶπη. 

ἄλλος δὲ ῥοῦς μικρός σοι ΑΠαὰ δυΐοπι Παθπίαπι ρᾶγναχι, 
ὃς σωμάτων τὰς θλάσεις φυοά Φοτρογιπι φομξιβΙΟὩ8Β 
ὀστῶν τε τὰς χατάξεις ; , Οϑβ τη 46. Τνδοίαγαβ ἐν 

σφίγγει, τρέφει, πιαίνει. : Ἵν οοηρ] αἰ παΐ, 60)Ῥιι5 παίτ] ς 

Θέλεις προσοίσω πλείω; ᾿ : : ψΊβηθ ἃΙθγαπι Ρ] Γ΄ 
ἔστιν, λέγουσι, νᾶμα, ἡ Εϑί, ἀϊοαηΐ, Ἰαΐοχ 
ὅπερ βαλὼν εἰς ἄγγος, , 406 πὶ Ἰη αϑατὰ 1Π ὈΡΏΔΤΩ. 
εἰ γυξὶν αἰθριάζοις, ΤᾺΣ τ΄ βἱ ποοία 500-4]0-60]]0668, 
χρυσταλλόπηχτον εὕροιφι. τὸ.: εἰ 5]8ο16-ΟΟπογθί 1 ἱπνθηϊᾶδ. 
Ἰέστιν, λέγουσιν; ἄλλο ᾿ Ἐβί, δἰαπηΐ, 8115 : 
ἐξ οὗ πιεῖν προχύψας, Ἷ 6Χ 400 5ἱ 84 Ὀἰβοπάυπι [6-ἰϊ 
δῦνον βλέπεις, σε φεῦγον, ᾿ : απ ν᾽ ἀ6 015, αἱ αὶ (θ ἴυ 
γῆς υητρὸς ὡς ἐν χόλποις. Ὡς : αυ88ὶ ἴῃ ἰθΥΓ ΤηΔ 115 5] 

ἔστιν δὲ ῥοῦς (ὦ θαῦμα ") ΝΣ ΝΣ ͵ Ἐβί δαίθπι Πυθηΐαπη. ο ῃ 

ὃς, εἰ δεδέξεταί τι, ᾿ ες ΤΠ αιορά, 8ὲ αυἱὰ τϑοθρθῖί, 
λίθον τελεῖ το πρᾶγμα ᾿ : ες Ἰδρίάδπι οἴβοϊξ Ποὺ Ἰρβυμη, 
ἐν ἡμέραις οὐ πλείσταις, ᾿ . ᾿ ἀἴθραβ ποη Ρ]ΡΙπη5. ἢ 
ἄλλην λέγουσι χρήνην ον ΑἸπαὰ αἰοαηΐ ἰοηΐθηη, 
βραχὺ βρύουσαν ὕδωρ, ο.. βϑγαπὶ ογα  ἐ θηΐθια. ἐν 
ἥτις, παρόντος ὄχλου, ἯΠΣ 40], δαἀβίδηίθ ἴαγθὰ,. 
πλεὶν Α θνῶν ῥεῖθρα. : ΟΡΙατὰ ἀαἱ Πυρηία. 
ἄλλην δέ που πιστοῦνται, τ ὙΙ͂. ΑἸ ἅΠουὉ] αἰΠνιπδηΐ 6886 



δῇ ς ἔστι πᾶσα, 
Ἕ. “χρὼ θέρους δὲ νᾶμα. 
͵ ἄλλην ἀχούεις πάντως 

᾿ ὕδωρ φέρειν νιτρῶδες, 
ὡς ῥυμμάτων μὴ δεῖσθαι 

᾿ λελουμένους ἐχεῖθι. 
Θερμὰ προχεῖ δὲ λίμνη, 

᾿ ὡς μὴ πίνεσθαι ζώοις" 

ὄζει γὰρ ὥς τι πῦον 
᾿ ἢ σῆψις ἄλλης ὕλης. 
ἐχεῖ λέγουσιν εἶναι 
πολλὰς φυτῶν αἰγείρους 

᾿ ἥἤλεχτρον ἐξαγούσας, 
τὸ χρυσόμορφον εἶδος" 

πίπτει δὲ τοῦτο πρῶτον 

- ὡς δάχρυον γλοιῶδες, 

᾿ ἔπειτα δὴ πετροῦται" 
ὦ τοῦ ξένου μετάλλου ! 

Δεῦρο φράσω χαὶ τἄλλα. 
Φέρει τόπος τις λίμνην 

ὅτι Βχρὰν λίαν, χυχλώδη, 
πρὸς ἣν θέλων λουθῆναι 
πεπχησμένην εὑρήσεις" 

᾿ ἕως δὲ πεντήχοντα 
᾿λελουμένους καθαίρει. 
ἘῚ δ᾽ αὖ τις αὐτῇ πλείους 
ἯΝ ἄνδρας φέρει λουθῆναι, 

᾿ ἔξω τρέχουσα ῥίπτει 

τοὺς ἀχρίτως τρυφῶντας. 
Ηέτρας καπνὸς δ᾽ ἐξέρπει 

χρύπτων ἔσω τὸ χαῖον, 

ὅπερ σαφῶς ἀνάψεις, 

ἔλαιον εἴπερ στάξεις. 

ἄλλη δέ τις βραχεῖα 
πῦρ ἐξέθαλψε πέτρα, 
εἰς ἣν ἔλαιον ῥαίνων 

᾿ς πάντως σθέσεις τὸ φαῖνον. 

᾿Δέλτοι φέρουσιν ἄλλην 
ὥρα θέρους βαθείᾳ 

πῦρ ἐξ ὀπῆς ἀνίσχειν, 

χειμῶνος ὕδωρ ῥεῖν δέ. 
᾿ς Αίθους ἔχει δὲ ῥεῖθρον 
ο΄ ἅπτοντας ὡσεὶ δᾷδας, 

᾿ ος ῥιπίδι ψυχάζων 
᾿ τὸν φλογμὸν ἐχπραύνεις" 

τ νεῖ δ᾽ αἷμα ῥαίνων σπείσεις, 
᾿ τὸ πῦρ πλέον τυφοῦται, 

ἄλλης ὀπῆς ὠθεῖται 

᾿ ὕδωρ τε καὶ πῦρ μίγδην, 
᾿ χαὶ τὴν φίλεχθρον μίξιν 

᾿ πετραχτύος πιστοῦται. 

Οὕτω φύσεις ἀπείρους ᾿ 

ὁ δεσπότης ἁπάντων 

4], ΡῈ. Ἔρθθει 
Ὠυμηογθ-οαγδί ΟΠ], 
ῬΓοΐαπα!ϊξ δὐΐθπι βίαΐθ Ἰδί!ο65. 
ΑἸ᾿ατα δ 15. τη ηἶη 0 ᾿ 
ΔΙΌΔΠῚ [Ὁ ΓΓΘ Πἰ Γοβάτη, 

411 

αὐ φυϊθυβτρ αν θηίαν ον 68, ΠΟ ΟΡῸΒ 5ἰ1 
115. 41 5686 ἰδίϊο ἰᾶνθγθ. 
(1485 ἀψιαςβ ΡῬγοΐαπα! Ἰδοι8, 

4 ποὴ ὈΙΡΘΓ6-Παθδηΐ ΔΗ Πη 8] Ἰὰ ; 
οἰθηΐ θηΐπη αιιδϑὶ ΔΙ 08 Ρὰ8 
δαΐ ραΐγθαο 8|105 τηδίθυϊ. 
ΠΠ1|Ὸὸ ἀϊουηΐ 6856 
τη 85 ΡΟρυΪΟ5. 6 νἱΓΡΌΠ,, 
οἰθοίγυπι θυ! θηΐ65, 

ϑΌΓΘΔ-ΒΡΘΟΪΘ Ρ6ΠΙΒ : 
Θχοὶαϊς δυίθτη ἢοο ΓΙ ΠῚ Πη 
αὖ ἸΔΟΓΙΠη8 Βἰυϊίποβᾶ, 
ἀοθίπά 6 58Π6 ἴῃ Ἰαρίάθιῃ νϑυίαν : 
ὃ τηΐριμ τηθίδ! τὰ ΐ 
Ηῖΐο οἱ ϑοψυδν αἰϊἃ. 
Ἑδτί Ἰοοὰβ φυϊάδπι ἰδοι πὶ 
Ρᾶγνατῃ διτηθά μη, γοϊαπά τη, 

4.161, 51 νἱβ ἰᾶψνϑγθ ἐθ 
ῬΙΘΠΙΠῚ ᾿ΠΥΘΏΪΒΒ : 
5686 δά φυϊησυδρίηΐα 
Ἰανδηΐθβ ρυγρδί. 
ΘΙ δυΐθμι 415 ἢ ΡΙΌΓΟΒ5 
Βοιηη65 δααποδί, ἰαναίαΓΟϑ, 

Θχίγα ΘαΓΓΘΠ5 ἀ6]1οἷς 
ἰηαἸβογοίθ ἀ6]1ο115- πα υ]ροηίο5. 
Ε Ἰαρίάθ ΤὈτηι5 Θχου τὰν 
ΟΘΙ8Π5 ᾿ηἰπι5 σαοα ατὶΐ, 
αυοάσιθ ρϑγϑρίοιθ δοοθηάθ5 
51 οἰδαπη 1η5018 015. 
ΑἸ1ὰ δυΐθιῃ αυςάδπι οχὶριιᾶ 
ἸΡΏΘΠι 8οΟΘηα  ροίγ, 
ἴῃ 4υ8πι Οἰθιπὶ ἔπ Πα ΘΠ 5 

ΟἸΠΠΪΠΟ ΘΧΒΑΪΠΡΊΙΘ5 ᾿ποθηΐθ ΠῚ, 

“ΤΡ ΕῚ ἰϑγαηΐ δ᾽ίατη ροίγαηι 

ΡΙθηᾶ ϑβίδίϊβ ποτὰ 
᾿σηθι 6 Τογδτηϊηθ (ο0]]6 ΓΘ, 
Βίθιηθ διιΐθπι, δαύϑηη ἐπα ἤμπογθ. 
1μγ01465 Παθοί Πυθηΐατη 
δϑοοθηάθηίοβ 4ιᾶ8ὶ (85, 

. 4005 Πα 6110 τοῖν σ υΔ 5 
ΔΡΔΟΓΘΠῚ τη] ]ρ 88 : 
51 δι 6 ΠῚ 5ΔΠΡΊΪΠΘ ἴι1ι50 ΒΡΔΓΡΌΒ, 
1515 τηδ 015 ἸηΠ αι. 
ΑἸτο ογπηῖηθ ΡΠ ὰΓ 
Δ]Ζύδαῃθ οἱ ᾿ρῊ 5 ῬΓΟΙΉΙΒΟΙ6, -᾿ 
οὐ δῆ 10] -ΟΌ ΠῚ- ἸΠΙΤΏ]ΟΟ ΤῊΪΧ ]ΟΠΘΙῚ.. 
ἀυδίθυ πο η 5 οἰ θη θη ον ἢι ΘΟ ΒΡτηδί. 
Τὰ ἡδίιγδβ ᾿ηΠ ηἰ ἃ5 Τ10)}67Ὸ 
ἀομΙΪΠ115 ΟΠ Πἰ Τὴ 
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χτίζων, ἄγων, ἰθύνων, 

χιρνῶν, πλέχων, ὡς οἷδε, 

πρὸς θαῦμα χαὶ λατρείαν 

φύσεις σαφῶς ἐγείρει. 

Τοῦτον χάλει θεόν σου, 

τοῦτον φρεσὶ φαντάζου, 
μηδὲν τυπῶν πρὸς εἶδος, 
εἰ (νὴ θέλεις γε πταίειν. 

ἀγνωστόν ἐστι πνεῦμα, 
ἄρρητόν ἐστι πρᾶγμα, 

ἄληχτόν ἐστι θαῦμα, 
ἀναρχοφωτόμωυστον, 

ἀρρητολεπτόπυευστον, 
χόσμους φέρον χαὶ βίους 

ἐν πανσόφῳ χώρίῳ, 

ἐν ἐνδίχῳ προνοίᾳ. 

Οὕτω τὰ μὲν χατεῖδον, 

τὰ δ᾽ αὖ βίόλοι ὀοῶσω; 

τὰ δ᾽ αὖ συνῆξε πεῖρα, 

χαὶ πίστις ἐστὶ πάντως 

τὰ δῆλα τῶν ἀδήλων, 
τὰ μιχρὰ τῶν μεγίστων. 

Τούτων σχοπῶν τὸ θαῦμα, ᾿ ᾿ 

οἶδα, πλέον ποθήσεις 
τὴν τρισσῤφωτον φαῦσιν, 

ποθῶν δὲ χαὶ ζητήσεις" 
ζητῶν δὲ καὶ θεώσεις 

μετουσία τὸ χρεῖττον. 

10. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς τὰ Ναυμαχιχὰ συνταχθέντα παρὰ Βασιλείου 

Πατριχίου καὶ Παραχοιμωμένου. 

Αὐσονίων σοφίης δεδιδαγμένος ἔξοχα ἔργα, 

χαὶ στίχας ἠδὲ φάλαγγας ἰδ᾽ ἀρραγέας παρατάξεις 

ὁπλιτῶν, πρυλέων, χρατερῶν πάλιν ἱπποχορυστῶν, 

ἱστορικαῖς ἡ βέννω: ὑπ᾽ εὐγενέων βασιλήων 

ὕ δειχθεὶς Αὐσονίων στρατιῆς πανυπέρτατος ἀρχός, 

Χαμοδᾶν ἡττήσας, ἀράθδων γένος ἐξεναρίξας" 

νηῶν δ᾽ ὠκυπόρων δεδαήμεναι εἴ ποτε βούλει, 
ἄνδιχα ναυμαχίης ὄφρ᾽ εὐχλέα μήδεα ἔργα, 
βίθλου τῆσδε, φέριστε, νοήματα πάντα χατ᾽ αἶσαν 

10 ὄμμασι σοῖς σχοπίαζε, χαὶ ἐν φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. 

ἔνθεν δὴ, Βασίλειε, πέδον Κρήτης ἀλάπάξεις, 
χαὶ γενεὴν ὀλέσεις Καρχηδονίων μεγαθύμων. 

ΤΠ ἈΒΟΝΈΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂. 

Ψυχρὸν τὸ γῆρας, ̓ ἥ τ᾽ ἐμὴ χράσις φύσει 

φεῦ φλεγματώδης" μὴν δ᾽ ὁ “φεθδρουάριος 

ψυχρὸς μάλιστα" ζώδιον δ᾽ ὑδρηχόου 

τὸ νῦν πολεῦον χαὶ συνὸν μεθ᾽ ἡλίου, 

ΑΝΤΗΟΓΟΟΙΙ ἀμ Άολι Ὁ ἈΡΡΈΝΡΙΟΙΒ, ἔχον, 
ΘΟΠά6Η8, Ό ης Ἡδδδδει. ΞΩ 

ΤῊΪΒΟΘη8, Πδοίθηβ, αἱ οἱ νἰβαπὶ θδί,. τ 

δα δαπηϊρδι!οποῖη οἱ οαϊίαπι 
ὨδίυΓΑΒ ΡΘΡΒΡΙΟΙΘ ΘΧχοῖίαί.. 

Ηπηο νοοᾶ ἀθαπη [πὰ Πἢ, 

ἢὰηο δηΐπιο 110] ΠηρῸ, 

Βα] ] πη ᾿πΟγιπδη5 δ ΘΘΏΠ5,. 
5ὶ ὨΘῃ νἱ5 χυϊάοπι ΡΘόδδΓθ.. 

μοη δὰ 7υς- 0 }16- ἀἸοαίαν τ65,. : 

ποη ἰὰ φιοα ἀδδἰπαὶ Ἀν: ἢ : 
ἰχ66-᾿π06η5- γπᾶ- οἰ -ἀγοδηδ, 

ἸΠ6 Ὁ }}1-οπαϊ α 6-Βρ᾽ ΓΔ Π5, 
ΤΠ Π405 ἴθγθηβ οἱ νιΐᾶβ, ἧς: 

ἴῃ 5ραΐϊο οτηπἰ βαρ πιὰ τογπδίο, ὦ [ 

ἴῃ υδία ργονϊ ἀθηίϊα. 
5ἴο δ1ἃ συϊάθπη υἱαὶ, - 
4|1ἃ δυΐθπῃ Π τὶ ΡΓΟοΙαπηδηΐ, ε 

8118 οἱ οο!]θρὶὶ ΘΧρογϊθηιία, 
οἱ πάθη [δοϊυηΐ, ομμηἶηῸ 
τηδηϊ βία οὈΒΟυΓΙ5, 

Ρᾶγνδ ΠηδΔΡΉΪ5. 

8οῖο, ΠηΔρῚ5 ΘΕ ΡῚ65 
{ΠΡ }1ς015- 1015. οΙαΡ Ια ἀἸ ΠΘ τη, 

εἱ ΘΌΡ ΘΠ, Φυῶγοβ:. 
συ ΓΘἢ5 δυΐθ τη οἱ ἀθυχη-Γδοῖο5 

ἀεῖ βοοϊοίαιθ φυοά ἴῃ (6 τηθ] 5 6ϑί, ἡ. 8 

τὸ. ΑΝΟΝΥ͂ΜΙ.. 
. ἈΜΆΝ 

Ιη Ναιιριαο]ιῖςα οοτηροβιία, ᾿ανθηΐθ ἘΒδΒΙΠῸ 

οἱ 5δοῦὶ σαδίου!! Ῥυδροβίίο. ὦ 

ΔΑυβοπίογατη βρέ ἀοοία5 ΒΟΠΏΙΙΟΡΟΓΘ 
οἱ ογἀϊπ85 δίψιθ ρῃδϊδῃρθβ δἱ 1πῇγα 1165 δι 
ΔΙΙΩΔίΟΓΙ ΠῚ, ΡΘαϊίυπι, τοθβίογαπῃ ἔστη 66 
μἰβίονϊοῖβ ραρίηβ, ἃ ποθ  ΠΠθ5 τορῖθα5 {{π| 
ἀϊοία5. Αὐβοπίογατη ΘχουΡοἶ 15. ὉΤΠΠΙ ΠΟ- 5Ὸ ΡΥ 

Ομαηθάδπι «υϊ-Βαρθνραϑίῖ,. Αγαθαπη σΘΠ 

Ετγιριάα εὐαιδοι δ, ΤὨΘΌΠΙΟΙΙΘ ὡς 
μθὰ, Ρἰ υϊίοδαπι: τηθη 815 ϑαΐοπι ΓΘΟγιᾶ 
ἔβα 1 ἸΠΡΥΙΠῚ15. : ΒΒ μυμησι, ἸΓ1ῸΒ 
41 ἤυηο γογβαίγ οἱ οοχα δία Βοίθπα,. 



ἴνυσι ᾿χαὶ τὸν οἶνον ἔν τισι τόποις, 
τοὺς τ᾽ ἀμφορεῖς ῥήγνυσιν. ἐχ τῆς φύξεως. ; 
ὁ δ᾽ οἶχος, ἔνθα νῦν χατασχηνῶ, παλιν 
᾿ ἀγάννιφός τε χαὶ λίαν δυσχείμερος. 

ὁ Θρασχίας δὲ δριμύς͵ ἐστι χαὶ πιχρός, 

᾿ ὀξύς, δυσαής, ταρτάρου πνοὰς ἔχων" 

γὰρ Νότος λέλοιπεν ἡμῶν τό χλίμα.. 
Ε Πῶς οὖν τοσούτων ψυχροτήτων ἐ ἐν μέσῳ. 

ὁρῶν με συσχεθέντα τὸν ταλάντατον, 
ὕδωρ χελεύεις προσφέρεαθαι, φίλτατε; 
"Ἐπὶ γάρ με πείσῃς, ἢ χιὼν γενήσομαι: 
ἢ χαὶ χάλαζα: χαὶ θανὼν νεχυοστόλοις 
ἄψαυστος ὡς χρύσταλλος ὧν φανήσομαι, 

τῇ σῇ ἀπ κοιθὰς ὁ Ψυχτικῇ παραινέσει. 

ἄπελθε τοίνυν εἷς τόπους τῆς ἰνδίας, 

εἴς τ᾽ ἀγησύμθων, εἴς τε Βλεμμύων πόλεις, 
᾿ ὅπου λέγουσιν ἀμπέλους μὴ θλαστάνειν" 
ἐχεῖσε δεῖξον σὴν ἰατρικὴν, σοφέ. 

] Ἡμῖν γὰρ ὀὐχ ἔνεστι χρεία σῆς τέχνης, 

Τ᾿ εἰ ζῆν θέλοιμεν χαὶ τὸν ἥλιον βλέπειν. 

᾽ 

18. ΛΛΒΣΒΌΤΟΝ, 

ἐμοῦ θανόντος χαὶ τλϑοὺς χαὶ τέχνων 

ὃς ἂν ἀνοίξει τύμδον ἢ βλάψει τάφον, 
πόνων ἀώρων περιπέσοιτο συμφοραῖς. 

79. ΑΛλο. 

Εἰς στρατιώτην ὑπὸ τόξον ἀναιρεθέντα. 

ἣν ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν᾽, ἀγαθὸν. δέ τιν᾽ ἐξενάριξεν 

δ τἰμαχον. τόνδε ρῶν μαχροθόλος. 

ς ἄδιχος τελέθεις, Ἄρες" ὅς γ᾽ ἐν ἑαυτῷ χάρτος 

᾿᾿ χρείττοσιν οὐ παρέχεις, πῶς ἑτέροις δικάσεις; 

80. ΑΛλοΟ. 

. ἀγαθὸν σταδίῃ πλατὺ φάσγανον, ἕν δέ γε τείχει 
τόξον ἀεὶ χρατέει" τοῦτ᾽ ἐδόησεν ρης. 

81. ΑΛλο. 

Πολλὴν ἐπῆλθον τῆς κάτω χθονὸς, Λόγε, 
ὄξης ἀνῆλθον δεξιᾷ σῇ πρὸς μέγα" 

᾿ οὐ παρῆλθον τὸν τρίπηχυν νῦν λίθον" 
λλ᾽ οὖς ἐφεῦρον ἐν βίῳ φῶς τοῦ βίου, 
φῶς τεχοῦσαν, φῶς σε, τοῦ φωτὸς γόνε, 
ροιμι χἀχεῖ φῶς τε χαὶ λύσιν πόνων. 

82. ΑΛλο. 

 ύλτους ἐπῆλθον χαὶ τόπους γῆς μυρίους, 
Μόνος διῆλθον, ἀρ; χικὰς ἐξουσίας, 

᾿ οὐ παρῆλθον τὸν τρίπηχυν νῦν λίθον" τ 
ΩΣ ἴμαι δὲ γεχρὸς τῶν χόπων πεπαυμένος, 

᾿ΑΑΡΌΤ' Ιγ. . ἘΧΠΟΝΤΑΤΟΠΙΑ ΕΤ ΒΌΡΡΙΠΟΛΤΌΒΙΑ. 413 

σορὶί οἱ νἱπυτη ἰὴ «υἰθυδάδτι Ἰοοὶβ,. 

ΔΙΏΡΠΟΙ 3416 ἔΡΔη σαὶ  6χ τοί γι ρογαίίοηθ. 
Βοπλιβ δαΐθιη, θὲ πὰπο Βα ΡΙ10, ΓυΓΒα ΠῚ 

γ]46-Πἰνοβᾶαιιθ οί οἱ δατηοάστῃ αἰ θθυπο- [Γροτο 
ΤὨΡΑ ΒΟ 5 86 6Γ 6ϑἱ οἱ ΔΟΘΓΡΙΒ, [πη 6βίδίδ. 
δουίαβ, ΕΓ ΆΥΠΘΥ ΒΡΊΓΔΉ8, ἰᾶγίδγθο8 Παίι5 ΒΔΡΘΠ8: 

Νοίτιβ. δηϊπη γΘΙ  υ}} ΠΟΒ ΓΔ ΠῚ ΓΟ ΡΙΟΠΘΙΏ. 

Ουοπιοῦο ἰρίλαν ἰδηίοτγαπι ΠΡ βογαπι ἴῃ ταθάϊο 
ν᾽ ἀθῃ5 τη6 ΟΠ Ὀ᾽ ἱὰ 1 ΤΠ ΒΘ ΥΓΙ ΤΌ ΤΏ, 

Δ4Ό δ ᾿ὰ}0 65 ΔΙΟΡυὶ, ἃπηϊοἰ ββὶ πη 6. 
51 ΘῃΪπῚ Τὴ6 ῬΘΓβιι 565, διΐ, ηἰχ ἤδτη 
δῖ, οἰϊδτη σγρᾶπαο ; δὲ τηογίαιιβ ΡΟ ΠἸποιουϊ θὰ 5 
ΠΟ ἰδηρΘηἀα5 υἱἱ, ΟΓΥ 5.4} 5 ν᾽ ἀθ θῸΓ, 
ἰυ Πάθη5 ΓΙ ρΙαατῖς Δα μουγίαιϊοηὶ. 
ΔΡῚ Ἰριίαν ἴῃ ἐγδοίιβ [πάΐοοϑ, 
ἴη4.18 ΑΘ ΒΥ ΟΤΈΠΙ, ἰΠ4 116 ΒΙ ΘΠΊΓῚ γ ἈΓΌ Τὴ ὉΓΡ 65, 
ὉὈῚ ἀϊοιπί, ΠΟῚ ΟΥ̓ΘΒΟΘΓΘ νἱΐθ5 : 
1Π16 οβίθη 48 ἴμδηὶ πιθα]οἰπᾶπι, β8ρ 88. 
ΝΟΌΪ5 Θηΐπὶ ἤθη ἰηθϑὲ Ορὰβ ἰπὰ γί, 
51 ὙΙΥΘΓΘ ̓ γΟἰυτηὰ8 δὲ 5016πὶ νίάθιβ. 

18. ΔΝΟΝΥΝΙ: 

Μοῖ τηογίαϊ δὲ ἀχΟυῚβ οἱ ΠΠΡΘΓΟΓΙ ΠῚ 

4] δρθϑυῖθί ἐστ! απ δαΐ, ν] ΙΔ ΒΘρα]ογυ τα, 
ΦΥΓΉ ΠῚ ἀΘἰΟΥ Πλ πὶ πο δὲ ἰῃ οᾶ508. 

19. ΑἸΤΌ}. 

Ιη τ ΠἸθὰ (610 ἰηἰθν δοίη. 

Νοη Ὀοηὰ5 4υϊάθηῃ οοοἰαϊί, ΒΟΠαπὶ γ 6 ΓῸ «ΘΙ, δὴ 
5 [᾿πίογίβοϊι 

οσΠλΪΠ5- Ρυ σ Ἴδη 6 ΠῚ Βυποοθ Τανθηθπη ΘμηΪΠπ5- 

[[Ὁγ]Θη5. 
Ουδηι ἰηΐααιβ 65, Μαγβ! αυϊ αυϊάθηι ἴῃ ἰ6-ἶρ5ο 

[μαϑοηι8 Το ὺΓ 
ΤΠ ΘΠ] ΟΣ Ὲ15 ΠῸἢ ΡΥ 65, 4 ΟΠΊ060 [115-16 65 8115 Ὁ 

80. ΑΙ. 

{Π| θοηυ5 ἴῃ 5.8 0}}} ριέσηα Ἰα 5 Θη 515, ἴῃ ΤῸ 8586 
6] πὶ ΒΘΙΏΡΘΓ βυρογδΐ : ΠοΟ οἰατηαν ΜαγοΓβ. 

,. 81. ΑἸἴὔ}. 

Μυϊίαπι ομῖνὶ (6 }υΓ]5 Ἰη θυ, Ν υθυτη, 
Θ]ονγῖ δάβοθηᾶὶ ἀοχίγα ἐσ δα τη ρῊ ἐἀἸηΘ ΓῺ : 
564 ποη ργϑίουϊὶ ὑγισα δ᾽ (α]Θ πὰ παης Ἰαρίά τα : 
564 4005 ᾿πνοηὶ ἴῃ νἱΐᾶ ν᾽ ᾿Ι 66 ΠῚ, 
θαηπὶ 4 Ιασθτῃ ρορουὶί, ᾿ασθπῃ ἰ6, [05 Π]]," 
εἰΐπαηι 608 ἱπνθηΐαμῃ οἱ 1ΠΠ|ς Ἰὰθθη 6 οἱ ἤηθπη 

[᾿ΔΒογυτα. 
82. ΑἸ}. 

Θ᾽ηι5 δαϊὶ οἱ ἰΙοθοβ ἰθυγῶ ἱππυΊΘΓΟΒ, 

(Ὠτοποβ ρογίγϑηβὶῖ, γορῖαβ ρο(οβίαίοδ, 
564 ποη ργθίογὶϊ ὑγὶου Ὀ᾿ [8] 6 αι πὰης ἸΔρί ἀθπὶ : 
Ἶδοοο δαΐοιη πιογίαϑ ἃ ἸΔΒογθὰ5 φαϊθίυβ, 
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δίκην φρυιώδη προσμένων τὴν ἐσχάτην. 

ἀλλ᾽ ἡ τὰ ῥευστὰ δοῦσα τοῦ χάτω βίου, 
αὐτὴ τὰ λαμπρὰ. τῶν ἄνω μοι, παρθένε, 
χαὶ νῦν πασάσχοις, σὺν μαθητῇ παρθένω, 

83. ΑΛλο. 

ἦλνθ᾽ ὧν τὸ πῦρ δέδωχας ἀνθρώπων γένει, 

τρύχῃ βίᾳ φάραγγι προσπεπηγμένος. 

Τὸ πῦρ, Προμηθεῦ, ὃ βροτοῖς ἐχαρίσω, 

ὕλη πρὸς ἀχάματον εὑρέθη φλόγα 
ὀργῆς χατά σου πρὸς θεῶν πυρσουμένης. 

Αἰσχύλε, τί φῆς; τοὺς θεούς. σου προσφέρεις 

πάσχοντας αἰσχρῶς ἐχ θεῶν ὁμοτρόπων, 

χαὶ πῶς ἄρα λέληθας σαὐτὸν εἷς τέλος 

θεοὺς σεθάζων τοὺς παθητοὺς τὴν φύσιν, 

χαὶ μὴ δυνατοὺς ἐχφυγεῖν τιμωρίαν ; 

Οὐαὶ, Προμηθεῦ χρώζων, οὐαί σοι μέγα" 

χάριν βροτῶν γὰρ ἠπάτησας τὸν Δία, 

χαὶ λάθρα τούτου πως τὸ πῦρ ἐχεχλόφεις" 

εἶτ᾽ οὐδ᾽ ἐπείσθης ὥν περ ἐσταυρωμένος 
τὸν ἐχθαλόντα τοῦ θρόνου εἰπεῖν Δία" 

Τῷ τοι χεραυνὸς ἐχ πολλοῦ χατηγμένος 

ἔργον τίθησι συντριθῆς σε τὸν τάλαν. 

Αἴαζε τοίνυν, τοῦτο γὰρ πάρεστί σοι. 

84. ΑΛΛΑ. 

Δίστιχα παλαιὰ εἰς τὰ τοῦ Αἰσχύλου δράματα. 

α΄. Εἰς τὸ Προμηθέως. 

ὁ μὲν Προμηθεὺς δοὺς δίχην, καλὴ θέμις, 

δείκνυσιν ἡμῖν, ὡς χαχὸν συλᾶν μέγα. 

β΄. Εἰς τὸ τῶν Ἑπτὰ ἐπὶ Θήδας.᾽ 

Δεινοπροσωπήσασα τέμνεται ξίφει 

δυὰς ἀδελφῶν ἡ υιαιφονωτάτη. 

γ΄. Εἰς τὸ τῶν Περσῶν. 

Ξέρξης δὲ πάλιν δυσὶν ἡττηθεὶς μάχαις 

πέπεικεν ἡμᾶς ἀδικεῖν μὴ τὸν πέλας. 

δ΄. Εἰς τὸ τοῦ Ἀγαμέμνονος. 

Σφαγεὶς ἀγαμέμνων δὲ συζύγου πάρα 

βοᾷ πρὸς ἡμᾶς ὡς χαχὸν γυνὴ μέγα. 

ε΄. Εἰς τὸ τῶν Εὐμενίδων. 

ὁ δ᾽ αὖ ὀρέστης τὰς φρένας βλαθεὶς ὅλος 

σαφῶς παραινεῖ τὴ χαθάπτεσθαι φόνου. 

85. ΑΛΛΟ. 

Ηδε βίδθλος σύμπασα Γαληνοῦ δείκνυσι τέχνην 
παισὶν ἰητήρων ἀτρεχέεσσι λόγοις. 

Τῆδε γὰρ ἐν μιᾷ ἑπτά τε καὶ δέκα γράμματα τάξας, 

ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΑΣ ἀπλῖοσὶ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ ἍΤΕ Φὸ: 

᾿Ἰυβίϊαπὶ ΒΟΡΡΟΠ ΔΤ δράσων ζἸωδαὶ 
γογυπν 408 ἤαχα ἀφάϊδι1 Ἰη θνῖον 8 ἱίω, 
ρ88 5016 Πη6 148 5. ΡΘΡΠΟΥ τη τη], ΥἹΓΡῸ, 
Θὲ πο ῬΓΘΡΘ85, οὔτ αἰ βοῖρα]ο υἱγρίπθο.. 

839. ΑἸ]. 

Ρτορίογθα. αυοά Ἰσηοπὶ ἀθα δι Ποτηΐπαμπ, 
Δα ΠΙοίΔτῖβ νἱ τυρὶ -δγαρίξ αἰῆχυβ. 
[ξηῖ8,. ο Ῥτοτηθίθθι, 4αθτῃ τρογί Δ] υ5. Ι 

1Γῷ ἴῃ (6 ἃ αἰΐ5 Ἰηοθηβῷ. Ἷ 

ΖΒΟΒγ]6, φαΐ ΠΑΥΓΔ587 ἀ605 ἰπο5 υνοὰ 
ἱαγΡΙ [ον ἐχναονει γ Ἰθη 5 α5. τρὺ 

γῷ, Ρτοπιθίμ οι βΆγΡΊθη5, ν {01 τηδρΏτιπι 
τη Δ] "πὶ οδιιδ8, ΠΘΙῚΡΘ ἀθοθρίβίϊ Φόύθιη,. 
οὐ οἰᾶπὶ Θιπη Φαοάδηη Τη040 ἱρβη 6 Πι ΒΌΓΡΡΙΡΕΘ 
ἀοίηάθ ποη ΟΡ! ἀἰβίϊ, Φαδηην 5. 65565. ΟΓἹ 
ϑυτῃ «αὶ ἀοίγαδβογαΐ 50110 ἤόνθπη, ἀἴθΘΓ : 
Οἱ 58η6 ἔπ] πηθῃ Ἶδπὶ Ῥυϊάθιη γα αϊΐαπις 
ορί βοίυπι ἴδοὶί οομἐν  ἸοΠ15. (6 Τα ΪΒΟΓ ΠῚ 
1μπηθηΐδγ6 ΘΓΡῸ, Ποὺ θηΐπὶ {101 ἀδίαγ. 

᾿ 

8ά. ΑΙΔΑ.. 

Ῥιβύϊομα δηΐααδ ἴῃ ἜΒΟΒΥΙΙ ἀνατηαία,. τὶ 

1. ἴῃ Ῥυοιαθίμβοδι: 

Ῥτομηθίῃθιιβ ἀ8Π5 ριΘΠ85, --- Ρυϊοτα Ἰὰ : 
ἀθιποηβίγαί ΠΟΌΪ5, 4ιδτη 86 ἀορτρἀατὶ 86 

11. [ἴῃ ϑδρίθιη δάνθυβιβ ΤΙΘθᾶ5. 

Οὐοά ἰδΡηΒ11- νυ ζαϊ!, βοϊπαϊμαν Θη5θ᾽ 
ΘΘΙηΘ]]π- Ρὰ γί υτη ΘΟ ΨΟΒΝΗΜΝ. 

Π. Ι͂ῃ Ῥογβᾶβ. 

ΙΝ. ἴῃ ᾿Ἀραιῤοιαν παι τς 

Οοοἶδιι5 ΑΔΠΠΘΠΊΠΟῚ ἃ ΘΟη)αρΘ. : 
Ἰποϊδηηδί, ΠΟΡΪ5 4ι 81: ΤᾺ] πὴ ΤΠ Π]ΘΤ 510. 

Υ. ἴῃ Ἑαχπιθπὶ 488. ἐ 

85. ΑΙ1ΌὉ. 

Τοίυμη μοο γοϊαπιθη ΘΔ] θηΐ ΘΧρ οαί ὃ 
81115 τηθαϊοουπι γΘ}15 ΒΘΡΙΏΘΠ ΒΕ. 

Ηοο δηΐτη ἴῃ ἀπὸ βϑρίθιι οἱ ἀθοθῖη 5 



ἴσ ἀπεξέθετο κῶν ὅλων μορίων. 
ζαὶ μὴν εὐφρονέων τις ἀγαθὰ δαίδαλα ἔργα 

οὐ μαθὼν ὅσσα πλέξε φύοει θεός. 

: 80. ΑΛλΛΟ. 

» Ἔμμετρος ὑπόθεσις τοῦ ἐπὶ Κολωνῷ Οἰδίπου. 

ἴλυθεν ἐκ Θήδης ἀλαὸν πόδα βαχτρεύουσα 
ΠΕ οὸς ὁμογνήτου τλή βόνος ἀντιγόνη 

ἢόνα Κεχροπίην χαὶ τὰς Δήμητρος ἀρούρας, 

σεμνῶν δ᾽ ἰδούθη σηκὸν ἐς ἀθανάτων. 
ς δὲ Ἀρέων. Θήδηθεν ἔχων εἰσῆλθεν ἀπειλάς, 
Θησεὺς ταῖς ὁσίαις δύσατο χερσὶ βίᾳ. 

βείων παρέχων χρησμῶν φάτιν εἶπεν ἀληθῆ, 
εν ἄρ᾽. ὁ πρέσθυς τόνδε χρατεῖν πολέμοις. 

εν δὲ πατὴρ στυγερὰς ἐξεπέλασσεν ἀράς. 

αι γὰρ δυσάλυχτοι ἀφ᾽ ἱππείοιο Κολωνοῦ 

ἤγαγον ἀνδραπόδων πνεῦμα πολυχρόνιον. 

ς δ᾽ ἦν Αἰγείδης ἔφορος λογίων ᾿βχάτοιο, 

οὐ χαὶ βρονταῖς ἦν ἐγανὰς ὃ γέρων. 

87. ΑΛλΟ. 

| Ε [Ὑπόθεσις εἰς τὸν Σοφοχλέους Φιλοχτήτην.] 

Βουλαῖς ἔπεισεν ἠραχλῆς Φιλοχτήτην 
εἰς Τροίαν ἐλθεῖν, χαὶ τὰ τόξα δεῖν μόνα 
΄ τορθεῖν τὸ Τροίας πέργαμον, χαὶ τὴν νόσον, 

δ Ἰτωῦ φανέντος, ἰᾶσθαι τότε. 
Ἱ δὲ πρὶν βουλὴ τῆς ὀὑδυσσέως βίας 

ἔμεινεν ἂν πράξασα ψ-ηδὲν ὧν πάρος 
᾿ υθοπλάστει χλοπικχοῖς ἄγειν λόγοις, ᾿ 

Εἰ ὐλ φανεὶς ἤγειρεν Πραχλῆς λέγων. 

88. ΑΔΗΛΟΝ, 

᾿Ιαμόδιχοὶ. 

Εἰς βουχολιχήν. 

Ὥσπερ σχύφος γάλαχτος ἢ χαὶ χισσύδη, 

βουχολικὴ πᾶσιν ἔχχειται βίδλος" 
: ιγὰρ ῥοφῶμεν οἱ θέλοντες τὸν λόγον 

μασι λαύροις, εἰ χελεύουσι φρένες. 

89, ΟΛΟΒΟΛΟΥ͂, 

Γ Σύριζε τὴν σύριγγα τήνδε συντόνως, 
ἴ τις λόγων πέφυχας ἔννουν τεχνίον, 

ὶ γάλα Μουσῶν ἐξαποθλίδειν θέλεις. 

90. ΑΔΗ͂ΛΟΝ, 

Εἰς τὴν Βατραχομυομαχίαν. 

ὑμῆρος αὐτοῦ γυμνάσαι γνῶσιν θέλων, 

ν βατράχων ἔπλασε χαὶ μυῶν μῦθον... 
ν παρορμῶν πρὸς μίμησιν τοὺς νέους. 

"γόθεν ἦλθεν [ἔπειθ᾽] ἱκέτης χρατερὸς Πολυνείχης" 

ΠΟΑΡΌΤ ἹΥ. ΒΧΗΟΝΤΑΤΟΒΙΑ ἘΤ ΒΌΡΡΙΠΟΛΤΟΒΙΑ. 41 

ΘΧροϑιΐ Ὠἶβ66 ἀβιπὴ 5 Πρ. ΔΛ Πη ῬαΡ τη. 
Δο ῥγοΐθοϊο θ6η6 βᾶρὶ( σαϊ ορ τη ἀρ ϊΠοῖοβα ορογὰ 

βαϊαϊοῖί, φαδοιηαιιθ ἀθιι5. παΐινῶ Ἰηἰοχαὶ 

80. ΑἸΤΌ. 

Μοίνϊσαμη ἀὐρτιτηθηίαμι ΟοΙοηοϑὶ (ΕΠ αἱρὶ. 

 ϑηϊ ΤῊΘΙ5 οδθοῦτῃ ροάθμι Ὀ8 011-508 - 5.5 {1Π 68 
Ῥδίγ 5. δ] βάθη οἱ ἔγίγ! 5. τ 1561 ἈΠΕ ρῸ πᾶ 

ἴῃ ἰθγᾶπι (ΘοΓΟΡ᾽δτη οἱ ΟΘΓΟΥ5 ἃγνᾶ, {Ππ]π|. 
γΘΠΘΓΔΗΔΡΕΙΓΤΏΓΙΙΘ ΡΟΒΙ {15 δύ ἴῃ βϑρίο Ἰπηπηουίἃ- 

{Ππ νοτὸ γθοη ΤΉΘΡΙ5 δάνθηϊ ργΘΌΟΠ5 δ 5, 
ΤἬΘΒΘΙΒ Ρ115 605 5ΘΡ αν ΤΩ ΔΗ] .15 ΥἱἹ. [τα τῃ, 

ῬΒΟΘΡΘΟΓΙΠΙ ΡιΘΌ6Π5 οΥδου]ογατη αἰοίιπι αἰχὶς νο- 
ἰηἀθ συ! θη 56 Π6Χ Ὠιιποδθ νἱοία γα πη Ὀ6}15 

ΑΥΡῚ5 νϑηϊί ἀθῖ πη 46 βιρΡΙοχ ἴογι 5. ῬοΙγηἶοθ5 : 
οαϊ φαϊάθηι ῥίον σΓᾶν 5 ἰποιιβϑὶ αἰγἃ5. 

Ῥᾶγοθ Θηΐμη ᾿ηθν 8 1165 Δ Θααθϑίγὶ (οΙοηο 
ΔΔΌΧΘΓΘ 5ΘΥΨΟΓᾺΠῚ ΒΡ ̓  ΓΙ ατη αἰ αἰ Παπη. 

ὕύ ογαί πρὶ 65 Ἰπβρθοίου. ογδοι!ογαπι [,οηρθ-Ἶδοι- 
[18 η{15 αὶ, 

ΡΘΙ ἰδυυ-τηοίαπη οἱ ἰοηϊίγια αἰβραγι, 56η6Χ. 

87. ΑΠΌ}. 

ΒΟΡΠΟΟΙ 5. ῬΕΙΠοοιδίοο ἀρριιπιοπίατη. 

(ΟΠ 5115 ρουβιυδβὶὶ ἤθγου!θβ Ῥῃϊοοίοί 
αἱ Ττοΐδηα ᾿γϑί, ἰ6]α Ορογίθγθ οἰ} 115 5018 
ον υΐογθ ΤΥΊΟΪ ΔΓΌΘΙΏ, οἷ ΤΠΟΓΌΌ ΠΩ, 
Αὐβουϊδρῖο ργοαἀθαπίθ, απο οαγδίμτη 1Ὁ]. 
Ῥυΐαβ δαΐθηι ΘΟΠ51Π1ὰ τὴ ἘΠ᾿, 556 ΥἹ5 
ῬΘΡΙΠΠΔη 5556. ΔΡΘΠ5 11] ΘΔΓΌΓΙΩ ΤΟΙ (185 ΡΓΙ5 
[θυ] ο056- Πηροθδί, ἀ0]0515 ἃρΌΓΘ γα ΟΠ 115, 
ὨΪΒΙ οοηβρθοίιβ ϑχοϊίδββοί, ἤβγοι!θ5 ἸΟαΠ16η5. 

88. ΙΝΟΕΉΤΙ. 

ΙΔυα οὶ. 

Τῃ ὈποοΙ  σδ η. 

γοΙαΐ ΒογΡΠ 5 ἰδοί 15 δυΐ δὲ ροσαλιπι, 
ΒαΘΟΙ οΙ5 οὐπ 5 ῬΓΟρΡΟβίίι5. ϑϑί ΠΡΘᾺ : 
Ἰσίίαν Πδυγδπιιβ γοϊθηΐδ5 ΠΠ {6 γὰ5 

ΟΥ̓ ἃ ν]40, 5ὶ αυϊάθπι βυδάθηί τηθηί68. 

89. ΗΠΟΙΟΒΟΠ,. 

ὕδηθ ἢδὸ ἢβίυ!ϊα νθῃθηηθηΐθυ, 

5ὶ Ζυΐβ Π{{ογᾶγη πη πδίιι5. 65 58 ΡΊΘῺ5 ΠΠ1Ο]05, 
οἱ ἰὰς Μαδιαμ ΘΧΡΓΙΠΊΘΓΒ ΥἹ5. 

90. ΙΝΟΒΗΤΙ. 

Ιῃ Βαιγδομοχηυ οσηδομίδγη. 

Ηοπιδτι5 ϑυιαηι ᾿ρϑὶαβ ΘΧΘΓΟΘΓΘ ΘΟΡΏΪ ΟΠ Θτὴ γο- 
ἐδπᾶγατὰ Βηχὶΐ οἱ τηυσίαπι Τὰ ΪΆτη, ἢΠδη8, " 

ἴπ46 ἱποϊίδη5 δὰ ἱτηϊ δ ϊοηθπὶ δ ἀοἸΘβοθηίθϑ. 
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91. ΑΔΗ͂ΛΟΝ.. 

Φιλῶ σε, χόρη, τῆς σωφροσύνης χάριν, 

φιλῶ σε, χόρη, τῆς φιλανδρίας χάριν, 

φιλῶ σε, κόρη, τῆς εὐδουλίας χάριν, 

φιλῶ σε, χόρη; τῆς ἀδρθρίας χάρη 

φιλῶ σε, κόρη τῇ τῆς συνέσεως χάριν, 

τοῦ γνησίου ἐρητας πρὸς σὸν Ὑϑβαίον, 

92, ΑΛλΟ. 

Περὶ τῆς ἐνταῦθα ματαιότητος ἡρωικοὶ στίχοι. 

Εἰπὲ ποῦ ἡ χθὲς ἔδη, ἡ δ᾽ αὔριον εἰπὲ ποῦ ἐστιν" 

εἰπὲ πόθεν προὔδης χαὶ ποῦ ὁδοιπορέεις" 

χαὶ τί μέγα ζώειν [σε] τὸν αὐτίχα Ἡεκρὸν ἐόντα. 

ὁ χρόνος ἀστατέει' φύλλῳ ἔοιχε φύσις, [δύνει, 

ἢ Γαῖα :'βροτὸς χαὶ ὕδωρ᾽ τὰ ἀπ᾽ αὐτόφιν εἰς τάδε 

ὥστε μάτην ὁ βίος χαὶ ὅσα τις πονέει. 

93. ΑΛλο. 

Εἰπεῖν τίς δύναται σχῆνος λιπόσαρχον ἀθρήσας, 

εἴπερ ἵλας ἢ Θερσίτης ἦν, ὦ παροδῖτα ; 

94, ΑΛΛΟ. 

ὥμμασι πυρσοτόχοισιν ἀλάστορες εἴχετε πάντες" 

οὐ. θέμις ἀντιθέους ἱερὸν δόμον ἀμφιπολεύειν. 

0ὃ. Αἀλο-: 

Η σωφροσύνη χἂν χυίσχῃ πιχρίαν, 

ἀλλὰ μελιττόεσσαν ὠδίνει χάριν. 

90. ΑΛΛΟ. 

Πόνοι δάχνουσι τοὺς ἀσυνήθεις, φίλε, 

Καρχαρόδοντες χύνες ὥσπερ τοὺς ξένους. 

Τούτου δὲ σαφὴς δεῖξις ἐχ τῶν πραγμάτων. 

Σαὐτὸν μοχθεῖν ἔθιζε λοιπὸν, ὦ τέχνον, 

ὡσὰν φύγοις δήγματα χαλεπῶν πόνων. 

97. ΑΑΛΟ. 

Οὐ νέμεσις ἀπαφίσκειν οὐδὲ θεοῖς βασιλῆας 

οἷσι χαχορραφίη τε μέλει χαὶ ἔχθεα λυγρά“ 
οἷα χαὶ ἀτρείωνι ἀνάρσια ἔργα τέτυχται 

εἰς ἀχιλῆα περίφρονα, ὄρχαμον ἡγεμονήων. 
Τῷ ῥα χαὶ ἐξα πάτηξοι χαὶ πολὺν ὥλεσε λαόν. 

Οὕτως ἡ πλεονεξία ἔπλετο πᾶσι χαχίστη. 

98. ΑΛΛΟ. 

“Ὅρος τῶν ὄντων. 

ἕχαστον εἶναι τοῖς σοφοῖς τοῦτ᾽ ᾿οδοῖδν 

ποσὸν δὲ, μέτρον χκἀριθμὸς, ῥοπὴ, βάρος" 

τὸ πρός τι δ᾽ ἔστιν ἢ πρὸς ἄλλο τι σχέσις’ 

ποιὸν, χαραχτὴρ, εἶδος, ἡ τοιουτότης" 
ποῦ, συμδεθηχὸς τοῦ τόπου πότε, χρόνου" 

ΑΝΤΗΘΠΟΟΙ Ι απάθολὲ ΛΡΡΕΝΡΙΟΙΒΙ ἃ 

91. ἸΝΟΒΆΤΙΟ, 

ΑπηΟ ἴδ, Ῥα6}1α, ηυσὰ 65 τς. 
ἅπη0 ἴθ, Ρ16}1α, φιοα τηᾶτίἑαπι ΑἸ] οῖ5,. 
ἅ1Π0 ἴθ, Ρ.16}18, φορὰ 65 Ῥγυάθῃβ, 

810 ἴθ, ΡῈ6]18, 4υοα 65 ἴου 18, 
. 8Π10 ἴθ, ῬῈ6118, φιοα 65 58 ρΊθη5,. 
δ ἀυ04 ΔΙΏΟΥΘ ἸΠΡΘΠΙ10 ΒΡΟΠΒΙΠῚ ὈΓΌΒΘΕΙ 

92. ΑἸ}. 

16 ἰϑυγοϑίνὶ νδηϊίαϊθ μιθνοῖοί ΥΘΓΒΊΙΒ. 

Ὀῖς δὶ Ποβίογπ αἰοβ δ ον, οἵ ογαβίϊπϑ, Πς 
ἀἴο ὑηᾶἀθ ῬγονΘΠΟΡΒ οἱ 40 νἱᾶπι-ἴλοῖαϑ5 

οἱ φυϊά τηᾶρπυπι νἴνθγθ (6 αυΐ ΙΠΟΧ οδθδνοῦ 
ΤΟΙΏΡῸΒ ἱποοηδίδηδ-6βί, : [0110 5Β1Π2}}15 ἡδίυ 

Τοιτὰ ἸΩΟΡΙΔ] 5 ̓ ξ δαυᾶ : 48 δυΐοπι 6Χ 5: ̓ 
. [5 ἴπ' ἰδία δι ̓ 

Ὀίοοτθ᾽ 4υΐβ ροίοδί θοῦρὰβ οαγπο-πυδαίυτα ἵ 
αἰτατῃ Ηγ]85 δὴ ΤΠΘΓΒΙ(65 [θυ ]ΐ, ὁ υἱαΐου. 

θῴ, ΑἸ1ΌΡ. 

Οου] 15. φυϊουηαιθ 65.015 Ἰρ}Ἰ γΟτη 5, 506] 65 
ποη ἀβοϑί Ῥγοΐδη05 88ογᾶ ἴῃ 8848 γυβαυὶ. [ἃ 

9ὃ. ΔΙΌ}. 

Τοπιρογδηίΐία, φυδπινὶβ οοποϊρίαί, ἀτπδυϊξα 
τη 6] }ΠΠαπὶ ἰᾶτηθη ρᾶιίυτι ᾿ε ἅτ. 

90. ΑἸῦ Ὁ. 
Ἀ 

ΓΆΡοΡ65 τπογάθηί πο δἀβιθίοβ, ἅπηΐοθ, Ὁ 
αὖ ο8Π65 ἀθη {1} 18-8ΒρΘ.] ΡΘΡΘβ ΐη05.. 
Ηοο δυΐοιη ἃρθιία ἀοοθί δχρογθπίϊα.. 
Τὸ Ἰρίίυν ᾿ἰρβυτα ἸΔΡΟΓΙθ 5 δἀϑυοίδοϊίο, ἢ 
αἱ φΥανίαπι οἴ αρ] 5 ΠΠΟΓΡΒ.15 Δ ΟΡΌΠΙ. 

97. 

Ηδυὰ ἱπαϊρηδηάαπιὶ ν6] ἴπ 4605 5] ἀθοῖ 
4υῖθυ5 οὐτ-βυηΐ Ἰπβιαϊῳ οἱ οὐΐα ἐγ βία τς 
4υ8118 οἱ 80 Αἰτῖἀα βοοϊθγαΐθ ἴδοία βυπί τὺ 
ἴπ ΑΘΏΠΠ]οπὶ να] 6-οογαδίαχῃ, ρυϊποίρθπα. 
Οὐδγδ αυϊάθπι οἱ ἀθοθρίιβ δϑί "δἱ ταυτί) 

516 συ ρ᾿ 1 α5. ἔα] πη] Ὲ}5 ροβϑίπηᾶ. τὺ 

ἈΠῸ. 

98. Αῦ. 

- Πρβηϊο δοριτὰ απ186 Βαηΐ. 

Οιιοάφιιο 6586 58 ρ16 ΠΕ 1005 ΠΟ 68 5 
φιυιαγιέυηγι δα ΐθτα ΤΑΘΗΒΙΙΓᾶ, ὨΠΠΉΘΙΙΒ, 

Τὸ αὦ φιιϊά δαϊ αα αἰϊμα ηιιϊα δδὶ, μαδὶ 
χιιαῖθ, Ομ Γϑοίθυ,, Του τηᾶ, 4υδ}}{85-8υ] 
τὶ, δοοϊάθη8. ἰοοὶ, φμαπᾶο (αροϊ 465) 



ἐγοῖν, τὸ τί δρᾶν εἴτε νοῦν, εἴτ᾽ οὐσίαν" 
πιάσχειν, δέχεσθαι τὰς παρ᾽ ἀχχῶν δὲ δράσεις" 

"χεῖσθαι, χλίσις τις ἢ θέσις τῶν χειμένων᾽ 

ἔχεν, ἕχαστον οὗπερ ἐστὶ τὸ πλέον. 

᾿ 99. ΑΛΛΟ. 
"ε΄. ἤΆθλα τοῦ Ὀλυμπιαχοῦ ἀγῶνος. 

Π Πένταθλον ὧδε τῶν ὀλυμπίων πέλει" 
πυγμή, δρόμος, δίαλμια, δίσχος χαὶ πάλη. 

Αἰσθήσεων, ἄνθρωπε, νιχῶν πεντάδα, 
ὀλυμπίων πένταθλον ἧτταν προσδόκα" 

! ᾿ τὰ τῆς πάλης σχόπει πᾶς ἐνθάδε στέφη. 
πον: " 

Ὶ τὰν 

ἘΝ 

100. ΑΛλο. 

Ἂ Τὸ γλυχύπιχρον ἐχροφῶν βίου μέλι 
᾿ τῆς τοῦ θανάτου πιχρίας οὐχ αἰσθάνῃ. ᾿ 

Π ἀλλ' ὀψὲ γήψας, χαὶ νοήσας τὴν πλάνην, 
᾿ ἄνθρωπε, φεῦγε τὸν ψυχώλεθρον βίον. 

: Γῆν γὰρ ἅπασαν καὶ θάλασσαν ἂν δράμῃς, 

τ κχαὶ πάντα τῆς γῆς ἂν κερδήσῃς τὸν πλοῦτον, 
ο΄ τάφος σε σήψει, χἂν θέλῃς, χἂν μὴ θέλῃς. 
Γ 

Ε ᾿ β 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

᾿ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

101. ΔΗ͂ΛΟΝ, 

δ ύσιος ἥψαο ἀχαμάτοισι νόοιο μιενοιναῖς, 
ἧτε τελῆεν σχὼν χέαρ ἐν νοΐ, σῶμά τε φύσει 

σα τε χαπφύσιν" ὥστερ ξὴν φύσι οὔτις ἀπέδρα, 

ὡς ἰὼ ἀλυχτοπέδας οὐχ ἔχφυγεν, ὥστ᾽ ἐγένοντο, 

ὥστε γεγῶτ᾽ ἔνι, χαὶ ὡς φθιτῆς ἔμμορε μοίρης. 

ΐ ἄρα θείαις μήτισι φύσιος ὄντα ἄποινα 

ἰὲν ἀθύρματα ἔασι παλιμπλάγχτοιο χρόνοιο, 

εῖο δ᾽ ἐπιφροσύγης πυχινὰ σπουδάσματα χλυτά. 

-τρεῖ ταῦτα φύσις, μετρεῖ χρόνος, οὐδέ σε λήθει 

ἱέτρον ἔχοντα χέρεσσιν ἀειμνήστοιο σοφίης, 
ά γ᾽ ἔγνως, ἔγνως καὶ ὅσ᾽ οὖκ ἔδαόν γε βέδηλοι. 

γε τὸ σῆς σφεδανῆς διζήσιος ἄθλον ἀπηῦρας, 
ες χαὶ πόλον, οὔτι γ᾽ ἔρημον ἐόντα προνοίης, 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙΖ [Π’ 

ΒΘΙΉΡΘΙ ᾿μἸ γα βαηΐ ΘΡΓΔθΌΠαῚ ἰθηρου 5 
ΟῸΪ δυΐθια. ρυιυάθηΐϊο ἤγτηδ, βιγιξ βιυἸοβατορογδ. 
Μοίϊαν ἤεθο πδίαγϑ, τη ϊίαν ἰθηραβ, πθααθήο ἰαἰοί 
ΤηΘηΒΕΓ ΠῚ Δ ΌΘηΐΘΠῚ ΤΏ Ὲ15 ΒΘΙΏΡΘΓ-ἸΩ ΘΠ ΓΔ Π([85 

ἀέθεθαι Ύ. ἘΧΠΟΝΤΑΤΟΒΙΑ 10}. ΒΟΡΡΙΠΟΛΤΟΗΙΑ. : 417 

ζαροῦθ, ΔΙ Τυϊὰ ἃρΘΓΘ βῖνο τηθηΐθ, βῖνο βυ θϑίδηιϊϊα : 
Ῥαϊῖ, δοοῖρθγθ 8 8115 δοίϊοηθ5; 
7αφογ6, Ἱπο!]παίϊο φυθάδπι δυΐ ροβὶ(ϊο Ἰδοοηίϊυπη ; 
μαδϑον»0, αυϊάχιιθ ου}5 οϑϑὶ ρ]υβ. 

99. Αἴαῦῦ. 

ΟἸγτρΙοὶ ον διαὶ β ῬΡϑοσηΐϊἃ 

Ουϊηααθγίαπη 510 ΟἸγτρίογαπι οϑί : 
Ῥυρ)] ἴα, ΟυΓΒι15, Βα! ι5, ἀἴβοιβ οἱ Ἰποίδ. 
ΘΘΏΒΙΌΤΩ, ΠΟΙΊΟ, ὙΪΠΟΘΠ5 Δυϊηδυϊδιη- ΠῚ, 

ΟἸ πιρίογαπι ἴῃ ΤαϊηαθΡίϊο οἰδάθιη οχβρθοίΐᾶ : 
Ουώ ᾿ποΐφ βυηΐ ἱπίπθγθ, {υΐβα15 65, ἢΐο ΘΟ η85. 

100. Αἴτῦϑ. 

0] 606-81 ΠΔ ΘΧΒΟΙ ΘΗ νἱΐδ5 τοὶ 
ΤΟΥ 15 ΔιηδΡ ἀἸ ΠΘτ ΠΟ 56η 15. [ἀιἰηὶ, 

Ξ'6α 561Ὸ ΟἸΠῚ 5ΟΡΓΙ5-ΘΥ]5. δὲ, Ἰη:6}} 1065 ΘΥΓΟΓΘΙῚ 
Βοτῆο, ἔπ ρ6 ἰδίδπι- 415-ΔηἸτηδη1- 6 ΓαΪΐ νἱΐδηη. 
ΤΟΥΓΆΤΩ ΘΠΪΠῚ ΟἸΏΠΘΙῚ δἷ, ΓΔ Γ6 δἰ πηβὶ ΟἸΓΓΆΒ," 

οὗ ΟΠΊΠ65 ἰθΥΓ8 οἰβὶ ᾿πογαΐα5 515 αἰν} 185, 

ΒΘρυϊογυτη ἰθ ρυϊγοίδοϊοί, οἱ 5] ν8]15 δἷ δὶ Π0]15. 

(ἨΒΙΘΤΙΑΝΟΒΌΝ 

ἘΡΙΑΒΑΜΜΆΑΤΑ. 

101, ΙΝΟΕΗΤΙ. 

Ναίανγδτῃ δἰἐ]ο]5.1 ᾿Ἰηἀ 6 8 5515 τη 15 Ἰπη ρΘ Ιθ 05, 
αὖ φὰϊ ρου θοΐατη ΠΔΡΙΙΘΥΪΒ ΘΟΥ ἴῃ τηθηΐθ, ΘοΡριι8- 

[46 παίανᾶ 
οὗ συθουπηαιιθ ΒΘου Πα τὴ -Ὡδί ΡΠ; αἱ, 5.8 Π| Ὠδ- 

[ὰγᾶτῃ ἤΘΙη0 υἱίαν!ΐ, 
510 ἰπδ, 2168 ἸΠα]550111165- θα 1οὰ5. ποπ᾿ οἤαρὶ, 

[φιυθιηδατηοάυτη ἴδοίε βυηΐ, 
ααθιηδατηοάυχη ἡδίο θὲ Ἰηδαπί, οὗ Ῥγουΐ οογγαρίς 

[Ρνρίϊοθρϑβ ζαϊΐ φοπα 1015. 
Ηφθο ἰριθαν αἰ ν]η15. ἱηρΘΏ115 οΟηοα588, 8ἃ, ἡδίυγα ἴῃ 

[οοπηρθηβδί!οΠΘΠη-Τη ΠΘΓἃ 
[οἰαγἃ. 

" ἐπκωλ 
[5δρ᾽ θη, 

δὰ ποϑιϊ, ποϑβίϊ δὲ φυῷ ποὴ αἰ ἀΐ θυ Ῥγοΐδηϊ. : 
Εἴ 58η6 ἰμ βίυδίοβθ Ἰηνθβίϊ ρα οη 8. ὈΓΘΙΆΪ αΠη 

- [80οθρ 8541, 
Ἰηγ θη Ϊβι οἱ ΡΟ π, ποθὴ (υϊάρτη γδοῦυτῃ ῥτγουϊ- 

ἀθηΐί, 

2 



4ἀϊπϑ 

εὕρες νώνυμον ἀίδιον χράτος ἀμερὲς αἰἷὲν : 

15 ὡσαύτως ἔχον, ἠδ᾽ ἀχίνητον ὑπ᾽ οὐδενὸς ἄλχαρ, 

ἐχτὸς ἐὸν πόνου, ὡς πάσης μεταύλήσιος ἔξω" 
“ χαὶ ἐχάθιζες ἄνω, ὅππου τιμιώτατον αὐτῷ. 

Στῆθι, πέραν μὴ ζήτεε, δυσθατόν ἐστι τὸ πόρσω, 
χαίγε σοφοῖς πᾶσίν τ᾽ ἀσόφοις χενὸς ὅς γε ματεύ- 

[σει" 

ο0 ἠύτε σὺ δὴ σοφὸς ὧν σοφίης μέτρα οἶσθα βροτείης, 

χαί σοι προσχύρσας ὅσ᾽ ἐρύματ᾽ ἀδηρίτῳ, ἔστης, 

στήσω χαὶ γραφίδ᾽ αὐτὸς ἄρ᾽ ἐνθάδε, ἠύτε χώπαν, 

"ἅλα διερχόμενος μειλίγματ᾽ ἄγων πνοιῶν σῶν. 

᾿ ὅττι χινῶν ἔστης, ἀμενηνὸς ἐγὼ γεγαώς τις 

9 πλεῖον ἔχω σου ὕμνον ἀείδειν πατοὶ ἁπάντων. 

Ταῦτ᾽ ἄρα σοι χριστώνυμος ἱερὸς αἰὲν ἀλιτρὸς 

ἀχρεῖός τε Γεώργιος, ἀλλ᾽ ἀγαθοῖο φυτουργοῦ, [χους 

χαὶ πάχος οὖλος, ὕλη τ᾽ οὐχ ἐχ μέρεος πλέα αἴσ- 
ἡμμένος ὀφφιχίων ἱερῶν ῥιπαῖσιν ἀχράντοις" 

80 χαί γε φέρων ἐν ἱρῷ μεγάλῳ πρωτέχδιχον αὖχος, 

ἔχδικος οὔποτε δειχθεὶς πρώτης εἰχόνος ἀμῆς" 

χαὶ φυλαχήν γε δικαίου πιστευθεὶς ἐν ἀνάχτων, 
οὔποτ᾽ ἐμαυτὸν ἀπ᾽ ἐχθρῶν ἐχδικάσας ὀλετήρων. 

4092, ΑΛΛΟ. 

Οἴχου θεοῦ μέλλοντες εἰσθαίνειν πύλην 

ἔξω γένοισθε τῆς μέθης τῶν φροντίδων, 

ἵν᾽ εὐμενῶς εὕροιτε τὸν χριτὴν ἔσω. 

108. ΑΛΛΑ. 

α΄. ἔσχηκα Χριστοῦ σπαργάνων μικρὸν μέρος. 
Ρ΄. ἥλων ἐγὼ δὲ τῶν σεδαστῶν τι τρύφος. 

γ΄. ζωὴν χἀγὼ τὸ βλῦσαν αἷμα τῷ χόσμῳ, 

δ΄, Στέφους ἀχανθίνου δὲ χἀγὼ τμῆμά τι. 

5» ε΄. Τίμιος λίθος ἐχ τοῦ χρανίου [τόπου]. 

Λίθος ἐκ τοῦ τάφου. 

ἔχ τῆς τοῦ Χριστοῦ φάτνης. 

Οἱ τόνδε προσχυνοῦντες εὐσεύεῖϊ νόῳ 

χαὶ τῷ Λόγῳ φέροντες ὕμνον εὐμενῆ 

ι0ὺ εὔχεσθε χἀμοὶ τῷ μοναχῷ Τιμοθέῳ, 

ὅπως γένηταί μοι βοηθὸς χαὶ λιμὴν 

ῥύστης τε τῶν πολλῶν τάχει μου πταισμάτων. 

ΑΝΤΗΟΙΓΘΘΙΑΣ ΘΒ ΔΙΟΔΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΒ. 
ἰηγϑηϊϑίϊ ἱπποιηἰ πδίδπη, ΘθίθΓΠ ΔΤ Ῥοϊοῃιίαπι 

: ᾿[νἱἄυδπι 
οδἀοπη Γαίϊοηθ 568. 588 Ἡοβόδιοῦ, δίχυθ ὰ 
ΤΈΣ τς [Π0}Π8-Γο-ταονθίαῦ δι 
οὐπὶ 51. ἈΘΌΝ ἸΔΌΟΥΘτη, βοΐ δὲ οἸηπθτη 

; [πθπὶ ϊ 
οἱ 1Ἰᾷ οοἸ]οοαβίϊ βαγβαπι, αθὶ ΒοποΡ Ὀ ΠΒϑὶ Ἢ: 

δ βίθ, υἱΐτᾶ 6 αι γ6, ἰηγίατῃ δέ, ααοά υ]06 

οἱ 58η6 ΒΔ ΡΊΘΗ Ρ018 ΘΠΟίΙΒ4.6 ᾿Π51 ρθη 5 
[688 αὶ φυϊάθπι ἴπνθ8 

οὰπὶ ἴα, 88 ρί6η8, βδρ᾽θηϊϊ τηοάσπη ΠΟΥΘ 

οἱ ΟῚ ὀπὶ ἰηνθηΐββοθ 4 β8μπί ρτορα 
[ργϑ  Π5-τὰποῖο, 

5ἰβίδπι βίγ]υτη οἱ ἴρβθ χυϊάθπι ἰδὶ, ἰδπάαδπι, 
ΤΠΔΓΘ ῬΘΓΙΏΘΏΒΙ5, (ἀΘ]ηἰπιθηΐα ἀοθη8 Πδίαι 

Οὐϊαχυϊά τηονυθηβ βἰθἐϊβιὶ, πη θθ Πὰ5 ̓  

Π1ΔΡῚ5. γ8160 αυδπὶ ἰὰ ὨΥΠΊηαπι οδη6 6 ρδἰ τὶ 

Ἦδο ἰδ αἀὐοίέ Ομν βιϊϑπαβ 5ᾶθθῖ, Βθπιρθι 
Ἰπα ]βααθ ἀθογρὶυβ αργίοοία, 564 Βοηὶ ὁ 

οὐ ΟΥ̓Δ 551 {165 ΜῊΝ τηδίθΡ] 6540 ΠΟΙ. 6Χ Ρᾶγίθ 

᾿[(ὰτρ 
ααυἱ αἰἰἰρὶ υδάρίό 58οῦϑ, ᾿πη ρ οί θ.5 ἱπηρο Πα. 

Ῥυ 

οἱ ἤβγθηβ αυϊάθηι ἴῃ ἰθτηρ!ο τηᾶρηο ῬὈτἰπιὶ- 

γἱ πο Χ ΠυΠαιΙδ ΠῚ Υἶδι15 ὈΥἸ πη ἐπ ΡΊΏ]5 τιθῶ 
οἱ ουδίοαϊα φυϊάθπη ἴα Γ15. ταϊῃὶ ογθαϊία 1 

οὐ Ν 
ὨΠΏΙΔΠῚ Π16 ᾿ρϑιπη 80 ᾿ΠΊ ΠῚ ΪοἿ5. αἰζα5 ΡΘΓηὶ 

102. Ατῦν. 

Ῥοιαϊ ἀδὶ ἰηἰγαίαν] ΠΠπηΘἢ 
οβδίοίΐθ οχίγα θουιθίδίθιῃ οορ᾽ αἰ ϊοηαπι, ; 

αὐ ῬΘΠΘΥΟΪΘ ἰηγθηϊαί!5 αἀἴοθηι ἰηΐ5. ὁ 

108. ΑΙ1Α. 

. Ηδθυΐ (νῖβει ἰαβοίδυα τι ρᾶγνᾶτη 8 

. ΟἸδνογυπη ΘΡῸ γθηθγδη ἀοΡπὴ ἔραβίαπη αι 

. Ὑιΐαπι οἱ Ἔρὸ βοδίυτ θηΐθιη ΒΔ Πρ ΠΘΠῚ 

. Οὐτοηῶ 5ρίηθ8 οὖ Θ9Ὸ ἔγαριηθηΐατη 

. Ῥγρίϊοβαβ ἰδρὶβ δχ οὶ γαυῖο [1060].᾿ 
1,8Ρ15 ΘΧ 5θρυ!οο. 
Ἐχ ΟΠ τῖβιϊ ργῶβθρθ.. 

γοξ χυὶ Βᾶποοδ ογμοθηι 8 οὐδ 5 ρἷδ 
οἱ γϑεθο δῇϊδν(15 γιηηστῃ Ὀθηθνο μ,᾿ 
ΡΓΘΟΘΙΏΪΩΪ δὲ ταὶ ῃὶ τποηϑοῆο Τπποίῃθο, 
αἱ δι τηϊῃΐ οἱ δυχι!ίνὶχ οἱ ροῦίαΒ. 
᾿ρθθγϑίνιχαιθ δῦ τη }015 οἰΐο τηθὶβ ἀθ οἱ 

τ ὦ Ὁ "Ὁ 



᾿ ; .104. Ἄλλο. 

στρατιῆς ἐπὶ πᾶσιν χάσυατα δεινὰ, 

γα, ἀγριόθυμα, δυσάντεα, αἴροπα", πολλὰ, 
ὃς ἡμετέροιο λιλαιόμενοι χορέσασθαι 
νες ὁπλοφόροι, σχοτοειδέες, ἀγριόμορφοι. 

δε γηθήσειεν ἰδών; ἦ πὼς γε περήσει 
᾿ς, ὠχυπέτης, πυρόεις, ἀκράτητος, ἀμεμφής, 

ον, εὐγενέα, φαιδρὰν, θεοειδέα μορφὴν 
ος ἀρχετύπου χαὶ χήδεος ἡμετέροιο 
θεν ἀστράπτων, θείην θηεύμενος αἴγλην. 

μὴ πάρος ἐν δειναῖς γενύεσσι δράχοντος 

α τάλας διφῶ, πρὶν ἐς οὐρανὸν εὐρὺν ἀερθῶ, 
όσιν γῆς χαὶ ἐς τάρταρον ἠερόεντα, 

« μιόθος τε δνόφου χαὶ ἀμαιμαχέτου πυρὸς ὁρμὴ. 

ἴ χαὶ ἐλέαιρε χαὶ εἰχόνα θεῖαν ὁδόου 

ποτ᾽ ὄλυμπον ἀνάτροπον" ἔγθα θόωχος 

Ἰὼ ὁ σὸς, ἔνθα φεραυγέα, χάλλιμα, πολλὰ 
ἀστραπόμορφα χαὶ ἄφθιτα, εὔπτερα, χρυσᾶ, 

νοπόλοι χύδεος [σοῦ], εὔδρομοι ἀγγελιῆται, 
' σε περισχαίροντες ἑὸν χλείουσιν ἄναχτα, 

α σύ μοι Τριὰς ἀχρότατον φάος, ἀγβόνον αἰεὶ 

Ἕ εἰς τω ἠδὲ μερίζεις ἥλιος ἄστροις. 

ὧν μνῆσαι χαὶ ἄλαλχε, πικρὰς δ᾽ ἀπόπεμπε με- 

[ρίμνας: 
, ἄμυδις ζῶσον, πάντα τέθνηχε, μάκαρ, 

υχὴ, σῶμα, νόος, βίος, ἥδη καὶ λόγος αἰπύς. 
αἵμασιν ὑμετέροις πάντα πλύνοιτε ῥύπον. 

φόρων δυάς, οἷς λαλέω, καὶ ζώω, δέρχομαί 

' [τ᾿ ὄσσοις, 
ασι χαὶ λιταῖς πάντ᾽ ἂν ἐφ᾽ ὑμετέραις 

ἴεν Θεὸς ἄλχιμος, ἠδ᾽ ἐλεήμων Κούρη, 
οθενίη μήτηρ, δεστότις ὑμετέρη. 

106.. ὑρνά 

ἰἶῆς ἐμῆς ἐβἐντήμα γαστρὸς ηὐχόμην 
ᾷ χλεινὸν ἀνδρόνικον ἄτμητον μένειν, 
(ζ δ᾽ ἂν ἐλθεῖν τὴν τομὴν πρὸ τοῦ χλάδου. 

τ΄ ΘΑΡΌΤ ΤΥ. ΒΧΗΟΒΤΑΤΟΠΙΑ ΕΤ ΒΟΡΡΙΠΟΛΤΌΠΙΑ. ἀ19 

101. ΑΙΤΌΡ. 

ΟΠ ρποβὶ θχθγοὶ[ι5 ΒΡ ΘΙ οἸπηΐθιι5 Ομ δδβιηαία αἶγα, 
τη θυ οἃ., ἴθι Π)-Θ0}- Δ θΘηἰ 8, ΦΙΟΓΕΠῚ - 5: η1βίθυ - 

[οσουγδαβ-οβί, ορβουγᾶ (Ὁ) τη], 
ΒΔ ΠΡῸΪηΘ ΠΟΒΙΓΟ ΟΡ Θηΐ65 βδ.ϊδ ΓΘ 56 
ἀιηοηθ5. ΡΠδίϊ, θη τὶ οοβὶ, ἴθγᾶτη- οὐτηδιη-ῃ8- 

[Ὀϑηΐρ5. 

Ουΐβ ο ρδυθονοί ν᾽ άθη5 Ὁ δγίθ συοάδπι τηοάο 
[χαϊάθπι ὑγδηβι  ., χυνῖ8 

᾿θη6-δαίιι5, ἘΕΟΎΜΟνΙ ἰφηϊίαβ, ἱπαοιηϊίαβ, 

Πηϊοβδν, 
Ἰηΐθιηθγίδηι, σ᾿Θ ΠΘΡΟ58ΠΊ, ΒΡΙ ἢ  ἀδηη, ἀ60- 5: ΠᾺ}]8 πὶ 

; [[ουπηδπὶ 

Ρυ]ον 115 ΡΥ πη! ρθη οἱ οορηδίϊοἶβ ποβίγο 
ὑπάϊααθ αἱ ΤΡ ΓΔ -ῬΓΘΌθη5, αἰνίηατη ἰηἰ 65 

[5ρ᾽θημάουθη. 

ΤΊΤΠΘΟ Πδ ὈΓΠΠ5 ἴῃ ΠΟΓΓΘΗ 85 τηᾶΧὶῚ}] 5 ἀν ΔΘΟΠΪ5 
ΡῬδΡυΪαμτη ΤῊ Ϊ56 ΘΟΠ] οἷαι, ΡΓΙυΒααδπη ἴῃ ΟΕ ΠῚ 

[νᾶβίιπι θυθοίι5-51Π|, 

δ ἴῃ ΟΔΥΘΓΠἃ8 ἰθΥΓ οἱ ἴῃ ἰδγίαγ τη οδΙ ἱρ  ΠΟΒΊΙΠη, 
ὉὈ] ἰατη!5αιιθ ἰδ πΘὈγᾶγαπὶ οἵ ἱπἀομλ 1 ̓ρσηὶδβ ἴτα- 

[Ρϑίυβ 68ι. 
ΜΘ Υυτη τὴθ οἱ, τ ΒΘ ΘΓ ἢ 68, οἱ Ἰπηδοΐηθιῃ αἰνὶ- 

[Πᾶπ| ἀιοὰ5 
ἀοχίγα δὰ ἌλνοΝ γον γβδτη (2) δὶ 56465 [πηυ][ἃ 
Ιοηρ Ἔν (ἰ. 6. εἰδγῃδ)Ρ ἰπἃ 658:, ἊΒῚ Το], Ρα]οΡὰ, 
σθηθῦα ἰα]ραγατη-Ἰ βία γ-[οὐτηδία, οἱ Ἱποογγυρία, 

[Ὀ6η6-]αΐα, ϑιιΓθἃ, 
Βγτηηοϊορὶ ρ]ου (88, 66]θγθ5 πυηξ, 
ααϊ (6. οἰγοῦτη [θϑιπδηΐ85 βασπι οοἰθγδηΐ ΓΘρθτη : 
ΠῚ ἀὰ τὶ ΤΥΙηΙἃ5. ΒῈΡΓΘΠλ τὰ ̓ατηθη, ἰθιη ρου 5- 

[ΘΧΡΘΥΒ 5ΘΠΊΡΘΓ 

ΒΡΙΘη 65 1008}, δἰᾳιθ ρΡ γ15 50] ἃβίγ]8. 

108. ΑἸΙχῦν. 

«- - - ᾿ ᾿ - - « δ ΓΙ ΕΣ ᾿ « - ᾿ - 

«ΠΟΓΙΠῚ ΤΠ ΘΙ. 556. ἃΡᾶΡοΘ, ΔΙΏ ΔΓ 5416 ἀδ 06 }}6 οἱι- 
[Γ88 : 

οἴηηἶᾶ 5ἰτπὰ} οἴησθ, ΟἸΠἶᾶ τηογΐυϑ βαηΐ, Ὀθδίθ, 

8ηΪη8, ΘΟΡΡΌΒ, ΤηΘη8, Υἱίᾶ, ᾿αγρηΐα οἱ θαυ πη 
ΒΔΠΡΊΪΠΘ γΟϑίγΟ ΟἸΏΠΠ6Β ἰδυθίϊβ βουθβ. [α]ίαπη. 

γιοΐορυτη ρ8γ, σαυϊθυβ Ιοαυοῦ οἱ γῖνο, συοβαιθ 
[οου} 15 νἱάθο, 

ΒΔηΡΊΪη6 δὲ ῬΥΘΟΙ 5 οτηηΐδ ΡΓῸ Ὑϑβίγ 5 
ἃπημοΡῖ. Πθὰ5 ροΐθηβ, δί16 Τα ΒΘΥΊΘΟΥΒ5 ὙἹΡΡΟ, 

Ὑὶτρο τηδίθι, ἀομηίη8, γοϑίγϑ. 

100. ΝΙΟΘΙΑΙ. 

ἴῃ ἁισθᾶτῃ, απ26 γοσδίδ ϑβὲ, ἰταϑιϑίηθιη ἴῃ ΒΘΡΌΪΟΡΟ. 

Μεὶ ἵγαοίαμη νηΐ υβ ϑ᾽ουῖ Δ ἢ : 
ἱπο! απ Απαγοπίοαπι ποη-Θχϑθοΐαπι ΤλᾶΠΘΓΘ, 

οἱ τδαάϊοὶ νβηΐυσϑηι 6556 διαραίδίϊοπθιη δηΐθαυϑηη 

[πο υθη1) 6. 
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Ἐπεὶ δὲ τοῖς σοῖς ἀκαταλήπτοις. λόγοις. 

. ὅ θάνατος ἐξέχοψεν ἄωρος, Λόγε, 

χαὶ τάφος αὐτὸν συγχροτεῖ παρ᾽ ἐλπίδα, 

δέησιν οἰχτρὰν. τῆς χυησάσης δέχου, 
καὶ τοῦτον ὡς εὔοσμον ἄνθος προσδέχου. 

107. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς ἑτέραν [εἰκόνα]. 

Καὶ ζῶν ἐ ἐγώ σε, μάρτυς, ἐπλούτουν σχέπην, 

χειρὸς δὲ τῆς σῆς χαὶ θανὼν ἐδεξάμην" 
σὺ σχορπιεῖς μοι πνεῦμα πᾶν πονηρίας, 

κικρρυς, ἀπηνεῖς, Ψυχιχοὺς ὁδοστάτας" 

5 σὺ τοῦ νοός βου φωτιεῖς τὴν λυχνίαν. 

ἰσχυρὸς εἶ τὰ πάντα, πάντα μοι γίνου 

μαρτυριχοῖς ἀγῶσιν ἐστομωμένος. 

108. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Χριστὲ ἄναξ, σοφίης σῆς ἴχνια οὐ μαστεύσω, 

ὀστέα δ᾽ ὡς ἀσίης γεύμασι σοῖς ἀνάγοις, 

οἷα πρὶν ἐξ Αἰγύπτου σοῦ θεράποντος Ἰωσήφ, 

ὡς δὲ χαὶ οὐρανίοις πνεῦμα τεοῖσι θρόνοις. 

109, ΑΛλλο. 

Ὡς ἐχ τοῦ ἁγίον Δημητρίου. 

Φεύγετε ῥομφαίαν, καὶ δαίμονες ἄλλα τε φῦλα, 

ἣν βάψας φορέω αἵμασι τοῖς ἰδίοις, 

10. ΑΔΛΟ. 

Εἰς τὸν ἅγιον Θεόδωρον τὸν Τύρωνα. 

ἐχ φλογὸς ἐς φῶς ἔδραμες, ἐχ λιμοῦ ποτὶ νέχταρ᾽ 

ἐξ εἰρχτῆς θαλάμους βάραμες οὐρανίους, 

ἐχ βασάνων πιχρῶν ποτ᾽ ἄεθλα καὶ ἄφθιτα χάλλη" 

χοίρανον. ἐχπρολιπὼν, εἶδες ἄναχτα μέγαν. 

ὃ ὧδ᾽ ἐμὲ χαὶ καμάτων χαὶ ἀργαλέων μελεδωνῶν, 

ὡς χαμίνου καὶ εἱρχτῆς χαὶ βασάνων λιμοῦ τε 

χαὶ Φαραὼ χαχομήτιδος ἐξερύδειας, μάρτυς, 

δύσμορον ὀψέ περ ὃς χαὶ ἐν ὠμῷ γήραϊ θῆκεν" 

οἷα παθὼν ἰδίοις ἀγαθοῖς ἐπιμέμφεται οἶσθα, 

111. ΤΟΥ͂ ΔΓΙΟΥ͂ ΘΕΟΔΩΡΟΥ͂. 

Οὐτιδανὴ χεὶρ νεῦρα δ᾽ ἀπέτμαγεν, οἱ δέ μ᾽ ἐς ἄθλα 

ἐν σταδίοις χαλέουσι νέοι, καὶ ἕσταχε πάντα 
δῆμος ὅλος φιλοχέρτομος [ἔχθιστ, ἐς δ᾽ ἐμὲ 

[γλώσσας 

πιχρὰς ἐντανύουσι; χαὶ ὄμματα ἐἰυρία λοξά. 

ὃ ἀλλά Υ᾽, ἐμὸν χράτος, ἵλαθι, μάρτυ, καὶ ἅπτεο 
[χειρὸς 

δεξιτερῆς, ἰθύνων ἐπ᾽ ἄεθλα καὶ ἄλγεα παύων. 

Οἶσθα, μάκαρ, χέκυμηχα" πανίλαος ἐλθὲ χαλεῦντι, 

ΑἈΝΤΗΟΙΘΟΙ ΘΒ ΕΟ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ ᾿ 

Οὐπι δυΐοπι ἐαϊβ ποπάιιπι-ρΘ οθρί15 γϑγθῖβο 

᾿ΡΥΘΟΘΙῚ ΠΗ ΒΘΡΔὈΙ]Θ ΠῚ 6}..5 αἰ - ΘΟ ΠΟΘ, θεμ7)ι 

ΤηΟΥ5 Θχοϊἀθρὶἱ ρυτιηδίμγα, ὁ γορρυμῃ,. 

οἱ βθρυ!ογαπι ΘΠ ΘΟμΩΡ ΓΙ πηδὶ ῬΓίθν ρθη, 

οὗ ϑὰμῃ αἱ Ὀ6η6-οἰθηΐθμι ἤογΘΙὴ ἤἀπμε σον, 

107. ΨΌΒΌΕΜ. 

1π δΙίθυᾶπι [᾿πηᾶρίπ6 11}. 

Εἰ νἱνθηβ ΘρῸ ἰ6, ἰθδβί15, ροβϑίἀθθδπι ἰθριημθη ({.. 
Τηϑη 6116 ὑπ, οἰΐδτη τπογίιπι δοοθρὶ : [ργϑίἀἰαπ 
ἴᾳ ἀἰπβιρ8 015 ταὶ ὶ βρὶ γι στη οπηηθ πῆ τη} 118, 
8ΟΘΙΌΟΒ, ἱπηΠη1[65, ΟΔΓΏΔ165 Ἰη51 αἰ ΟΥ̓ 65: ᾿ 

ὰ τηθη115 πηθῶ {ΠΠΠ ΠΤ. Δ 15 οδρδϑμμ ἡ τ᾽ Σ 
γα Ϊάυι5 68 8 οπηηΐα, οἰπηϊᾶ ταὶ ἴα5, Ὁ 
ΤΩΔΡ ΤΙ ΘΘΓ ΤΉ ΠΡ Ὲ5 ἸηἀΡαΐα8. 

108. ΑΝΟΝΥ͂ΜΙ. 

ΟΒεϊβίθ τοχ, βδρίϑηϊ ἰμῷ γϑϑιϊρία ποη αι 
οβϑἃ διιΐθιῃ υἱϊηδπι 6χ Αϑίἃ πυπηΐηθ ἕὰο γΓθα 

συλ! ον οἰϊπ ὁχ Φργρίο ἰαϊ τη}! Ζόβορ, 
αἰϊπαπη οἱ οθ  θβίιθα5 ἃηϊπηδηη ἰπ15 ΒΘ θ05. 

109. ΑἸτῦν. δὲ 
Ουδδὶ 'ρ580 ἀϊοοθηΐθ βᾶποίο Ῥοπιθίνο.. 

ΕὰρΊ 6 οἰδάϊαπι, οἱ ἀπο μ65 ΔΙΙααθ μοηίο 
4υθπὶ {ϊποίαπη ργορυῖο βϑηραΐηθ ἴθτο.. 

110. Ααὐρ. 
Ιῃ ἀϊνατα Τμδοάογαγῃ ΤΎΡΟΠΘΗΙ. 

Ε' ἤδατηπιᾶ ἴῃ ᾿ποθτὰ ΟΡ βιϊ, 6 Τάτηθ δά ̓  
6 ΘΔΓΟΘΙ ἴῃ ΡΘΠΘ ΡΆ]18, ΘΟΕ Β.1 οΘ 685 

6 Του θη 8 ΔΘ ΟΓὈΪ5 84 ργθιηϊᾶ οἱ ᾿ΠΟΟΓΓῸΡ 
Ἰπρδγδίουθ το] οΐο, νἹ ἰδέ! γθρθτη τηᾶ θηι 

516 δὲ τὴ8 δου δὲ πιο! θϑίὶβ ουστῖβ, 
αὖ ἴογῃδοθ δὲ ΘΟ ΓΘ οἷ ἱου τη ἢ 15 ἰδτηθαιθ, 

δἱ ῬΏΔΓΔΟΠΘ τηϑίθυοὶο ΘΧἸΠΊ88, τηΓίγγ, Ὁ ΓΝ 
1η ΘΠ Ιοθτὰ α] 56ΓῸ 4υδπην 5 οἱ ἴῃ βῶνα. 
ἰ καρ ἐς Ρᾶββιιθ. ῬΓΟΡΓ 5. Ὑἱ τα 08 οὐἶπη 

4{1. ὈΙΝῚ ΤΗΕΟΡΟΒΙ.. ἠξ 

ΨΠΠΒ Τη8η 115 ὨΘΡΎΟΒ Δρβοίαῖι; 111 δυΐθιη τὴΘ ̓ 

ἴῃ ουγῖοα 15 νοοδηΐ ᾿υν6η68, οἱ βίδίυ 
Ρορυΐὰ5. ἰοΐα8. οοῃίαμηθ] 5115 [Ἰπ᾿τη]οὶ 

: [46 ΤῊ6 
ΔΟΟΓΡᾶ5 ἱπἰοπάυηΐ, οἱ οου]ο5. ἱπΠΊΘΓΟΒ. 
ῷρᾷ ο τηϑὰπὶ ΤΟΡΌΓ, ΡΓοΟρ (5. ἢδ5 

ἀοχίογα, πὸ τϑβᾶβ ἴη- ΘοΡ δτηἰηδ, οἱ 
ἡ " : { η 

Νοβί!, θᾶΐθ, ᾿ἰδθοΟΓΑΥΪ ; ΟἸΏΠΪΠΟ - ῬΓῸΡ 



᾿Ἑὶς τοὺς «Ἑλληνικοὺς πολέμους. 

ὡροὶ τὰ πολλά, χἂν σοφοὶ πεφυχέναι 
χῶσιν, οἱ γῆς ᾿λλάδος πεφυχότες, 

βαρόάρων ἀφέντες ἐχφύλους μάχας. 
τοὶ χαθ᾽ αὑτῶν ἐσπάσαντο τὰ ξίφη. 

μιαδπνν δ ποι σὰρξ εἰ ταν Ὁ ΊΆΔΥ ΑΨ δὲ πο δα θισας 

418. ἀλλο. 

ξ αν μεγίστην τοῦ Θεοῦ δεδορχότες 
ὃ οντες ὄμμα χαὶ χέρας ἐπηρμένας, 

ἄραντες εὐλογεῖτε τὸν παντεργάτην, 

, ἰσχὺν ἐνδύοντα χαὶ χράτος μέγα 

εὐσεδεῖ χαὶ Χριστομύστῃ δεσπότῃ, 
ἄναχτι πιστῷ Νιχαὴλ εὐεργέτῃ. 

Β πιννας τὴν πύλην χαὶ τὴν πόλιν 
λαλεῖτε πάντα θεῖα δεδοξασμένα" 

« Πόλις Κυρίου, χαῖρε, Σιὼν ἡ νέα, 
γράφοις πίναξιν ἐγγεγραμμένη.» 

114, ἈΝΔΡΕΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΟΣ 
ΤΟΥ͂ ΛΙΒΑΔΙΝΑΡΙΟΥ͂. 

ψ μῖς Ἀριτήν. 

τὸς τῆς δίκης πῦρ ἐνορῶν πρὸ τῆς δίχης, 
᾿ λόγοις, διχαστὰ, μὴ προληφθῇς τὴν φρένα. 
Πῦρ γὰρ πέφυχε τῶν λόγων ἥ λαμπρότης, 
τοὺς τὴν δίκην χλέπτοντας ἐνδίχως φλέγον. 

{1ὃ. ΜΑΝΟΥΗΛ. 

Ἐίφος γυμνώσας εἰς Θεοχτίστου φόνον, 
ὅ ὅπλιζε σαυτὸν εἰς σφαγὰς χαθημέραν, 

᾿ς 6, ΒΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ. 
α΄. θρ... φύλασσε τοῦ νοός σου τὰς φρένας, 
χαὶ χοιλίαν δάμαζε καὶ γλῶσσαν πλέον, 

᾿ χαὶ τὴν στενὴν δίωχε τοῦ βίου πύλην, 
᾿ χαὶ γον γγον. χαὶ νέος γένου γέρων. 

Ι ὺν, ὕδωρ ἄρτον τε, κηρὸν χαὶ μέλι 
ἱστον εἰδὼς τοῦ Θεοῦ χαὶ Δεσπότου, 

ἡ χάμνε, μιὴ φρόντιζε, μὴ Ἐπ Δέον; 

νει πρὸ δείπνου, χαὶ μετὰ βρῶσιν πάλιν, 

χαῖς ἀεὶ γέραιρε τὸν σὸν Δεσπότην. 

ΠΤ ΤΑ γα ἀπὲ ΡΤ ΑΙ τ τοι , 
ὃ “ως ΜΝ ἜΤ Ρ, ᾿ἀλος ᾿ ν ΕἾ 
ἴις 

ἕ ν ΠΘΑΡΌΤ ιν. ἘΧΗΟΝΤΑΤΟΜΙΑ ἘΤ ΒΌΡΡΙΠΟΛΤΟΆΙΑ. ἀ4ἀϑθι 

115. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 113. ἸΝΟΕΗΤΙ. 

Ιῃ ατγθθοα 6118. 

Β(ΟΠ 1 ρΙθρυμηάιθ, οἰβὶ βαρ θηΐθϑ πδίϊ 6556 
ν᾽ ἀθδηΐαγ, αυὶ ἑοτρὰ ατϑοᾶ δπηΐ παι, 

4], ΒΑΡ ΔΓΟΥΙΙΠῚ ΟἹ Ἶ5515 Θχίθγηἶβ Ραρ 5, 
᾿ΙΡβὶ ἴῃ 56-|ρ805 αἰβίυϊηχογθ ρ δά ϊοβ. 

413,. Τὰ; 

ΑἸογίδπι τᾶ χὶπηδπὶ Ποὶ ν᾽ ἀθηΐθβ, 

ὨδΔΡΘηΐθ95 οοι]ο5 δὲ πιᾶηιι5 οἰθγαίδβ, 

ῬγΟἢοϊβοθηΐθα ΒΘηθα]οὶἐθ ΤΘγ πη - ΟΠ] -Ορ βοΐ, 
4υϊ νἱ ἱπά υἱέ οἱ ΤΟθΟΓΘ τηᾶρηο 
Ρίαπι οἱ (δε βιϊ- τη γβίδπι (ΟΠ ΠΙΙΠῚ, 

ο Τοροῖι Πάθ᾽θπι ΜΙ Δ θη ῬΘΠΘἤΠΟΙΠΊ. 
γὸοϑβ ατΐθηι ᾿πρτ θα θηΐθ5 οἱ ρογίδιῃ οἵ γ 6 πὶ 
αἸοιίθ οπιηϊὰ αἰνὶ πα οοἰ γί : 
« ὕὉ058 Ποιηηὶ, βαῖνθ, ϑῖοη πον, 

8-ἀθο-Ῥ οἵ 5. Δ 0}}5 ἀθρίοία. » 

116, ΑΝΏΒΕΖ ΠΠΑΒΤΟΡΗΥΙΆΟΙΒ 
ΠΙΒΑΒΙΝΑΗΙΙ. 

[πὶ πα ϊσθιη. 

Τυδίϊ1 ᾿Ισηθπὶ ἰηΐ6η85, δηίΐθ [παϊοῖ πη, 

Π6 γογθῖ5, Ἰὰἀθχ, ργοσοαρθίαγ Τη6η5 ἰυᾶ ; 
Ισ115 θηΐπι παίαγϑ- 5 ὙΘΥΡΟΓΌΓΤῚ ΒΡΙΘΠΘΟΥ, 
4αϊ υ5.1{ΠΠᾶτὰ Ταγϑηΐθ85 Ἰυδίθ δά υτ. 

.41ὅ. ΜΑΝΌΕΠ5. 

τηϑϑια οὑπὶ ἀοπιάδνοιῖβ ἴῃ ΤἬθοοίϑιϊ ὨΘΟΘΠ,,. 
8ΓΓη8, ὑ6-ρ5.πὶ ἴῃ οοθ465 υοί!α]θ. 

116. ΕὔΘΤΑΤΗΙ͂Ι ΙΟΟΝΙΕΝΒΙΒ. ; 

Ι. ον... ουϑίοαϊ τπηθη 15 ἰὰῷ ρτοοταϊα, 
οἱ γϑηΐίγθπι ἀοτηδ, οὐ Πἰπριιδτη τηδ 15, 
οὐ διοίδιη ρθύβθαιθνθ νἱΐο ρογίϑηη, 
οἱ ἕυρο πιυηάαπι, οἰ Πὰβ ἴῃ Ἰανθηΐαΐθ 56η6Χ. 

1. Ῥίβοθιῃ, δ αδη ΡϑΠΘΙΏ616, θὕ Τ16] οὕτὴ ΟΘΓἃ 

ῬΓδπαΐαπι 6556 Οἰπὶ 50185 Ὠοὶ οἱ Ποιηϊηϊ, Ὁ 
Ὧ6 ἴα ρΟογΪ5, ΠΘ ΘΌΓΘ5, ἢ6 Ρ᾽υγ αυθΓδ8. 

[Ὀυχὰ ΓυΡΒαΒ.. 

11. δυάὰ Ῥοπιϊηιιπι οἱ δηΐθ πᾶ θὲ ροβί οἷ- 
ΡΓΘΟΙθ5 5ΘΙΏΡΘΓ 6016 ἰσθτη ΠΟΙΔΪ Πα ΠΗ. 

118. Αἴαῦν.- 

6 υἱάθαιου (δοίδ ΒρΙΘ πα! ἀἸββί μηδ 
Ἰθιρ]α οαἹὶ Τυταῖπα οὐ ρδὶπηδ5 βίσηαὶ 

Εἰ σΊϊ6, τϑυατη ἰδ 46 ὁ6]ΘὈγαπίθ8 ρδίγθμι, 
3 ΟθῸΡ ἴησθηβ δίααθ υἱρίαίθπὶ ἱπάϊαϊὺ 

6 οἷδρο, γϑθι5 Δα αβ ἰββίτηο, 

τοὶ θθηϊρπό, ΜΙομδδ]} ποιαΐπονς 
ααϊοαηααθ ρογίδβ ᾿πίραΐί, ἀΡθΘΙη 16 μδηο δάϊι 

ὨΔΥΡΔΡΘ οὐποίϊβ 50 τηθηοῦ δά θ5 Π 6]. 

1058 οἂγᾶ, βαῖνθ, Ναχηΐηὶ, ϑῖοη πουδ, 
ἰηβουρία οδϑὶὶ ραρὶπἷβ ἰαυθη θυ. 

Η. σβοτιῦϑ. 



- 

πο τῶν τ ΑΝΤΗΟΓΟΘΙΖΣ ΘΒ ΖΟΔΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΒ 
1410 δ΄, Τὸν δρχον, ὡς πῦρ χαὶ τεθηγμένον ξίφος, 

ι ἄνθρωπε, φεῦγε, μὴ μάχαιρα τῆς δίχης 

στίλδουσα χἀὶ τέμνουσα ῥομφαίας πλέον 

σφάξῃ, φάγῃ σε μέχρις αὐτῶν ὁστέων, 

καὶ τὸ φλέγον φλέξῃ σε πῦρ αἰωνίως. 

18 ε΄, ὁ σήμερον τύπτουσα τυγχάνων σφύρα 

ὕψους ἐπάρσει χαὶ βάρει τῆς ἀξίας, 

τύφον χατασπῶν τῆς χαμερποῦς ὀφρύος, 

τὸν ὄγχον ἐξόριζε τῆς ἐξουσίας" 

στρέφει γὰρ εἰς ἄχμονα τὴν σφύραν χρόνος. 

20 ς΄. Πρόξενε χαλῶν σὺ, Θεὲ πανοιχτίρμων, 

Ιϑὐστάθιον φύλαττε τὸν ἰχόνιον, 
τὸν ποιμένα σου, χαὶ λειτουργὸν, χαὶ θύτην. 

; [μων’ 
ζ΄, Θεῖε χριτὰ, βροτός εἰμι, σὺ δ᾽ ἄφθιτος, ἠδ᾽ ἐλεή- 

ὕλαθι, ἵλαθί μοι ὄμματι εὐμενέϊ, 

117. ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΛΗ. 

Εἰς οἰνοχεῖον ἀργυροῦν. 

ἄργυρος ἠχῶν οὑτοσὶ τάχα λέγει" 

« Δαιτυμόνες, μέμνησθε τῆς συμμετρίας" 

« ὑδριστικὸς γάρ ἐστι χἀνταῦθα χόρος, 

« πιχρὰς ἐρυγὰς ἀναδιδοὺς ἐγγύθεν. 

« Τοῦ δ᾽ ἀχράτου μάλιστα τὴν ἀχρασίαν 
« φεύγοντες, ἡδύνοισθε σὺν εὐχρασίᾳ. 

{5} 

118. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

, Τὸ πτῶμα πάτει, τίς δὲ μὴ ζήτει, ξένε, 
ἤμην τις, ἤμην" εἴθε μηδ᾽ ἤμην ὅλως ἢ 
Εἰς φῶς προῆλθον, ἀλλ᾽ ἐπλανήθην σχότει. 
Οὐχοῦν ἀμέτρως προσχεχρουχὼς τῷ βίῳ, 

πᾶσι χαταπάτημα χεῖμαι σὺν δίχῃ. 
Σὺ δὲ στενάζων διάθαινε τὸν βίον... 

«τ 

119, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πάντες πατεῖτε πτῶμα, πατεῖσθαι δέον, 
πλείστοις ἁμαρτήμασιν ἐξωγχωμένον, 

σχεῦος ῥυπαρὸν, ἀχαθαρσίας γέμον. 

Ποσὶ γὰρ ἁγνοῖς συνθλίόοντες ἐχπόνως, 

χεῖρας δ᾽ ἀνατείνοντες ἱλαστηρίους, 

ὕλην ἀναλύσοιτε πρὸς γαῖαν τάχα, 

τὸ πνεῦμα χουφίσαντες ἐξ ἀχθηδόνος, 

ναὶ, πατέρες, ναὶ, ξυγγενεῖς, ξένοι, φίλοι. 

σε 

120. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Νεχρὸν ψυχὴν χτείναντα, πατεῖτε, στίφη. 

121. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Βραχὺν ὑπνώσας ὕπνον ἐν τριδενδρίᾳ 

ὁ Παμύθασιλεὺς καὶ θεάνθρωπος Λόγος, 

Ἀλλ τν νε 

ΙΝ. Τυγαπηθηίαμη, αἱ ἰσπθτα. δὲ δουίι 
Βοπῖο, ἴπρθ, Π6 β᾽δάϊι5 5.1 

ΕΥ̓͂, Ἡσαϊθ οὐχ 515 ἑὰ πάθη 5 τη] 1618, 

ΟἸΠ- ΒΒ] πιθ οἰθναίίοπθ ἔμα δὲ ἔμ αἰ στ 
[αδίατη ἀ θίγῃ 65 ΓΘρΘη 15 ΒΌΡΘΡΪΘ, 

ἐπ ΠΟΥ τὴ οχίθυτηϊηᾶ ᾿ἰοοηἑ ἔμ 

γογί θηϊτῃ ἴῃ ἰηοααθ τη] ΘΠ ἴθ 

ΥἹΙ. (πο Πίον νἱγίαΐαπη, ἐὰ Π θὰ γα] 
Ευδίδι ϊαπη ἰᾳθᾶγ ΙοΟηἰθηβθη, 
Ῥδβίογθμῃ ἰπππὶ οἱ τη Ἰ ΒίΓαπη οἱ, 58 

[Γυρίὰ5 δίχαθ, 
ΥἹΙΙ. Πῖνθ Ἰυάθχ, πιου δ} 15 βαπῃ, ἴα ᾿ς 
ΡΓΟΡ 8 δβίο, ργορ {5 τηϊῃὶ οου 5. 

111. ΓΕΟΝΙῚΒ ΒΑΆΡΑΙΑΣ, 

Ιῃ ΠΔΥΪτη Υβθιίθδιη.. ; 

Αγξθηΐαπι ΒΟη8η8 ἰδίια ἴδοῖ!6 ἀϊοῖς ἢ 
« (οηγῖνϑ, πιθπιθηΐοίθ τηοἀθγαιοηἶβ 
« ἰπ]υγίοβᾶ θηἷπὶ δϑί οἱ Ὠΐο βαϊϊθίαβ, 
« ΔΠΊΔΙΌΒ Γαοΐι5 ΓΘΔ4ΘῊΒ 6 ργορίπαθο.. 
« Μοτῖ δαΐδπι ἱπηρυ πη ἱπ θη ρογϑη πὶ 
« Γι ρ᾽οηΐθ5, ἰδ οτηϊηὶ τη ἰθῃ ρογδηΐϊδ. Ὁ 

448. ΠΌΒΡΕΜ. 

Οδάδνοι οδ]οᾶ ; α1115 δι ΐθτη δηι Ἠ6 ἀυῶγο, 
ΕΓδπη 8145, ΘΓ ᾶπι : αἰϊπᾶπι ΠΟῚ Τυΐβδθπι, 
Ιῃ Ἰυοθπὰ Ῥτοα!!, 5684 ΘΡΓΥΪ ἴπ. ἰαϑ δ ρει. 
Παχαθ ᾿πητηοαϊοθ 1Π|55 υἱΐ, τε ξε γ 
ΟἸΩΩΪ 5 ΘΟΠοΙ]οδη 5 ͵δοθ0 ΠΒαυα ἱ ππρτηὸ 
Τὰ δυΐοπηι β᾿ ΠΊΘΠ5 ῬΘΓΟΌΓΓΘ νἱ πὶ. 

119. ΒΡΕΜ, 

ΟἸΔη65 οαἰοδίθ οδάδνοι;, αιοὰ οδ]οθία. 
ΡῬΙΌΥΙτ.ἶ5. ΘΥΤΟΡΙ 5 ἰυτηοίδοίυτη, 
Ἰπνοϊαογαπι βογάϊάυπι, ᾿τηρυτγ δία ρ]θηστη. 
Ῥράϊθυβ ΘηΪΠῚ οδβι15. ΘΟ ΡΥ ΠΙΘηΐ 65 ΟΌΠῚ 
ΤΩ ΠΠ5616 δ[1Ο]]Θηΐ65 ΒΡ 668, 
τηϑίθυ τη γ}βοναίβ δὰ ἰθυγᾶτῃ οἷἱο, ᾿ 
Βρ ΓΙ ατη 8]]Θνϑηΐθβ ΟΧ ΠΠΘΡΌΓΘ, 
Ὠ85, Ῥϑίγ68, Π88, ΘΟΏΒΔΗΡΪΠΕΪ, μοΒρί(68,. 

120. ΕὔῦΒΡΕΜ. 

Μονύπαχπι «αἱ δηϊπηᾶτη-οοοἱαἰξ, οα]οα 6 

431. ΑΝΟΝΥΜΙ. ᾿ 

Βίδύθῖι οὐπὶ ἀοντηἰν᾽ββθί ΒΟ ηπὶ ἷπ' 
Οππηἰυτη- ΗΠ χ δὲ ἀθυβ- μοπιὸ ϑρθαπι,, 



γ᾽ εἶν , -» 

χλὴν ἐπεθράδευσε τῷ δένδρῳ χάριν" 
ἰς ἐμψύχεται γὰρ πᾶς πυρούμενος νόσοις 
δ προσπεφευγὼς τοῖς τριδενδρίας χλάδοις. 

᾿ ἀλλὰ φλογωθεὶς ἐν μέσῃ μεσημύρίᾳ, 
Τ ἔδραμον, ἦλθον, τοῖς κλάδοις ὑπεισέδυν" 
ἕ. χαὶ σὴ σχιᾷ, δέχου με χαὶ χαλῶς σχέπε, 

᾿ ὦ σὐσχιάζον δένδρον ἅπασαν χθόνα, 
) χαί τινα ἔρνων ἐνστάλαξόν μοι δρόσον 

᾿ ἐχ Δουχιχῆς φυέντι χαλλιδενδρίας, 
; ἧς ῥιζοπρέμνον ἡ βασιλὶς Εἰρήνη, 
ἡ μητρομάμμη, τῶν ἀνάχτων τὸ χλέος, 

ἘΜ λεξίου, πρότοῦγτος, Αὐσόνων, δά μαρ. 

Ναί, ναί, δυσωπῶ τὸν μόνον ϑὐλαν μου, 
Ἶ σὸς ϑοῦλὸς ἀλέξιος ἐχ γένους Δοῦχας. 

1922. ΑΛΛΟ. 

Ἄχοσμε χόσμε, τί προδάλλῃ τὴν πλάνην 
τέρψει, βυθίζων σοῖς μυχοῖς ἀφεγγέσι, 

ἀποστερῶν τε τῆς ἀσυγχρίτου πάτρης 

᾿ φῶ ἀπροσέχτως σοῖς βρόχοις πεδουμένους ; ̓ 
[5 ἢ παντεπόπτα,͵ τοὺς ποθοῦντας τὸν χόσμον 
᾿Ξ ᾿ σὐφῶς ἀπείργοις τῆς ἐἰδὲν τῶν ἀνθέων. 

[Ἢ Δόξα, τῷ Θεῷ πάντων ἕνεχα. ἀμήν. 

128. ΑΛΛλΟ. 

᾿ ᾿ Τῶν συλλογισμῶν ταῖςδε πλεχτάναις, φίλος, 

3 Εν χ  ῶντας Ἰταλοὺς χρατῶν πνίγε. 

124, ΑΛΛοΟ. 

Ξ Καὶ συλλογισμοὺς καὶ λογισμοὺς χαὶ λόγους 
᾿ χαίρειν φράσας, τίς, « εἷς Θεὸς » γινωσχέτω, 

. τ ἄναρχον ἀρχὴ, πνεῦμα, φῶτα τὰ τρία, » 

125, ΑΛΛΟ, 

[ησοῦς. Τί, βήτερ, αἰτεῖς ; -- Μαρία. Τὴν βροτῶν 
᾿ [σωτηρίαν" 
κι, Παρώργισάν με. ---Ν, Συμπάθησον, δέ μου. 
--Ἰ, Διὰ τί οὐχ ἐπιστρέφῃ; --- Ν. Σήν, κυρέ[μου], 
σῶσον χάριν πρὶν ἢ πέτρα πεφηνέναι. 

120, ΑΛλοΟ. 

διτο λόγῳ Λάζαρον. ἤγειρας, Λόγε, 

᾿ οὕτως ἔγειρον χἀμὲ τῆς ἀμαθίας. 

Ε΄ Ρ Τὰν τἰκλὸ; 
᾿ Εἰς τὸν ἅγιον Κήρυχον ἱστάμενον μέσον τῶν ἀμπέλων. 

᾿Ὶ ὡς εὐγενές τι χλῆμαᾳ, μάρτυς ἀμπέλου 

που φανείς, ἕστηχας ἀμπέλων φύλαξ. 

᾿ 128, ΑΑλΟ. 
Εἰς ἑαντόν. 

ἄχλοις δυνάσται χαὶ βασιλεῖς χαὶ θρόνοι", 

, ΘΑΡΌΤ ΤΥ. ΒΧΠΟΚΤΑΤΌΠΙΑ ΕΤ ΒΟΌΡΡΙΙΘΑΤΟΆΙΑ. 428 

τη] τὴ αἰβροηβαν! ΔΡΒΟΥΪ σταίη : 
ΓΘΙΓΙΡΟΓ Ρ ΘΠΪΠῚ ΟΠΊΪ5. ἸΠΟΘΏΒ.15 ΤΩΟΤΌΪΒ5, 
4υἱ οοὨαρῚ δὰ {γἸρ]1οἷ5- ΡΥ ΟΥ5 ΓΆΙΊΟ5. 
1ά6ο ᾿πῇδτημηαία5 ἴῃ τηθαΐα ππϑυ ἀϊθ 
ΟὈΘΌΓΕΙ, γθηΐ, ΓΔ ΠΟ5 50 ]]; 

οἱ ἔμ 50} πη γἃ δΟοῖρ6 π1θ δ Ῥα]οΓΘ (πὰ 6Γ0, 
Ο ΟὈ ΤΩ ΌΓΔῺΒ ΔΓΌΟΙ ΟἸΊΠΘΙ ἰθΓΓΆ ΠῚ, 

οὐ φιθιπ δι ΒΟ ΓΟ ΪΟΓ πὶ 1Π5{1}18, τ] ΠΪ ΤΟΓΘΙῚ 
ΟΧ υοῖοα πδίο ρυ]οΓἃ-8:|νἃ, 
Οὐ] 5 50Ό01]65 ΓΟρῚΠδ [Γ6Π6, 
τηδίγ]5-Ἰδί6", ρΥΪποῖραμη ἄθουδ, 
ΑἸοχὶϊ, φὰϊ τορηδί ΑἸ ΒΟ Π 5, ὈΧΟΥΙ, 

Νῶ, πὲθ, ὑὙθῦθον ΒΟ] τη οἰβίο 6 ΠῚ ΤΠ ΘΙΙΠῚ, 

ἴσ5 ΒΘΓΨῸΒ ΑἸΘΧΙΙ5 6Χ σϑηίθ Πυοῶ. 

᾿ 
Ὡ» 

122. ΑἸαῦ}. 

Πημηπηᾶθ τηὰηᾶθ, ΄υϊὰ ργείθ πα ]5 ΘΥΓΟΥΘΙΩ 
γοϊαρίαι!, ἀΘΠΠΘΥΡ 5 ἰὰ15 σΌΓΡῚ Πθ.5 ΟὈΒουΓΪ5, 
ῬΓΙνΔΠΒΑῸΒ ᾿ΠΟΟΙΏΡΆΓΔΒΙΐ ραίτγὶα 
605 4υἱϊ ρΡθΓ-πορ]] σοηΐϊδτη ἰμυὶβ Ἰαααοὶβ ἀδυϊηοίὶ 
Ο ἰυ-ἀυϊ-οἸηπηἶδ-ν 1465, ἃτηδηΐθ8 τυ παϊ [5υη 
βδρΊΘηΐοΓ διηονθᾶβ 80 Εάθῃ ΠΟΡΙθ 5. 
ΑἸοτγῖα Πθο ργορίθῃ οπηηΐᾶ, ΑΠΊθη. 

138, ΑἸαὐϑ. 

ἨΪ566 5110 ᾽ΒΙΔΟΓ τη 181 1615, 81Ή166, 
ΒΌΡΘΓΟΙΘπΐ65 [[8]05 υἱοίου θηθοᾶ. 

19 ζ., ΑἸαῦν. 

Εἰ τγϑίϊοοϊηδίϊο πη 65 οἱ γαίῃ 65 δὲ οὐδίϊοημθ [οἷΐο, 

γϑ]ογ οὐπὴ ἀἰχϑυὶὶ ΔΙ 415, ἰῷ « ἀπὰ5 ΠΘ05.» Π058- 
« 51π6 Ὀτϊποῖρίο ρυϊποιρίαπῃ, βριγὶδα5, ᾿τηϊπδ ἰγ]ᾶ..» 

125. ΑΙχῦῦ. 

7655. Ουἱά, τηϑίογ; τορβῦ --- Ναιῖδᾶ. Μονγίϑι!υτῃ 
[58]αΐθηη. 

-- 1. Δά-ἰγαιη-οοηοϊ δυθγαηΐ τη6. --- Μ. 6 οοτη- 
[πηϊβογϑδί, Β}1 τηὶ, 

.-- 1. (ὐν ποη ἰπηἀ8 τϑυθγίθυ 5 --- Μ. Τυδηῃ, 40- 
[πη]η6 τηΐ, 

βοῦν ργαίϊατη δηΐθ 4υδτη [Δ Ρ15 6556. ἴϑοίι5 

126. ΑΙαῦϑ. [νυ] ἀθδ 8. 

Οὐθπηδατηοάστη γΟΓΌῸ [8 ΖΔΡΙΙΠῚ ΤΘβαβοὶ (5.1, Υ9- 

1ΐδ. τη 80 ἱφπογδηΐία τϑϑυβοῖίδ. [θυχη, 

127. ΑἸΤΌΡ. 

Ιηῃ ἀΐϊναμι σουγοατῃ ροβίϊαμη ἴῃ τηθάϊο υἱπθᾶρ τα. 

Οἱ φϑηθγοβιβ αὐυϊάδπι ΡΔ]πι65, 6815. σαὶ υἱηθῷ 

Ομ τῖβι ἀρραγυΐβιὶ, βίαβ υἱπθαγιτη Ουδίοβ. 

128, ΑἸ}. 

Ιῃ 56 ᾿ἰρβαχῃ. 

ΑΙ15 ροϊθηΐθβ οἱ τθρ88 δὲ {Βγοηΐ, 



434 

᾿ἄλλοις γυναῖχες, συγγενεῖς, φίλοι, τέχνα, 

ἄλλοις δὲ πλοῦτος, οἰχίαι, συνοιχίαι, 

ἄλλοις δὲ χάλλος, σεμνότης, ἀρχαὶ, θρόνοι" 
ὃ ἐμοὶ δὲ Χριστὸς πάντα, χαὶ πάντων πλέον. 

Ζῶ χαὶ τέθνηχα᾽ τίς σοφὸς συγχρινέτω" 

βίῳ τέθνηχα, ζῶ μόναις ταῖς ἐλπίσιν. 

129, ΑΛΛΟ. 

Εἰς ἑαυτόν. 

Γῆ χαὶ θάλασσα χαὶ πόλος σὺ, Χριστέ μου" 

χαὶ γῆν πατῶ σοῖς νεύμασιν χαθημέραν,. 

χαὶ τὴν θάλάσσαν δῇ χυθερνήσει πλέω, 
τὸ τοῦ νοὸς δὲ λαῖφος ἱστῶ πρὸς πόλον. 

Ε ὁρῶ δὲ τὸν πλοῦν πνευμάτων ἐναντίων 

γέμοντα, καὶ δέδοιχα τὰς χαταιγίδας, 

χαὶ τῶν παθῶν πέφριχα τὰς τρικυμίας, 

χαὶ τῶν λογισμῶν τὸ χλυδώνιον τρέμω. 

Πῶς οὖν περάσω χαὶ τεμῶ τὸν ἀέρα, 

10 χαὶ τὰς τοσαύτας ἐνστάσεις διαδράσω, 

ἵνα μ-ὴ τοσοῦτον ναυαγήσω χαὶ πέσω 

εἰς ἔσχατον γῆς, εἰς μυχοὺς τοῦ ταρτάρου, 
εἰ μὴ γένοιο χερσὶν οἰαχοστρόφος, 

χαὶ πνεύματός σου τὸ πτερὸν τῶν ἱστίων 

ιῦ πλήσας πρὸς αὐτὸν ἰθύνοις τὸν σὸν θρόνον ; 

180, ΑΛλΟ. 

: Εἰς ἑαυτόν. 

ἴλαθι, παντοχράτορ, ἤλιτον οὐχ ἐθέλων. 
Ἴλαθι ἀμπλακίης, στήλας ἐστήσατο μοιχὸς, 

γυμφίε, σῆς νύμφης ἔνδον ἐμῆς χραδίης. 

Πολλὰ παναισχέα δέργματα μὰψ ἀλάληντο 
ψυχῆς ἐν λαγόσιν, ἔξυπνος ὡς γενόμαν. 

ὕ Ἡ σὰρξ ὕόδριος ἤρχετο, ἔγρετο, χύματα γαστρός, 
πνεύματα λάύρον ἔπνει, πρὸς βυθὸν ἐτραπόμαν, 

ἦλθες, ἄναξ, παλάμῃ δὲ δίδως ἑτεραλχέα νίχην" 

καὶ νοὶ νοῦν παρέχεις, τῇ ψυχῇ δὲ λόγον. 

ἵλαθι τῶνδε, καὶ εὔπτερον ἐς πόλον οἷά τε νῆα, 
10 λαίφεσι πϑκτα νοι; πνεῦυα σὸν οἰχχίσοις. 

181. ΑΛΛΟ. 

Εἰς σαρχιχὸν ἔρωτα. 

Εἰ πυρὶ πῦρ ἐπάγεις βρόμιον, μάλα πολλὸν ἀνάπ- 
εἰ δὲ πόθῳ σαρχὸς θεῖον, ἀποσύεννύεις. [πτεις" 

488, ἌΛΛΟ, 

Χάζεό μοι, βασιλεῦ, καὶ ἄπνοα πέφριχε ῥεῖθρα" 

ἅψομαι χαὶ οὐρανίων ἁγνοτέρης χορυφῆς. 

- Χάζεο σοῦ βασιλῆος, χαὶ σθένος ὕστατα δείξω. 

Νῦν δὲ ὅλην ἐφετμὴν ἀνδρομέην τελέθω. 

ΑΝΤΗΟΙΘΟΙΑΙ απαῖααὶ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ 

Μίδβϑγογο οὔ-ἢθο, οἱ πη οὔϑίαπη αὐ θ6Π6 

8115 ΤῊΌ]ΠΘΓΟΒ, Ἄρες ἐπ δτηϊοὶ, δον 

ΐ 1115 οἱ ἀἰνίιω;, ἀοπλιβ, ἐθηξεήθτηῖα, ἀννο, : 

Υἱϊ ΤηοΓἰα15 ΒΌ1Ὶ, ΥἹΥῸ 80185 Ῥ6Γ 8Ρ68. 

129. ΑἸτῦρ.. 

Ιῃ 5ϑίρϑβιχῃ. 

ΤοΡΓδ οἱ τηᾶγ6 οἱ οϑὶαπι πὰ, Ομ βίθ ταὶ : 

οἱ ὑθυγδπι οᾶΐθο πο παΐα ααοίϊαϊο, 
δὲ ΠιᾶΓΘ, ἰθ σ᾽ ΘΓηδίογθ, ΠᾶΥΪΡῸ,. 
οὐ τηθη [15 νϑὶαπι ουὶρῸ δὰ οί τη. 
Ιάθο δαΐθπι ἡδυϊρδίϊοηθτη Πδιϊ 5 δοπίνι 
ῬΙΘΠ8 ΠῚ, οἱ {ἰπ160 ῬγΟΟ6}185, 

οὐ ᾿ΠΙἀϊη πὶ ΠΟΡΓΘΟ ἀθοιιπιαποβ- Ποία, 
οὐ σορ᾽ δ Ἰοη πὶ εοϑίιβ ἰγθιηο. ᾿ 

Οὐοιηοάο ἰριίαν ἰγϑηβιθο δὲ Πηάδπι ; 
οἱ ἰδηΐαβ οοηίθηίϊοη65 δἰιρίαη, Ὁ 
Π6 ἰδπίυτη πϑαϊγρίυτη- οδηι οἱ, οδάδηι. 
ἴῃ Θχίγθπλαπι ἰογγῖθ, ἴῃ δα ϊία ἰατίατὶ, 
ηἰϑὶ 85 τῃδπῖθιιδ 4υϊ-οαγαπα-γογιῖ!,.ς : 
οὐ Παίΐα ἰὰο ἀπ γί πὰ δ, 
ἱπΊΡ]6η5 δα ̓ρβαπὶ Γθρἂϑ {ππ0Π| ὑμποπυμιῦς 

430. Αῦν. 

ἼἼΩ βϑίρβύτῃ. 

ΜΊβογογδ, οτηηϊροίοαβ ; “Ρθοοδνῖ μΟΙθη8. : 
ΜΊΒΟΓΘΓΘ δργϑίϊ, {ἰ{π]05 510 1-5ἰαύα!! τηοθ 5, 

Ὁ 8Ρ0η88, ἰᾳ89 Βροπδβῶ 'π Τ260 οοΓ46.. 
Μιυϊία ἱαρρἰ 5βίπηᾶ βρθοίδοι!α, [Ραβίγα Ὁ 

δηΪπηΐ ἰπ ρΘηθίγα! θ5, αἱ 6 ΒοτηΠῸ ΘΧΙΪ 
ὕᾶγο ΠΙΡΙἀἰπὶβ ᾿πε1ππη-Τοἷξ, Θχοϊ δίιβ οὶ 

Βρ εἰ 5 δ Παθαΐ αν!άθ, δ σιγρι θτη γ ΡΒ 5 
φηϊϑβίῖ, ὃ τοχ, τιᾶπασυθ ἔπ 485 δποίρὶ 

οἱ τῃϑηΐ τηθηΐ θη ΡΓΩΡ 65, ΔηΪΠΠΟΩΙ16. 

γ6}15 ρϑ:5515, βρι γί ψαπη ἑαιιπι βανοηο, 

131. Αὐϑ. 

Ιῃ οδΥ ΔΙ Ιὴ δ ΟΡ ΘΠ. 

51 ἰφηὶ Ἰθηθπὶ 8. }1οἷα5 ΒδοΟΠΐουπΙ, γα] ας 
51 Ὑ6ΓῸ συ ρΙ ἀἸηἰ οδΓηΪἶ5 αἰ ν ἢ πὴ ὦ  μγρννν Χ 

132. ΑΙΔΌΡ. 

(οβαϊει!, ἧ. 6. γϑῃϊβίϊ, τὶ, Ὁ ΤΘχ, οἷ 1π8] 
[16[ἴ, Βογγαθγο. 

αἰδηρϑτα οἱ οἰ θβίϊα ρυγίοτθ γογίϊοθ. [05 
-- ΑΡρβοθάθ ἃ ἴυο' γθρθ, δὲ ΤΟθῈ ΟΞ 

Ναπο δαΐθπι τηϑηθαίαπιη ΟἸΠΏΘ ΠῸΠῚ 



Ὅς ἐδ ν ᾿᾿ ὩΣ : Γ - 

138. ΑΛλλο. 

Οἴμοι, χαθ᾽ ἡμῶν καὶ πάλιν τὰ πυρφόρα 
πέμπει φλογίζων χαρδιῶν ὁ τοξύτης 

᾿ βέλη τὰ πιχρὰ χαὶ μέλιτος ἡδίω, 
ὯΝ βέλη τὰ δεινὰ χαὶ ποθεινά: τῇ νόσῳ 
Ὁ ἔστηχα βληθεὶς, ἐξερύσαι δ᾽ οὐ θέλω, 

᾿ς ὠθῶ χαθ᾽ αὑτοῦ τὸ ξίφος, θανεῖν θέλω. 
᾿ Ποθῶ φλέγεσθαι, τραυματίζεσθαι πλέον. 
ᾧ δεινὰ δεινῶν, ποῖον ὕδωρ τὴν φλόγα 
σθέσει τὸ πιχρόν; ποῖον ἑλχύσει βέλος; : 

ὕδωρ. τὸ σὸν ζῶν, Χριστέ μου, χαὶ σὸς λόγος. 
 Χρῆχαι, λυτρωτὰ, συντόμως τοῖς φαρμάχοις. 

484. ΑΛΛΟ. 

᾿ Ἑὶς ἑαντόν. 

᾿ Λυσσᾷ μὲν ἡ σὰρξ, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα φλέγει, 

᾿ χαἀχεῖθεν ἔνθεν ἕλχομαι" Χριστὲ, χρίνον᾽ 
Ζ τῷ χρείττονι πλέον τι χείρονος δίδου, 

188. ΑΛΛΟ. 

' Εἰς τὸν βίον. 

ἥ Ψυχὴ, τί φεύγεις τοὺς καθ᾽ ἡμέραν πόνους; 
᾿ς Οὐχ ἔστιν εὑρεῖν τῆς ἀλυπίας τέχνην. 

᾿ Τὴν γῆν ἀχάνθας, τὸν βίον δὲ φροντίδας 

! ̓ς φέρειν ὁ Πλάστης ἐξεθέσπισε" φέρε. Ὶ 

180. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὴν βάπτισιν. 

κ τὶ φρένα χαὶ παλάμην τρομερὴν καὶ ἅψεα πάντα 
ἔρχεο σοῦ θεράποντος. --- ἀπόστιχε" πῶς σε χα- 

{ [θήρω; 
πῦρ τὴ τελέθεις, ποταμὸς παλίνορσος ἀπέστη. 
ἑπτεὸ σοῦ βασιλῆος" νῦν ἐπέοιχεν ἅπαντα 

ρφῆς ἀνδρομέης τελέθειν, χαὶ ἔμπαλιν αὐτὸς ᾿ 

μασιν αὐτοχύτοις παλάμαισιν ἐμαῖς σε χαθήρω. 

ἐ 187. ΑΛλΟ. 

ἀλλ᾽ ἡ βίου μοι προστάτις ῥευστοῦ, χόρη, 
χαὶ νῦν με φριχτοῦ δεξιὸν παραστάτην 
ἔλθοις δικαστοῦ, σὺν μαθητῇ παρθένῳ. 

188. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν Σταυρόν. 

κὺ 
ἄν 
ες 
ὧν 
Ὁ" 

ν ἐν 
ἃ ἢ 

ἰς 
Ἄ Τὸν σταυρὸν ὑψοῖς ᾧ συνυψώθης ἄνω, 
᾿ χαὶ τοῦτον αἴρεις ᾧ συνήρθης εἰς πόλον" 
᾿ χαὶ ταῦτα τῷ γράφοντι τῶν χαχῶν δίδου 
᾿ ἀποτρόπαιον τὸ τρόπαιον Κυρίου. 
ΝΕ 
Ἔ. 199. ΑΛΛΟ. 

Ἦν ζῶσαν ὡς ἄνλον ὕλῃ μὴ γράφε. 

ΟΠ ΘΑΡΌΤ ΤΥ. ἘΧΗΟΝΤΑΤΟΒΙΑ ΕἼ ΒΟΡΡΙΔΟΛΤΟΆΙΑ. 485 

133. ΑἸαῦν. 

Ηοὶ τηΐῃὶ } ἰπ ΠῸ5 οὐ ΤΌΓΒΙΙΒ ᾿ρη 6 Γᾶ 
τα 11 ᾿πΠΔΠΠτη δ Π 5. οον αἴ πὶ βδρὶ {νῖι5 
(618. διηᾶγἃ δ τη 6116 βυδυίογᾶ, 
(618 Βογγθηάᾶ οἱ ορίαπαδ : τθοῦθο 
βίϑίϊ βδυοϊαίαβ, οχίγαχῖββο δαΐθτῃ ποῖο, 

ἱπρ6}10 ἴῃ ἰρβιπι ρ᾽δάϊαπι; τηοῦὶ γοΐο. 
Εὐχορίο ᾿ῃΠδηηπιδυῖ, γα] που υὶ τηδρ 5. 
Ὁ τηδ]ᾶ τηδ]ούιτη ! 4018}15 δή, ΠΠἀποτηδπη 
ΘΧΒ ηρθί, διηδυδπι Ὁ {815 ἀθίγδμοί, (6! πὶ 
- Λαυᾶὰ (πᾶ νἴνρηβ, ΟΠ γ ϑίθ ἠπϊ, οἱ γουθατῃ ἔαπτιηι. 

{Π|8Γ6, τϑαθιῃρίογ, β' π6- ποτὰ ΓΘπιΘ 115. 

84, ἌΠΌΡ. 

Ιῃ 5θ᾽ ρβα πη. 

ΒΔ016- αὐ! ἀθτη- ρΊ ι} οᾶΓΟ, 864 5ρὶ εἰ ζὰ5. αὐἱί, 
δίχαθ ῃΐηο ἴη6 ἰγᾶῃοῦ : (γι βίθ, ἀΐβοθυπθ : 
τη] ]ουἱ Ὁ]ὰ5 Πα] αυδπι ρ6]ογὶ ἀδίο. 

135. ΑΙτὐϑὸ. 

Ιὰ νἱίδτη. 

Αηϊηδ, 4] [ὰρ15 φαοί ἀϊδ πο 5 ἸΔΌΟΓΘ5 Ὁ 
Νοη ἀδίυν ᾿ἰηνθηΐγθ 48 518 ἀΟἸΟΓΙΒ5-ΤὩΤΉ 15. 8Γ- 
ΤΟΡΓΔΘ 5ρΡ1Π85, νἱϊῶ διυΐθιη οι Γἃ5 [[6π. 
ἴϑγθη 85 ἀθογου Ογθδίου : θυ. 

130. ΑΙ1ὔ. 

Ιῃ βαογαηι ἰαναϊϊ πίη. 

Εἰ τηθηΐθηι δὲ τηϑηππὶ ἰγθιη υΪδτη οἱ τη θη Γἃ, οἰηοίϑ, 
850 1668 (αἱ ἴαπια]}. ---- ΑΡΒ6646 : φαοιποάο (8 ἰυβίγᾶ- 

[νϑυῖπι ὃ 
ἰθηἷβ ν8146-ϑρίγδηβ ἴδοίι8 68, ἅγ2η 15 δυΐθπι Τθίτο- 

[δτδάιϊιβ δοβιαι. 
Δάμθτθ ἴθ ΓΘΡῚ : ΠΠῸ ἀϊρπυπὶ δϑί οτηηϊα 
[ογπηθ ὨυμηδΠ88 ΠΘΓΪ, δὲ ΓΟΓΒΕΒ 1056 
ΒδηραΪη8 5ροηίθ- 6 50. ΠηΔηΪ 15 Τη615 ἰθ ἘΤΡτς 

4137. ΑΙΤΌΡ. 

Θ64 οἱ ἰὰ αυῶ ταῖῃὶ νἱΐῶ ἤαχῶ ἰαΐτὶχ 65, ῬΌΘΙα, 

οἱ πὰπο τὴ6 {ἰππθηαϊὶ δα ἀοχίογδμῃι δ βίδηΐθιῃ 

οβίθπαδβ Ἰιἀϊοῖθ, οὐτὰ ἀἰβοῖρα!ο ὙἱΓρΊηθο. 

4138. ΑἸαῦ. 

Ιῃ Οὐαοθιῃ. 

Ογασθιῃ οχίο δ 48 δι] Γαδ} ἴῃ δ πη, 
οὐ ἤϑῆὴο γϑρὶβ 08 τὰ ρίι.5 65 ἴῃ οϑ τὴ : 
οἱ ἢθο βου θη} τηαϊογαπι ἀδΐο 
ΔΥΘΓΓΟΙΠΘΌΠΩ ἰγορϑυτη ΠοΙηΪηΪ. 

13θ, ΑΙτῦὉ. 

Ουῷ υἱχὶ φυδδὶ πηδί θυ 8 - χρ υβ,πηϑίθυ 8 ὩΘ ΡΙΠ68. 



428. 
᾿ 110. ΑΔλλο. 

ἡ τῶν ἀθηνῶν, προσχύνει τὴν δεσπότιν. 
Αὐχεῖς ἐλαίαν, σκήπτρα δ᾽ αὕτη τοῦ χράτους’ 

μέλι σύ, τοὺς μέλιτος ἡδίους λόγους 

αὕτη σοφιστῶν χαὶ σοφῶν: σὺ τὸν Ξέρξην, 

αὕτη τέθειχε δοῦλα πάντα τῷ χράτει 
χαὶ σὲ πρὸ πάντων" προσχύνει τὴν δεσπότιν, 

141. ΜΑΝ. ΦΙΛΗ. 

Ἀμοιθαῖοι εἰς τὴν ἐλεημοσύνην. 

ΤΎ 

Οἶχτος πενήτων καλὸν ὑπερηρμένον. 
-- Πῶς γνῶμεν αὐτό : --- Δεσποτιχῶν ἐχ λόγων. 

-- Τῆς εὐστοχίας μιὴ περαιτέρω λέγεις ; 

--- Οὔχ. --- ἀλλὰ σιγῶ. --- Καὶ σιγῶν πτωχο- 
[τρόφει.. 

149. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς τὸν ἀρχιστράτηγον ἑστῶτα πρὸ τῶν 
πυλῶν χαὶ σπάθην ἐπιφερόμενον. 

ὁ ταξιάρχης στρατιωτῶν τῶν ἄνω 

. ἐχ τῶν ἀδύτων οὐρανοῦ σφαιρωμάτων 
ἄρτι χατιὼν πτηνὸς αἰθεροδρόμος, 

δὲν, καθάπερ τοῦ ναοῦ, τηρεῖ πύλας, 
Η γυμνὴν (ἀθάλε) δεξιᾷ φέρων σπάθην, 

τί τοῦτο δηλῶν, ἢ τομὴν ὀλεθρίαν 
τοῖς μὴ καθαροῖς, μηδὲ χωρὶς σπιλάδων. 
ἱροσχῶμεν οὐχοῦν, μὴ διχασθῶμεν φίλοι, 

148... ΑΔΛΟ. 

Εἰς τὸν ἄγγελον. 

Πρώτου φάους ὧν δεύτερον θεῖον σέλας 

τρίτου φωτὸς φώτιζε, τὸν τριττὸν ζόφον 

- χαὶ τὴν τετραχτὺν τῶν θυρῶν καὶ πεντάδα, 
᾿τὴν μὲν χαλίνου, τὴν δὲ σωφρονῶν δίδου, 

ὃ Τῆς ἑξάδος γοῦν τὴν διπλῆν ἀταξίαν 

μερῶν μελῶν τε μὴ δισέδδομιον θέσιν 
πρὸς τάξιν ἰθύνειας ἐν τῷ σῷ σθένει. 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΙ ΑΙ αΗ ΠΟ Δὶ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ 

μ0, Αἴαῦῃ. Ἶ 

θτὴ5 Αἰ μθπᾶγυτῃ, γθΠΘΓΆΓΟ ἀοτηϊπᾶπι. 

ΕἸοΥΪΑΥῚ5 οἰδδπι, βοθρίγα δαΐθπι ἰδία ρου: 

τη 6] ίυ, τΏ6}18 ΒΌΔΥΙΟΓΘΒ ἡϑβρολεί: Ξ 

᾿βίδ ἴϑοϊξ βϑῦνα 80 οτηηϊδ, ἰλπώῶς Ὅν 
οὐ [6 δηΐθ οτηπῖὶᾶ : Ὑθῃβγϑ 8 ἀοπιίπρθ: ζὺ 

41. ΜΑΝΌΕΙΙ5 ΡΗΠ,4.. 

ΑἸ ΘΓ γ Ρβ18 ἴῃ οἰομαδάνανν ἢ 

δὲ δηβθῃὶ πο θηΐθιη.. 

Ῥυοίογ τα] ξαπι φαΐ βαηΐ ἴῃ 8115 
6Χ ᾿Ἰπϑοοθ 5515 οὶ ΟΥ̓ ΡῈ 
ΠΌΡΟΥ ἀθβοθηάθη8β δἰδίιβ ωὐβοηοτουνου,, 
Ἑάθη, ἰδηᾳαδπῃ ἰθιρ}ῖ, δοῦναί ἴουθδ, 

ἠπάσπι, Θ᾿θὰ ! ἀοχίνᾶ βΘ ΘΠ β΄ άίαι 
φαδδὶ Βοο πιοῃβέγϑῃβ δαΐ οδβάθηι οχ ἐδ] 
1115 φαΐ ποὴ ρυτὶ βαπΐ πο΄αθ οἰΐγᾶ 5000) 

ΑΔΒ δτηα8 ἸρΊ αν ηιθη θηι, μΘ ΒΘΡΥ ΠΡ, 

113. ΑἸΌϑ. 

ἴπ Δηβ θ᾽ αμα. . 

ἰογίϊο Ταπιΐπθ ἱΠυτηΐπᾶ ἐγὶ ρ] 1665 ΠΣ Ἶ ; : 
οἱ ἰοἰγδοίγῃ ροτίδταμῃ οἱ ρθηΐδαδ, 
Πᾶπο ἴγθηδ, 18 ΠῚ, αἱροίθ Ργιάθῃ8, ος 

Ῥδγίϊυπι ῥα λλποκο ἀϑβόνο ὯΘ ἄθρει: 
δα οΥαΪΏ6Ππὶ ΓΘΡ 88 ἴῃ ἴπ0 ΤΟΌΟΓΘ. " 



. 
Ψ 

ΠΑ Ῥίορ. Πιδουῖῖο βουυδίυτη, 1, 61 : Τῶν δὲ ἀδο- 
μένων αὐτοῦ ἐστὶ τάδε" Πεφυλαγμένος... --- 8. 2. 
ὡ Ἰἴὰ οδίογο δαϊι. ; ̓ἴα γη85. οὐγηθ8. 4108 Υἱαϊὶ δ 6- 

Ο Ῥβδπαβ; ἡὔδῖὴ Ἰθοϊ θὰ οἱ βγη Οὰ8 ἴῃ. οτὰ ᾿ἰρτὶ 
᾿ πὐποίανϊι..... ΜαΙΐπὶ ἰδιηθη μῖο ἔχθος οὔτι Οδδβδυ- 
Ῥοπο, ρτορίθι" γοοθῖὴ χραδίῃ οὐ ἰΐὰ 1661856. υἱάθίῃν 
γϑίτιβ ἱπίθυρυ}β. Εἰ υΡὶ ροϊθϑὺ δὲ Ἰθοῖῖο αδγη ϑϑγα θιιΟὰ 8 

 ροχῃὶδυϊ “Ὅρα μὴ χρυπτὸν ἔχθος ἔχων --- χραδίην. ῬΤῸ 
(ραδίη, χραδίην ἀποα τι ὨΔΡαΙ οἰ. ΒΑΒ1], » --- Μοπαφ. 

. ὃ. διχόμυθος. Οἵ. ΕαγΙρ. Ο», 88. : ἔλεξε διχόμυθα. 
μοῦ υϑρθατα οἱ διχόθυμος Δ᾽ ΟΡ, ΡΓῸ ΔΙ 6 ΡῸ 8ο- 

Πα}. 

ΤΙ. Εχ Αἴμοη. , . 32, οἀ. σαβδαθοη. αὶ Δα αἱ ὁ Κεῖός 
σι ποιητής. --- 8. 1. γι]ρο Ἦ γὰρ; οοντοχὶὶ Εἷο. 
ΘΌΘΡ. ἰπ Εἴς. Ῥουβοπὶ Ααυθνβδαν. δά. Οδηιδθυῖρ. 
ΠΌΟΟΧΊΙ, νυ. 82. --- 8. 8. νυ]ρ. Διονύσιον ΘΧ γ61- 
ἴοπθ ατοιϊ ϑυηθηάδνὶ. Εουίδββο ἰθροπάυτῃ οὐδ᾽ ἀμέ- 

γάρτον, αποὰ αποαϊι8 6Χ Θ᾽ υβάθπὶ ὑγδηβ]δίϊοη6. 60 Π]}1- 
᾿οἰοπάσχῃ. 

ΠῚ. Αρυὰ ϑιοῦν. ἴῃ Εἰονγίϊος. ΧΟΝῚ. Ιη46 τϑρϑ- 
Ἰασιπὶ τηὰὶὶ πίον αο8 ΒΡαηοΙς. Απαὶ. 1, Ρ. 14 οἱ 

᾿Θποηιῖς. ροοί. ογῶς Ὁ. θά, οατα νθυβίοηθ στοῦ! ρ. 101. 
 δδοοῦβ. Αρροηά. π. 88 (νἱὰ, δ] βάθη Απίριααυυ. ἰ. 1, 
Ρ.Ὶ, Ρ. 308). Ῥυϊμαιβ νϑυβὰβ ααὶ ἀρ Θιοεθαγα ἀθβὶ- 
ἀοταΐαν, δά αϊίαβ οδὶ οχ γβῖπο οἱ ΡΙδπιιαϊβ Αρροῦ-" 
ἀἶοθ. « ΕἸορίοθ νἱἀθίαν ραγίϊουα. » ας. --- 8. 9. 
γηρασέμεν, οοα. ΜίπάοὈ. --- Εάθτῃ ΠΑΡ ᾿π ΔΠΙ ΠΟ 

Ἰτω ΠΘΡΙΠῈΒ ἃΡ. δου. ον. ΧΟΥΤΙ, 18 ς 

Ἡμεῖς δ᾽ οἷά τε φύλλα φύει πολυάνθεμος ὥρη 
᾽ ᾽ »» Ψ ᾶ ἦρος, ὅτ᾽ αἶψ’ αὐγὴ αὔξεται ἠελίου, 

τοῖς ἴχελοι πήχνιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥδης 
τερπόμεθα, πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε χαχὸν 

οὔτ᾽ ἀγαθὸν...... ᾿ 

ςς θῶ 5ἰο ἰγαπβίαϊ Η. ατοίϊα5 (Ποία μορίαν. αρ. 
᾿ Βιίοῦ. Ρ. 8398) : ἧς 
᾿ς ΝΒ [0115 βἴπη1165 ααϑὲ οί ρηϊ ΡαΓΡαΓΘαΏ Ὑ6Γ, 

οὐπὴ 50] 58 ΡΥ οδηα 5 ΘΧΒογαἶί, 
ἨΘα! πο τηΔηΒΌΓΟ σϑιάθηϊοβ ἤογο Ἰανθηΐδα 
᾿ς Ἰαυᾶϊιπι, οἀοούϊ πθο Ὀοπηᾶἃ Ρ6Γ ΒΌΡΘΓΟΒ 
60 ΤηΔ]8ἃ..... 

Κι 

ἦ 

ἧς, 

πῇ 
ἯΣ ΤΥ, Αρυὰ διοῦοθαμι, ἴῃ Εοϊο. Ῥημεῖς. 1, 9, 1. 
κα [ριον ἴῃ οοὐά. Υ.Α.ΕΣ. ἴῃ τηᾶγρ. Λαχώνων, Π.}10 
56ηδιι. Πδία}ῦ ἢ. 1. Ἰηΐθι ΘΙ Ο ἢ 1415 Γγαρτηθηὶδ Εἰαϊν. 
 ὕτβιη. σαν». ΓΧ ἐἰιιςέ. Εδηι. ν. 168, δαοίονι(αίθ οοά. 
 Βίοθ. τη8. αἱ ἰὰ τηδΡρρίηθ μδθαϊν Ἔχ τῶν Σιμωνίδου 

᾿ ἐπιγραμμάτων... ϑ΄τη 116 οδὐ Βαΐο, 5οηϊθηίοο Μοπαπάτσὶ 
ΠιΙυὰ : Ἤθους δὲ βάσανός ἐστιν ἀνθρώποις χρόνος, 6Χ 
᾿ΠἼρ80 [οΥγίαββθ ϑ᾽τηοη 6 Δ αἰ δαί.» Π661". --- ΑΡρυὰ 
ὍὉτοί., Πίσέα ρμοφέαγιηι οἷς. Ὁ. 1.3, ἴῃ τηυρῖηθ ποίδ 
68: [716 6γξι5 οαςο (2). ΟδΔαιθεὶ ἴῃ δαιτὶ. ΗΘΟΓΘΏΪ γΘΡΒῖῸ 
 Πηοίνοα ἢξθ0 δβί: 

τ ΤοπροῦΓΘ ποὴ ἱπᾶθχ ροίίον αὐΐβ γθθὰβ δαπεογοῦ, 
ἊΣ ἰητίτηδ αποᾶ τηθητὶ5 γϑᾶάϊῃ ἀροτίᾶ νἱνῖ. 

᾿ Υ. Αρυὰ Αἰπθη. Π|, Ρ. 13, ὁχ Οα!!βίναίο, ἰὴ 
Ο ΜιδοοΙΙ. ΝῚ: Καλλίστρατος ἐν ἑδδόμῳ Σνυμμίχτων φησὶν, 
ὡς ἐστιώμενος παρά τισι Σιμωνίδης ὁ. ποιητὴς χραταιοῦ 
καύματος ὥρα, χαὶ τῶν οἰνοχόων τοῖς ἄλλοις μισγόντων 
εἰς τὸ ποτὸν γιόνος, αὐτῷ δὲ οὔ, ἀπεσχεδίασε τόδε τὸ 
ἐπίγραμμα" Τὴν ῥά ποτ΄..... -- 8. 1. ἂρ. Αἰμθη. 
σα], Τῇ ῥα... --- 8. 8. 10. ἐχάμφθη. 
κ 

ΥΙ. Ιδπάανὶξ ῬΙαίο ἴῃ Θογφ. Ρ. 81 Ε, δὲ ΟἸϑιι. 

ΒΒΕΥΙΘ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ ΙΝ ΟΑΡΠΤ ΤΥ. 
---,--οο-Ὀ---.- 

ΑἸοχ. ϑέροηιαΐ. ΤΥ, Ῥ. 488 ; οἰϊανοσαηὶ Γκπιοίδη. Ῥ»Ὸ 
ἐαρδιι ἵπιέθ)" δαἰϊἑαπάμηι, θ, οἱ Αἰμθη. ΧΥ͂, ρ. θ9ῦ, ἰη- 
ἰθὺ τη] δ Β00]18, ΟΥ̓ Π 68 516 διιοίου β Πποιιΐηθ ; Ρ]ἃ- 
ἰοηΐδβ 5060]. ἐμ αογφ. ααἱ οὐ μου ἰοἰνδβίϊομοπ ρῥγοίοει, 
ϑιηοἸὰϊ γ9] Ερ᾿ομάυτηο δὐζεὶ αὶ. « 6 ποιηΐηθ δ6- 
ἰουὶβ ἰδιῆθη τηλ! απ οϑὺ νδυϊοίαιϊβ. » Βοῖβε. ϑάϊε 
Η. Βίθρμηϑῃ. ἱπ Γυγῖς. Οαγι. οατα γϑυβίοπθ Ἰαἰῖηδ, αὶ 
φυὰν χαλὸν ἀθ ἰηάο!]ο ἀϊοὶ ογθαϊάϊι. « Θδ)}166 νϑυὶθ- 
γυηὶ ἃ Νδυζθ ἴῃ θρῖον. Αοαα. Ιπ50}. ἃ. ΧΙ, ἡ. 880 ; 
Βοίΐββγιιβ, Πδέ. δἰφιοηϊαά. Ρ. 198 ; Ομβαγᾶοι. Βοδμοίι. 
ἴῃ Μὶδοοίϊ. ἃ. 11, ». 4083. Βορπδνάυβ : 

1,8 βδῃῦό ἅδη 16 Ἰηοπᾶθ ὀΐδηῦ 16 Ῥυθιηΐθν Ὀΐθη, 
ἀπ ΠοΙΏΙηΘ ἀθ θθῃ. 568 ΗὟ ἀοὶς ᾿Ἰηό πᾶσ υ ΥἾθη. 

Θ᾽ μἱἀδο ργοοβίαί ΟΠ ΔΡΙ νυ] βϑηϊθηίίδ : 

Μοϊοὶ σοπιπιθῃΐ ᾿᾽ αἱ οοϊηρίό 
ἀὸβ τᾶ Ρ]ὰ8β ἰθηάγθ ᾿θαηθ586: 
184 νσϑυῦι, ραΐβ ἰὰ βδῃίό, 
Ῥαΐβ 1ὰ β]οῖγθ, ραΐβ ἴὰ σἴσῃθ556. 

Ουθηη ἰδῆλθη ὙΘ] τὴ 5}π||588 46. ρἹονγίοϊα. » δΒοῖξς. -- 
Εἰρῆσθαι δὲ αὐτὸ σχολιὸν χατ᾽ ἀντίφρασιν, ὅτι ῥάδια χαὶ 
ὀλιγόστιχα ὡς ἐπιγράμματα. ϑομο). Ρ] αἰ. ἐδὲα.. --- 5. 1. 
Βοίμϊυβ Κοέ. οὐ Μοα. Οοηιαά. Ποίϊῳ. οὰ Ὠϊά. ρ. 131. 
βου δ1. Ὑγεί᾽ ἣν μὲν οἴο., ααΐα νυ]ραίδ βου ρίαγα « ΘΟ - 
ΓΤ Τὰν ΠΟ Τ]ΘΙΓῚ ΘΘ 05, ααο ἡπϑα δηὴ ἱποὶριῦ δ 
δηδθθδίο. ν ; 

ὙΙ1. Αἰμθη. ἐδία. : « ἔδυ δυΐθηη βϑηςὶθηβ ΟἸΤΩ 
Ἀπδχδπάνγὶάθ ΡΒ] θλοι, ἃ Μρίμθῖθο οοχησηθιηουδίιβ, 
Ιηοουί. (00. 68 : 

Αἰτῶ δ᾽ ὑγίειαν πρῶτον, ἔπειτ᾽ εὐπραξίαν, 
τρίτον δὲ χαίρειν, εἶτ᾽ ὀφείλειν μηδενί. » Βοί!ι. 

Εδδί μος ἔγαρτη. ἃρΡ. [μπιοῖδη. ΡγῸ ἰαρϑβ. ἵπέθ) βαἰέ. θ. 

ὙΠ|Ι. ϑονυναίαη οϑὲ μοῦ ἐϊβίϊομοη 80. δηΟΏσγαΘ 
αποάδηηῃ Πδριέαξιογιιίηι ἠλοναἰΐμηι δοίοτθ. ΒΙ10]. ον. 
Α. Ε΄ διάοί. Ρλΐίος. ᾽ν. ἔγασηι. ἴ. 1, Ῥ. 848, -- Π6 
ΟἸΦοΟ ἃ ΟἸΘοΌαΠ}Ϊ ΠϊπᾺ}} βαρ θη 15 ἤ]1ὰ νά Ὠϊορ. 
[δουὶ. 1, 0, 89, οἱ Αἰμθη. Χ, βθοί. 69, ῥ. 48. 

ΙΧ. Αρυὰ Αἴμρη. ΧΙ, 8, ν. 4683. Ἀδροι ναὶ Η. 
ϑίθρῃ. ἴῃ 4ρροπάα. Απέλοὶ. Ρίαν. ν. ὃ18 δ ἴῃ Οαγηιὶ- 
πμηὶ ροθίαγιηι γουθηλ, ἰγγῖοδ ροῦ56 ὡϑ ργἱηείριι, ἤαη- 
γιϑηΐέ., δἀ. ῬΙαηὶ. 1567. Ρ. 108, ΒΡραποΟΚ. ἰπ Απαί. ἰ.1, 
Ρ- 119 χνι, ὅδοοθβ. Αρρεηᾶ. ᾿. ἀ, δὲ οὔῆηθβ [8.8 
Ἄπϑον. δάϊίι. ---τἶϑ. 1. χρατήρι Αἰποη., Βίθρμδη., Μο- 

τ Τ6]., Οοτημθ!η., Τα θ1η., Μδογορα!., Μοί., οἷο. 8510 
γΘΥΒΙ θ15 Ἰδ 115. ἐγαηβία] Η. δίθρῃ. : 

Νόοη ρἰδοθὺ 116 τὶ ηϊ, διε ἰπηέον ροοῦϊα ααϊδαιῖβ 
ἀἰββιαῖϊα οὖ Μανιῖὶβ Ὀ6}1 ογιαθηΐδ γοίοσί ; 

864 φὰ Μυβᾶγαμι Ῥδρμίθφαμδ {Παβύνῖα ἄοηδ 
οοιητηβοθῦ, ἰθρὶ 415 ἀθαϊταβ ϑβίᾳαθ Ἰοοίβ. 

Οἵ, Αηδου. Οα. 1.11, 9, ον. Οαγηι. 1, χχυπ. 

Χ. Εχ Ρ]αυίαγομ. 1ηε{. Γασοηπ. ΧΥ (Οἵ, Γεῶνᾳ. 
ΧΧΙ : Τριῶν χορῶν ὄντων χατὰ τρεῖς ἡλιχίας, χαὶ 
συνισταμένων ἐν ταῖς ἑορταῖς, ὁ μὲν τῶν γερόντων, 
ἀρχόμενος ἦδεν, Ἄμμες χτλ., εἶτα ὁ τῶν ἀχμαζόντων 
ἀνδρῶν, ἀμειδόμενος, Αμες δέ γε χτλ.., “Ὃ δὲ τρίτος, ὃ 
τῶν παίδων, Ἄυες δέ γ᾽ ἐσσ... -- 8. 2, ἴῃ ἔχοι. 
αἱ δὲ λῇς, πεῖραν λάδε. 

ΧΙ. Εἰχ ΡΙ αἰδοῖ. Οοηπϑοὶ. αὐ Αροϊϊοπ. 1δπίρ. 110 Α). 
Θρδυ ΠΟ ᾿ἰαγΘ ἢ ΡΘΠΘΙΌΒΟΘ Βθηΐθηΐοθ, α1188 
ΡΓοΐδοίο γϑίδυνὶ ροββαηὺ δὰ δὰ αὰ86 ἃ ἰγἰ θ18 ΟΠΟΥΡῚΒ 



48. 

Τιλοδάθθοιαοπθ ἰπ αὐἱδυβάδηῃ [δδι15. σδηθθδηίαν (ΡΙαΐ. 
πε. Παοροη. ΧΥ͂, Γυοῦο. ΧΙ) οἱ δὰ δ]188 οδῃ- 
ἘΠ]6η85 46 ααϊθαβ οἱ ΡΙαδΡομα5 (1π8ὲ. Πιαροῆ.. ἸὈ14.) 
ἀἰοῖϊέ : οὐδὲν δ᾽ ἕτερον εἶχεν ἢ ἐπαίνους τῶν γεννικῶς 
ζησάντων, καὶ ὑπὲρ τῆς Σπάρτης ἀποθανόντων καὶ εὐδαι- 
μονιζομένων. 14. Βαρν. π. 10, ἴΑμες ποτ᾽ ἢμες. 

ΧΙ, Αἰλποριῖβ ἴθ οοαϊβ βου] ΡΙ: ταδουὶθὰβ ΓΘ ρ6Ρ- 
ἴαχη δαϊα! ν. οἱ. Οὐτηδηπα 685 ἴῃ ᾿Αθηναίῳ, {. Υ, ». 810, 
ααἱ 5101 νἹἀθύαν γϑρϑυῦῖ886 Ῥϑϑδῃ}8 ἔγδρτΩ θη 11}, ΠΙΘ Τὴ 
ἴῃ ΖΘ] ρῚΪ Πομοσθῖὰ Θοιηροβαθγαὶ ϑΌρΒοΟ 68, δὲ 
ἀθ αὰο Ῥμιοβίγδίαβ (4 ροϊίοη. Τψαη. 111,11) : οἱ δὲ 
( Ἰνδοὶ), αἰτ,ἧδον δὴν, ὁποῖος ὁ Παιὰν ὁ τοῦ Σοφοχλέους 
ὃν ᾿Αθήνησι τῷ Ἀσχληπιῷ ἄδουσιν. ΒορΠοο 15 Ῥεθᾶμδβ 
ααοαὰθ οοτητηθτηοτδὺ ϑϊᾶδ5, Υ. Σοφοχλῆς. 

ΧΙ]. Αρυᾶ ϑιοθθύτῃ. Τιὶ. ΧΧ, 2. ἀπάθ τϑοθρὶϊ 
Βραποῖ. ἴῃ Απαϊ. τ. 1, ». 1θ4, οαἷϊ. ΤΠ ρβίδηδ. ὑ. 1, 
Ρ. 90.. Φαο005. ἰπ Α4ρροηα. π. 22. --- 8. 2. γυϊρ. 
χειρότερον, Θῃηθπάδνιὶ αγοί 8. : 

ΧΙΥ. Αρυὰ Αἰμθη. ΙΧ, ρ. 361 Εὶ ἢ αὐυδίαον. ῬΥΊΟΓ 68 
γουβαβ βαυπί δρᾶ δυϊάδλτη οἱ ϑιοθεθουση ἱπ Κϊογίϊοσ. 
1ΧΧΧΙΙ, 8. ΟἸμηθβ ἀράϊὶ οὐ ἰγαηβία! τι αγοίπι8 ἴῃ 
51115 6 ιίορίϊοσῖο δ᾽ οὈέθαπο ΘχοθΡρί!8, Ρ. 844. --- 8. 2, 
Οϑδηΐθν. οὖχ ἔτι τοῦτ᾽ ἐθέλει. --- 8. 8, « τούτοις ΑἰΠθῃ. 
δρᾷ αὔθ ἰπ ἤπο νοῦβαβ γϑοῖθ Ἰϑοϊίαν εἷς ὁ παλαιὸς. 
αποά ᾿πά6 Δβϑαμρβιί αγοίβ ΡΓῸ νἱ 1080. ὡς ὁ παλ. --- 
8. 4. Σοὶ μὲν... ΡΥΟΥΘΡΌΙΔ}18 Ἰοοαῖ]ο, απἃ 885 οϑδὶ 
Ἐν ριἀθ5 ἴῃ ϑιρρίϊο. ν. 466 : σοὶ μὲν δοχείτω ταῦτ᾽, 
ἐυοὶ τἀναντία,» Ψαο. ΑΡαὰ δίοὉ. δοκοῦντ᾽ ἐστίν. 

ΧΥ. Εχ ϑίοῦ. Ρίογ. (ἱϊ. 1.1, 11, ατοί. Ρ. 197. ΟἹ. 
Οἴοον. θὲ ΟΠῆε. 1, 19. -- 8. 1. α]ρ. πρὸς σοφίαν, 
ἁα βαρϊοηπέϊαηι φμεγοηάασηι ααλῖδο)"6, θές. 

ΧΥῚΙ. Ὁῖοσ. 1ιδονι. 1, ὃ, 42, ἴῃ ϑοογραίθ : Ἐποίησε 
δὲ χαὶ μῦθον Αἰσώπειον, οὐ πάνν ἐπιτετευγμένως. --- Οἵ, 
ΡιΙαὶ. Ρλφά.  : ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπον λόγους. Ῥ6᾽- 
ἐἰηθὺ πο ρῥγοθοῖριιθ Ρ] αἰδῦομὶ ἰοουὺβ 6 αμαϊοπα. 
Ῥοφί. 11, υὉϊ δοογδίθβ τοὺς Αἰσώπου τοῖς ἔπεσι μύθους 
ἐνόμιζεν, ἱ. 6. υδγϑίδιι8 δα Υοϑϑϊί. : 

ΧΥΠΙ. Αρυά Αἰμθη. Υ, βθοί. 61, Ρ. 219 : « ϑδρίθῃβ 
Αδρδβὶᾷ 486 ϑοονδίθιῃ γῃϑίουοδβ γί! οηθϑ ἀοοσί, ἴῃ 
ΘΆΡΙΩ 1 115 α4π88, αὖ 1ρ5105, οἱ ρου [ΟΡ α πα, απο Η ΘΡο- 
ἀϊοαβ Οτγαϊθίθαβ δρροβαϊ, ἰΐα Ἰοααιίαν : Σώχρατες, 
οὐχ ἔλαθες χτλ. » 

ΧΥΠΙΙ. Εχ Ῥογρῃγγ. δ6 Αὐξβέϊη. 1Π. Ῥδάϊ οἱ Οἴθτη. 
ΑΙοχ. ϑέροηι. ΤΥ, ρ. ὅ81 οὐ Υ.. ρ. 851, δὶ 486 δοιηϊ- 
μπτ βᾶποιιαίθ ρίαν : Καὶ τοῦτο ἦν ὃ ἠνίξατο, ὅστις 
ἄρα ἦν ἐχεῖνος ὁ ἐπιγράψας τῇ εἰσόδῳ τοῦ ἐν Ἐπιδαύρῳ 
γεώ: Ἁγνὸν χρὴ... [ἴπά6 τϑροί!. Βτναποῖς. Αηαΐ. ΠΙ,. 
1 οοἰϊοπ. Ρ. 311, ἃ. 338 Ὁ, οὐ Φδοοῦβ. 4ρροηά. π. 99, 
οὐ) νἱά. Απῖριααυ. νο]. 1Π, }Ὲ. πὶ, Ὁ. 9. -- 5. 1. 
θυώδης 5815 ΓῬΘα. 6 ἢ 5 ΘρΡ᾿ μέρη 46 (θη ρ}15. Οἷ, Ἰη 6. 
8.118, ΤΏροον. ΧΥ͂ΤΙ, 128: θυώδεας... ναώς. 

ΧΙΧ. Αρ. δίθρῃ. ΒυζΖ. ν. θρία (ἀ6 αιὸ νἱάθ Γόοῦθοκ. 
Ασίαορἠι. Ρ. 814); ἀφά!ὲ οἱ δυ1485 νν. θρίαι οἱ πολλοί. 
Αρυά δυτῃ δαίθμι « βουϊιλαν θριοδόροι απδϑδὶ. ὁδΙου- 
Ἰϊνουῖ, Τουαβ88, αἱ οδ] οα]ο 8. δὲ Βοῦίθ8 ἴῃ ΓΠΔΒ 60Π71- 
οἰπηΐ, δἰ ἴη46 νἱοίατη αφαφοριίδηΐ» ααἰί. ; αἰ χυαμοτρώξ 
ἴῃ Αὐἰβίορῃ. Εφιιϊέϊδιιδ, ἀ1. --ο ϊο νϑρβὰβ οδϑβϑιὶ ἴῃ 
ΡΓουθρΡίατῃ. Οἱ. ναρθηχοφόροι μὲν πολλοὶ, Ράχχοι δέ τε 
παῦροι (ΡΙαί. Ρηδά. 18, Ρ. θ69᾽ 6.}., ΟἸοια, ΑἸοχ. ἡ 
δίγοηιαΐ. 1, 19), ααδὰ 8190 Ἰαρὶαν. τϑοῖο υϑβὰ ἴῃ 
Αηϊδοί. ραϊ. Χ, 106 : Πολλοί τοὶ ναρθηχοφόροι, παῦροι 
δέ τε Βάχχοι. 

ΧΧ. Εχ ϑοίϊοῃϑ ἰὴ Μίγαδ. Ρ. 69 βαϊί. ΝΥ δβίϑστω. 

ΑΝΤΗΟΘΙΘΘΙΖ ΒΟ ΑΡΡΕΝΏΙΟΙΞ 

ἴθι ΘρΙρυδιητηδ δϑὺ ἰῇ ἰδρίάθ, ἰῃβοριρίαση ἤδὸ 58η- 

᾿Απίϊ. Ηεὶ]. τ. 11, Ὁ. 108, π. 989. ΠΙΒίϊομο ρΡδθβουρ 

Ζ Ἶ ᾿ κα τὸ Δ Ρον 

Τιϑρὶταν ααοαπθ ἀρ. ιϊναν, ΝΠ, 8, ααὶ οριρνατητηα, 
βἷο βαρ! οδί : « ἴῃ Αγοδαϊδ γθγῸ οἰγιδ5 δὶ ΠΟῚ 'σπ 
ΟἸΣΟΡῚ, ἰῃ οὐ) 8 ΔΡΡῚΒ ϑϑὺ ΒρϑΙ υποᾶ ΡΟ θη5 δαῖιδ8 
ααδηι απἱὶ ὈΙθοΡίηῦ ἤαηὺ δΔΌΒίθταΙ. Αἀ θὰπὶ δαίοτα ἴῸ 

ἰθηίϊδ, νϑυβὶ 18 ΟὙΘΘΟΙΒ : θαηὶ ΠΟ 6586 Ἰάοποαηι αὐ 
ἰαυαπάϊμιηι, δϑὶ θέϊαηι ἱγϊηεϊοαηι υἱξίδιι5, φμοα αρμαᾶ΄ 
διηι ἤοπέοηι Μοίαριριις βαογὶ Ποῖῖδ ρεγ)αυϊθδεξ γαδίθηι, 
Ρρωΐξ ιϊαγιι, γοβἐἰζιιδεοίχιιο θαγιι υἱροίγειμι ᾿ιθγι-- 
ἐ65 ἴγι ρ»͵δέϊπαρε δαρϊἑαΐθηι. » Ὁ 61 58 6008. ἴῃ 4ρρϑθπᾶ. 
Ἐρῖρν. τι. 100. 6 ἐοπὶθ ΟἸουΐο νἱά, ΟυἹά. Μϑέαηι. ΧΥ,. 
822566. -- Ααἱ οἰϊδτῃ ἀθ δοὸ γ Ῥαιυβδη 11, 18 δ 19. 
- 8. 2, ἐσχατιαί, ἀρστὶ, ρΥϑοβου τη ααἱ Ἰδοθηὶ τηοηὐ-ς 
5 ΡΙΌΧΙΠΩΪ.---Ἶ 8. ὅ. Οοηΐ. δοοῦ5. Επαρὶρ. Ογοϑδί. ϑθὅ τ: 
λουτρά τ᾽ ἐπὶ χροὸς βάλλε. --- 8. 6. ιν. οα 1. ΒΙροηϊ, 
θερμῆς ΡΓῸ τερπνῆς. Οοα. Βγᾶπ6ᾳ. Ὑιγαν, οχ οουγθος 
[10η86 α. Υακοῆρια. μή σε παραυτὰ πημήνῃ, θερμῆς. 
ἀντιόοντα μέθης. --- 8. 1. ΟἿΣ Ηδδβγοῖ. ἴῃ ἀχρουχεῖ., 
ἜἌλχρον δὲ ὄρος τῆς Ἀργείας, ἐφ᾽ οὗ Ἀρτέμιδος ἱερὸν. 
ἱδρύσατο Μελάμπους, χαθάρας τὰς Προιτίδας, ἤγουν ταῖς, 
Χάρισιν. Ξ 

ΧΧΙ. Εχ Εὐγιηοηἱ βομδάϊβ δαϊάϊς Βοοκα. (ο»Ὀ. 
ἔηδο. φ». ἴν 10 τὶν 18, « Εἰδί νϑυύβιιβ ἂὺ ΗΊΡρΆγομο Ρ515- 
ἰτδίϊ Η1Π1ο Ηθυταδθ ἱηϑουιρίαβ, απὸ βρη βοαίαν, 60. 
τ] Ηθγτὴὰ ροβὶίαβ δγαΐ, Ἰοσὸ τηϑα δια υἱϑτη 6556 ᾿πίθι. 
ΤῊΡδιὴ ρᾶριμῖ οἱ Αἰμθηδβ ἀΡΌθτι. 6 θᾶ βαπὶ ἀἸ8 10 
6 ἰμορὶ οιρίαϊγιθ, ἀαθτα ϑἰπηοπὶ ϑοογαίϊοο {Ὁ 
Ρ. 328, ο (Οἵ, Αθηδη, Υ. Η. ΨῈΠ; 3), ἀ6 ΗΙρρδ 
Ριβιβίγδιαθ: Ἐπειδὴ δὲ αὐτῷ οἱ περὶ τὸ ἄστυ τῶν 
τῶν πεπαιδευμένων ἧσαν χαὶ ἐθαύμασαν αὐτὸν ἐπὶ σο 
ἐπιθουλεύων αὖ τοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς παιδεῦσαι, ἔστησ' 
αὐτοῖς ἙἝἭ μᾶς κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐν μέσῳ τοῦ ἄστεος 
τῶν δήμων ἑχάστων... Ἐστὸν δὲ δύο τὠπιγράμματε" ἐν 
μὲν τοῖς ἐπ᾽ ἀριστερὰ τοῦ Ἑρμοῦ ἑχάστον ἐπιγέγραπτ' 
λέγων ὁ Ἑρμῆς ὅτ: ἐν μέσῳ τοῦ ἄστεος χαὶ τοῦ δήμου 
ἕστηκεν... »,Βοίλι. --- 8. 3 αἰϊὰβ οἱ δα ιθοίαν ἴῃ αἴ]. 
ϑοογδίϊοο βὶο : Μνῆμα τόδ᾽ ᾿Ἰππάρχον᾽ μὴ φίλον . 
πάτα. [[π46 οΟἸ]ἰρὶ ροίοβὲ βίπρι 5 ἩΘΡΙΩ1Β ᾿πβουιρίδτα 
ἔαϊ556, αι δργθβίθβ ἀσοθυθηία, ὈΓΘΥ ββίτηδπι ΔΙ] α αᾶτα, 
Βϑη θη. δὴ. : Ν Ἢ 

ΧΧΙΙ. Αρυὰ Ὀίορ. δον. 1, ἀ1, Οἵν, Β680]. Εαρὶρὶ 
δὰ ΗἸρροὶ. ν. 2θὅ : Καὶ μάρτυρες ἔσονται οἵ σοφῷ 
που ἑνὸς τῶν Ζ σοφῶν ἐστιν ἀπόφθεγμα Τὸ Μηδὲν ὁ 
ὅπερ Χίλωνι ἀνατιθέασιν, ὡς Κριτίας καὶ Πίνδαρος, 
δὲ Σωδάμῳ, ὡς τὸ ἐν Τεγέᾳ ἐπίγραμμα δηλοῖ. Τ' 
ἔλεγεν... 14. ἰηῦν. π. 38. Π6άτὶ Η, ἀτοίαβ ἴπ ΚΓ Ὸ 
9᾽. Μαηΐϊ55. 866. Ρ. 8330, οἱ γηαἱ 8111 σρϑιϊθραηΐ,. 

ΧΧΠΙ. Εἰχ 5680]. Επιρρ. αα Ηϊρροί. 2308. Ἐπιρὶ 

Οὕτω τὸ λίαν ἧσσον ἐπαινῶ 
τοῦ Μηδὲν ἄγαν" : 

χαὶ συμφήσουσι σοφοῖ μοι. εὖ 

5080]. : Καὶ μάρτυρες ἔσονται οἱ σοφοὶ οἱ οθύ. 
γνἱάθ βαρτγα, χχα ; 8Δ4α10 ἰάθη : Ὁ δὲ Θεόφραστος ὡς 
Σισύφου λεγόμενα χαὶ Πιτθέως" οἷον Μηδὲν ἄγαν" 
δίχαν δικάσῃς. --- ΟἿ. ΡΙηά. ἃρ. ΡΙυΐάτοι. (7,8. 
Αροϊ!. χχυπι. Σοφοὶ δὲ καὶ τὸ Μηδὲν ἄγαν ἔπος αἶνι 
περισσῶς, οὖ 5110. Θρίρν. 22 : ἦν Λαχεδαιμιόν 
Ατὶβίοι. βλϑέ. 11, 19 οἱ 31, Αὐβοῃ. μά. ϑαρ.. Τ' 
Αηα». 61 οἱ ργεθοῖρᾷαθ ΟἸθιηθηΐ, ΑἸθχ. ϑέροηιαί. ἴ 
λωνι τῷ Λαχεδαιμονίῳ ἀναφέρουσι τὸ Μηδὲν ἄγαν. 
των δὲ ἐν τῷ Περὶ Εὑρημάτων Στρατοδήμῳ τῷ Τὲ 
προσάπτει τὸ ἀπόφθεγμα. Δίδυμος δὲ Σόλων: αὐτὸ 
τίθησι. ' 

ΧΧΙΨΥ. Αἰπλογιῖς ἴῃ ἃγοο. ΕαΙάϊε ν. οἱ. Βμδηρδθ 

δγδηΐ ααδοάδῃῃ, 6Χχ 4αϊθὰ8 68 βαρογϑβαπί... δι καὶ Ε-. 
Παναθήναια χαὶ Θαργήλια. ΗΒ ἰπ το! αυὶὶ8. ἢ 



τ χο , ὧν Ὁ Ἣν οἱ εἶ » φαἢ 

Ὡρποβοῦβ δ᾽ἰψαοί υἱοίουϊαυαπι δἰ] ουϊοαταπι. τηθη- 
Οὐ θη, 88. ααἰάατμι τϑρουίανθγαί. Βομδγη οοίδίθυα 
ἐἰονδρατα ἔουτηὰ Ἰηἀϊοδι. 

᾿ς ΧΧΥ. Εχ Αἰμοη ΧΙ ρ. 413. Δ. «Τὰ Ῥδβίβοοϊθηὶ 
 αὐοτηάδηι δὲ βιθθησπὶ ροίδίουθπι οὐ βϑιδνθιη Ρ06- 

ἢ.» «66. ---- 8. ἀ. Σιχελίδου. Τ᾽ ΘΟοΟΡΙ [ἀτὴ “αὶ ἐᾷ 
[αἰ }}5 ἀθ σου ἰθα8; ΚΙ ΘΙ "65. 68ὺ ΚΙ ΘΙ Π] 15, Αβοὶθ- 

Δα 685. 

᾿ ΧΧΥΪ. Εχ Αἰμθη. ΧΙ, ρ. 412, Ε΄. Αἀ Ὀίδοπάστι ἃπηΐ- 
608 ἰηνιαὶ Ηδάν]ὰβ : ἩΗδύλος ἐπιγράμμασι: Πίνωμεν" 
χτλ. ε 

 ΧΧΥΤΙΙ. Τορῖὶ 'π ορρίάο. Εδὲ ἴῃ ΟΡ. ἵη.80)}. 1}. 
9942: Π γ6] 1Π| βθθοῦ! πα ϊοαὺ 6586 α. Καὶ Β6}1π|8 ααὶ 

ἴάτὴ δαϊάϊὶ ἢ. 103. --- 5. 1. βαρρίονῖς Βωοκῃ. ΑΡ 
Ἰηΐ 10 σοπ]ϊοϊο αὶ Φοῖδε ἄναξ Δ] τη οὐ Τ2. ---- 5. 3. ἰηϊ- 
ἔἰατη ΓΚ 106 }}} Θβέ, οο  αῖο Νοππο (ΙΧ, 383), ὀμφαίῃ παρὰ 

τρὴ ἱ. 6. Πεοίρλιῖδ, ρῦὸ νυμφαίοισι αποὰ ἰηνθηθΡδὺ 
ὥΟΚΗ. --- 85. 8-ὁ χρυσοέθειρε, ἄφθιτε. ΒοροΚΒῖι5, 
ἱ οἰϊδπὶ γ85. ὅ, 6 οἱ Ἵ γδδί τ, --- 5. 9. πηκχτίδα 

ΒΟΡΙρ51. ΒαΘΟΒΘΙΘΡαΒ ρὸ ΚΠ ΔΑ αὐοὰ μαροὶ Ἰαρί8. 

 ΧΧΎΥΠΙΙ. Ποηιῶ. ον}. ἴηϑο. ον. 8918 ο, ἸΚδῖθ6]. 
1020. -- ϑυρρίοιηθηία βδηΐ ν8. 1. 9 ΙοΚουὶ (5.8 

7. 1858). --᾿ γβ88. 2, 8, 4, ΝΥ Πα ο  ἰΖὶϊ. --- 8. 4. 

ΡΒ ΖΩΑ ΔΙ [. Νοηπυβ ΧΧΧΥ, 1ὅ : δεῖξον ἐμοὶ 
τάνην ζωαρχέα. --- 8. ὅ. ῬΙο φερεσσιπόνοισι βρο- 

τοῖσι ατοὰ ΒουΊρβοραὶ ΕἾΔ ΠΖίι5, ργϑούα Καὶ Δ106]. ααοὰ 
αἰτηυβ, « αποὰ βιᾶν!8 δα Δα "65 δΔοοϊἀδΡοί. » --- 
. 6. Ἔγδηζ. γενέταν τε χαὶ ἀγλαὰ τέχνα ; ΒΕΙΡΊΚ. 
οί. ἰχν». 11, 514) αὶ Βαρρ!θυὶῦ νυβ. 7, βοριρϑὶν 

γενέτας. 

ΧΧΙΧ-ΧΧΧΙ. «6 νἱοϊπϊα Αἰμβϑηδυι ἃ. 1088 46- 
πον αίπτη ΠΟΘ ΤΩΔΡΊΠΟΥ Ο8556}}15 βαυναίαν. ΝΟ ρΌ8856 

ἴθ Απἰοηῖηοβ Θχδγδίτ πὴ 6556 6χ Τ᾽ ΘΙ ΒΡ ΠΟΥ ἰδίου 
ποίδὐ ΟΘβηθΓαβ; ΡΟ556 δαΐθιῃ γδ] ἰθυίϊο δὰΐ ααδῦίο 

γοδί ΟΠ Ἰβύστη 5θοῦ]ο ἰγὶ θαϊ.» Ηδοο ἴθ Βοοκ τ5 ααὶ 
5. {105 ΘαἸα1 ἴῃ ὅο»}. π. ὅ11. Ξαργα βοριρίατη θϑὶ 
γαθῇ τύχη. -- Βαγϑὰ8Β δαῖτ, βαΐϊβαιιθ οὐ ΔΙΪΟΡΌΤΩ 
{15 1ΠΠπδίγανὶ Ο. ΚΑι0 6]. αν. 1027. : 
α. «Ἰηνοσαίαν “βου! α ρὶα5 τ Βοι0 χρυ Ἰδού: 
ἱρρθ ατὶ Βουηπατη ταὶ πο θη  θτι5. δϑὶ 1056 απ0- 
Θβου ἰ σα Ο5115 ἀ6118...» --τῦ8. 1. Οὐδαγαίϊανιαβ ἀϑα 
ραι ὦ, ααοὰ ἀεδίδηαϊ ἀδβηθυβ ΗἾβ υθΡθ]5 : ἔγραι ᾿. 

ἔγειραι, ΒΥΠΟΟΡΘ οαἱϊ δἰοίογαἴθηη ργεθβίαὶ Παά. Β, ἀἰ 
ξγρετο ῥ. ἐγείρετο οἱ Πγηιη. Ονρὴ.. ἴῃ ᾿Αμφιετῇ Βδο- 
σηαχα, ἢ. 148, ν. 2, ἐγρόμενον Ῥ. ἐγειρόμενον. Ἔγραι 
ῬΘΡ 5Υηϊζθβϑίη ΘΟδ θϑοὶΐ ᾿η6} ὈΥΟηπηοἰδηάαχα, αὐ 
ἴᾷ αὐ ἀγα ροίοϑβί ΟἹ κα δὰ 1]. Εἰ, 849 οἱ δὰ 1, 

8 οἱ 40, 18. » α. Καϊθ. "ἴο οἱ νβ. 6 ἔγραιω. --- 8. 
ἄς, « Μίνὰ οβί αἰοίϊο σῶν μερόπων. 65η6}. ἀθ Οοἱβ 

οἰίανις βου ρῚ οὐ] του 5, ἀρὰ αὰο5 ἰογίδ556 
τα πγη Πἶο Ἡγτη πὰ οδηΐαίιβ οί, (111 θηΐση ΜΘΓΟΡ65 

ἴα)... ΜΙΗῚ γϑυὶ βίτη!]6 ἢ ροοίδηῃ ἀθ Οοἱβ οορὶ- 
. 866. ἀοἰπάθ, φαστα μοο ΠΥΤΏΠΟ ρῬγΟσαϊβοαθ αἰθ- 

οὐ ατϑοὶ, μερόπων ρῇοῸ δρροὶἰδίϊνο ΒδὈΪ γα 
.᾿ 

ὁ. « ϑβουπμάο Ἰοοο ἰθηθιηιβ Ῥεθδπθῖη ΑΥἹΡΏΓΡΟΙΪ5, 
αὐοὰ πο5 ἀοοοὶ Αἰμιθηϑθιιβ, ϑ᾽ογοηϊ,, οὐ π5 ρῥυίονα 
ὙϑΡθδ ὑϑαὰ6 δά βιοτᾶς ργεοθθηὺ Τοἰδηϊι8, Π 6 Παρϑι, 
ἐπίον" σαἰί. ο. 6., Μαχῖτη. Τγν. ΧΙΠ, Ρ-. 2329 οἱ ἰηίε- 
Θοῦστα ΟδΥΠ θη ΑἰΠθηθοβ ΧΥ, ᾿. 702, Α. Ῥραϊ ροβὶ 

8105 Βνυποκ. Α4παί. 1.1, Ρ.. 189. ν οἱ Βοϊδβδοπδά. ζυρῖς. 
σΥδ50. Ὁ. 2ῦ. « Ῥεοδῆθηι ἀἰβοσίθ ἀἰοὶς ΑἸΠΘηθθαβ ; αυοὰ 
ΠΗΡΙ δύ ἸΩΔΥΓΊΟΥ, ἴῃ (Ὁ ὩΟῚ ἶδὶ ἰδ|1ἃ ΟΔΡΙΩΪΠηδ, 

16 ἀϑουῦθτη Οὐ] αὶ ἰηβδυυϊρθηΐ, ρουβουὶρία 6586 11- 
αθὶ : τηϊρατηα6. ααοα ᾿Ἰηίθν 50. ϊα ἢος ροθιηᾶ γρία- 
γαπὶ ἀοοὐϊ, ΟΔΥΤΩΪ 15 τηᾶχίτηδ ΡῬΔΓΒ ΠΟΡῚΪΒ ΠΌΙΩΘΙΡΙΒ 
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ἀθοαννῖϊ, ἃ αὐ 5. ἰπέροὶ 5. Βέρορηθθ (αὐ ἂρ. Ρὶπή. 
Νϑηῖ. ΧῚ οἱ ἰηἰίϊατν αἰ εἰτηθθ ραν ιβ ἀθοϊπαΐ ἱταροϑία 
ΔΠδρδθβίϊοο, ᾿ἰθηὶ πιητι8 δὲ Ἰῖον οὐάο Ἰοραοάϊοιιβ οὐ 
γΠ ΧΙ. ΡΡῚ πη: οὐ Βθοιι πε 88 ραν ΕΒ δχὶ [5 ἰδ ΠΠἴσΒ, 
ἢοο ῬΓΡΟΥΒᾺΒ αὖ ἷπ ΠΟΡΙ 5 ΒΟΡἢΪ5 Μϑάοα Ἐπαυὶρί δ, 
ΤΡΘ5. Θηΐπὶ ΠΌΠΊΘΡΙ ρᾶΡ 65 δα ηΐ, δ υισα ρυΐτηα ἰθργηϊ- 
δα νΘΡΌΪ5 σύνοιχος εἴης, ΔΙίογἃ νοῦ πέφανται. » 
Ηώο Βωοκμίαβ. Ταηθη Βοϊββοηδαϊὶ ἰϑχίιπι τθρϑίθυθ 
τη] αἴγηι5, ϑααἰία ἰδπίαγα ἴῃς αἰλίχηο νϑυδὰ νοθθ ἔφυ 
α180 ἸΘρίθαν ἴῃ ΤΥ οἾ αἰ ἤγτηηο ἀρ. ὅθχι. Επαρ  ἱ οατῃ, 
Αάὺυ. Μαίλιϑηι. Ῥ. ἀφ, ο. --- 8. 1. σεῦ Βο15 Μᾶχ. Τγτ., 
οοϑἰθυὶ σοῦ 5᾽ουΐ ΥΠΔΡΊΩΟΥ. --- βροτοῖσι τηλτλον Βαροὶ 
Ροβὲ Ὑγίεια, ααοὰ ἀϑοβύ ἀρὰ ὀθίθροβ οὐάπθβ, οἱ γ8. 3, 
ΡΓῸ ναίοιμι Βογὶρύατηῃ ταῦ νεοίην ἢ. 6. ναιοίην. ἃ. Καὶν. 
μετὰ σοῦ νέιν.--- 8. 8 (2). 1. βίου: σὺ δὲ μ. προφρ. ξυ- 
γείην᾽ (510). --α 8. ὃ (8). 14. εἰ δ᾽ αὖθις ἢ πλ. --- 8. 6. 
Μᾶυτηον βἰοαὶ νοίβ. Αἰ μθηεὶ δϑάά. μαὺθὶ εὐδαίμονος. 
(α. Καὶθ. νβ. ὁ, 60 οὐ Ὠνυηηὶ) : εἰ δ᾽ αὖθις εὐδαί- 
μόνος ἀνθρώποις βασιληίδος ἀρχᾶς ἡπίοφρον (510). ---Ὗ 8.8. 
(ὃ 5.11 ΚΚ810 6111}: ζυγίης ᾿Αφροδίτας ἔλχεσι θ.. Ποϊπάε: 
εἰ δέ τις... αχοχ (510). --- 8. 12 ποδὶ, Ιἀδῃὴ ῥΓῸ ἔαρ, 
φάος. --- ΒΩΟΚΗ. ὁχ Αἰμθη. ἢ τᾶς ἰσ., ΟἸΉΪ550. τ᾽ ρΡοβὲ 
ἰσοδαίμονος. --- 8. 18. Αἰμθη, φ6ἀ. 1ἴρ5. τϑοθρὶς 
ααοααθ ἔφυ. 

5. Τογο Ἰοοὺ Ἀγτηηιβ δχαγδίιβ οδί ἴθ Το 88- 
ΡῬθονατα, ααϊ ἑὰηο ἰθτη ρου ὶβ ἰάθη οραΐ αἰαιθ Αοθβῖβ 
αθηὴ σοΘΙΘὈΡδπὶ ἘξρΙάδαν. [ῃὰ Δ ἀἰαοηαϊὶς οἱ Οονγῖσθη- 
αἰἷδ 1.1. ». 91ὅ, η. δὅ11 δὶς, ΒΟΘΟΚΉ. 6σ Δροσγᾶρο τηθ- 
Ἰοῦ8 ᾳυοά γτηϊδονδὺ γΟ] ΚΟ] 5 ααόατο τηοάο, αὐδηΐϊαπη 
Ρούαϊ , μα α866 {{{π}1 νϑυβαβ σϑβεϊζαι. δάση Ἰάθτη ἰθη- 
ταύαχη ἔπθγαῦ ἰῃ ἢ 5δογἑαΐϊοηο εἰ Ἐρίφναηιηι. φιιίδιις- 
ἀατι φγοῖς, Τὴρ5. 1838, Ρ. 9, 1π-49, --- 58. 1. γπλντηο νυ 
ΙΔΗ ; ΒΩοκΚΗ. πολύλιστε, Πιἰρβίαη. πολύυμινε ; Υ ΙΕ]. 

πολύσεμινε. --- 8. 2. ΒΟΘΟΚΗ. Παῖ δῖε. -- 5. 8. 1,1ρ8. 
σοῖς..... γέλωτι λύεις ἱεροῖσιν. --- 8. ἀ. ΨΟΙΚΕΙ. ποίδϊὶ 

ὙΜΝΑΙΟΜΕΝ αᾳ0οὰ ἴῃ Ιαρίά6 658., 6586 ὑμνέομεν. 
-- ὅ8. ὃ. [1ρ8.. παῖανος δ᾽; ῥτοὸ δαΐῆμον 5ΒοΡΙ 1 διοίχει. 
-- 8. 1. γιάϊῦ γ δ κοι 5 ΓἌχεσιν 6556 Ἀχέσιον. --- 8. 
8. ΒΩΟΚΗ. σοῦ δέ τ᾽ ἄχος... φέρει. --- 8. 9, 14. Κεκχρο- 
πίδαισι λύσιν ..... τύνη. -- 8. 10. 14. τὴν πυρφόρον. 

-- 8. 11. Ἰαρὶβ [.( .ἸΑΕΞΑ τοὶ ΔΕΑ, αυοὰ 
τϑίϊαθθδὶ ΒΟΟΚΉ. νεοθηλέα. --- 8. 12, 14. Οὗ μὰν, 
χοῦρε, χάριν..... Τελεσφόρε..... ΓΘ ηΐον ἸΘρουΐτα οἴον 
αὐ αυοὰ ἃ τοῦδε ροηαθδί, ργεραγθίαιθ βϑαιθηί : 
«Π0ῺῈ Λιζ7ι8 γ61] στ αιϊα, ε7ιἴι5, 584 οὐ αποά, οἰο. » ---Υ̓́ 8. 
18. Μᾶγηονυ ΑΛΛΟΤΙ,, Βωόκα. 'Ἄλλοτε χάν. --- 8. 
14, ΒώοΚὮ. σε θεόν ρτοὸ ἔθηχεν, --- Ο, ΚΑΙθ6]. 1]. 1. 
τα Δίου τη νϑυβιιαμ ΓΘ] π]ὰ5 510 δα !αϊῦ : 

νεωθάλος ἀφθίτον (56). 9: δ ον τ ἐς Τελεσφό- 
δέ δα υδρέναν τὴς Ὁ ριον νων τ νν ... πάνσοφε 

λασεδυύειαι Ὁ. ΤΡ ΣῈ ἘΡΤΡ Ὁ Π ΣΈΟ .« «νςε δὲ (510) 
ΒΟΥ τ ττυν ΜΎΥ  νἩΕῚ ᾧ ὁ γ' φψὸς Φιῳ δ ὈΚΉΝΕ 
νατον λαθιχηδέα. . . . -. 
ἀν τ Ύ δ πάγ]γλωσσα γένη 
μερόπων ἀνεγείρατε ἐκ (κ)αμάτων 
βαρναλγέα νοῦσον ἀπωσαμένω" 
Παιὰν δὲ γέγηθεν ἀχειρεχόμης 
νέον ἔρνος ἔχων σε, Τελεσφόρε, τὸν 
περὶ χὴρ ἔσ[τη], 
χαὶ πολλάχι σεμνὰ θεοῦ Καμάτου δἰλλς, 
βροτὸν ἐς φ. . - «- -,», σὺ δὲ θν (516) αὐτὸς ἄγων 
μετὰ σοῦ βαρὺ... 

ΧΧΧΙΙ. Απαγὶ τθρϑγίαγῃ, δι ἰὴ ΒΒ ββὶὶ 1286. ἵηθα.. 11. 
96, ου͵ὰ8 « Δροθυδρῃυση ραββίτη οουροχὶρ πουδα8 
αἰνὰ} Γραρτηθηΐα δἀβίραχιὶ ΔΘ] οκονιιβ, Κιοῖμθ ϑολρῖζ- " 
ἔογι 111, 211 544. »1η46 τϑρϑίιι 6. Καὶθ6ὶ. Ερρν. 97.. 
6 ἰαρὶά. ςομπίοοί. 1028, αὶ ποπηα}]ὰ ὃχ Εἰ. ΟὈΡΙΟ 
δά]δοὶς ἴῃ ορθυῖβ ργϑίαίίοηθ, Ὁ. χχι. Ηγθμὰβ Βὶσ 
Ιβἰδοὰβ αιδίαον. ΘΟ] ΠἾ8 ᾿ηβουρίαβ δϑί, ἡαδυη. 
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βϑοιηᾶδ ἰονἰδαὰθ ἴθ ἰη θυ ϊδυαηῦ: απδνίδο δπιίθηη 
ἀὀβαμὶ δχίσϑυηϊ οοΐο ὑϑυβιιβ, « ΜΙΒῚ αἀπάᾶγίο βεθοῦΐο 
τηθᾶϊο ποῖ δηζαυϊον υἱάθίαν ΠΥμητι8 6556. ἴῃ [516 15 
ΟΠΟΥΟΩ ἃ0 Απαγὶϊβ ἸΔριαὶ τηδηἀδίαβ, Ζσγρίϊυτα 
Ῥορίδιη ἤι1556 οοη͵]θοῖί ΒΡ Κἰὰβ πα μΒοῸ τη ρτοθᾶ- 
ὈΠΙΔΟΡ. » 6. Κι. « ἘΘΠΙοἾτον Τδοΐατα ϑϑὲ αὐ ὁχ ὶοάουῖ 
Ἰ1οοο (1, 37), ᾳὰο οὐ ΒοΡΡΊς. οὐ Θδαρ ΡΘαΒΊΙΒΙ βαηΐ, ΔΙ 6 υ]ὰ5 
Ἰβίδοι ΠΥΤΩΠΙ πού Ἰᾶτη ΔΟΟΙΡΘΓΘΙΏ.5Β, ἃ ΘᾺ} 8 ΘΧΘΙΏΡΙΟ 
ῬΓΟΡΘ δρθεβὶ ἀπαριουίση ροοίδ. 116 ϑηΐτῃ οὐκ ἀγνοῶ 
δέ, ἱπαυϊΐ, διότι τινὲς τῶν συγγραφέων ἀποφαίνονται 
τοὺς τάφους τῶν θεῶν τούτων ὑπάρχειν ἐν Νύσῃ τῆς 
᾿Αραόθίας... εἶναι δὲ χαὶ στήλην ἑχατέρου τῶν θεῶν 
ἐπιγεγραμμένην τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν. ᾿Ἐπὶ μὲν οὖν τῆς 
ῬΊσιδος ἐπιγεγράφθαι: ᾿Εγὼ Ἶσίς εἶμι ἡ βασίλισσα πάσης 
χώρας, ἡ παιδευθεῖσα ὑπὸ “Ἑρμοῦ, χαὶ ὅσα ἐγὼ ἐνομο- 
θέτησα, οὐδεὶς αὐτὰ δύναται λῦσαι. Ἐγώ εἶμι ἣ τοῦ 
νεοτάτου Κρόνου θεοῦ θυγάτηρ πρεσδυτάτη" ἐγώ εἶμι 
γυνὴ χαὶ ἀδελφὴ ᾿Οσίριδος βασιλέως" ἐγώ, εἰμι ἢ πρώτη 
χαρπὸν ἀνθρώποις εὑροῦσα" ἐγώ εἶμι μήτηρ “Ὥρου τοῦ 
βασιλέως" ἐγώ εἰμι ἣ ἐν τῷ ἄστρῳ τῷ χυνὶ ἐπιτέλλουσα" 
ἐμοὶ Βούδαστος ἣ πόλις χοδομιήθη. Χαΐρε, χαῖρε, 
Αἴγυπτε, ἡ θρέψασά με. Ἐπὶ δὲ τοῦ Ὀσίριδος χτλ. --- 
Οδίθναη ϑάθη Απανὶ οαϊίαιῃ. ργοθδΐ. δὲ {τὰ]ὰ5 
Οον»». ἵπ8ο». ῳΥ. 2848 οὐ ποιῆθῃ ᾿Ισίδωρος ἴῃ εἰ. 
Αμαν. (Ο7}. ἵἴηι8ο». οὺ. Αἀά. Π|, 2849 ἀ,» 14. --- 
γ8. 2. ἀγυιά ἀθ ερδο αἰχὶὶ ῬΡΙπά. Νϑηι. ΝῚ, 92, ΟἹ ΥΧ, 

84. --τῦβ. 11. ἸαρὶβἮ ΧΑΡΑΞΙΑΣ  απάς Ηθυμδπηι8β 
ΒουΙρβι. (νυν, 10-11) : 

Ἀσφαλέων ἙἝἭρμᾶνος ἀπόχρυφα σύμιδολα δέλτων 
εὑρομένα γραφίδεσσιν ἅτ᾽ ἔξυσε πᾶσι χαράξας. 
ρυδταις. Ὁ Ποὴν ἐγ ιρ το ΟἿΣ ἐστ ὁ δο σον ΛΟ ὙΒ' ΘΟ 500 

Ε). σανια5 χαράξει. --- 8. 16. Ηδτγγα. οὕτη ϑΔΌρΡΡΘΟ 
ἐχφάνασα; ΒοΙρ. τυράννω, αυοὰ δὲ ΟΓΡοηθ τοΐθυὶ 
Οαγιϊα5: « (ογίδββθ βου: θπάππ τυράννῳ πρέσδα Κρό- 
γω θυγάτηρ, αυϊουτα σοηρταϊ οὐ ΠΥΠΊηι8. ΝΎΒΟΘῸΒ 
(ὕἹα. βαρν. Ῥιοάον. Ἰοσατῃ) οὐ Ἠουθυὶ γὙϑυβι15 ἀ ΘΙ 
Ἰγηϊίαίαβ οδί ροοία πρέσδα θυγάτηρ ᾿"Ἄτη (1. Τ΄ 914)..» 
-- 5. 16 Βευρκίαβ ᾧ ποτε νηδύν --- τὰν αὐτὰν ἀνέ- 
λυσα γενέθλιον; ΘΔΌρΡΡΘΩΒ ᾧ ποτ᾽ ὀπαδός --- τὰν αὐτὰν 
ἀνέδυσα γενέθλιον χτλ., ΔαΙΉΪΒ50 ΘΡΓΌΡΘ, αυοα ΠΟῊ 
βοάθῃηι ἃ Οβὶγὶβ 416 παίδ οϑδί 1518, βϑὰ αἀυδγίο ροβὲ 
{υδίγμπι ἀἴ6. --- Υ8. 30. τὼς (Ἰὰρὶ5 Γ Ω Σ), 501}. θεσ- 
μούς. Ἡδνίήδηῃ, τὼς οὔτις ἀνὴρ καταλύσει. --- 8: 21. 

14. αγα ̓ ἰτ 6 ύαβ ΠΟ ἴῃ Ἰαρὶάθ 6586 πδβοϊγδί, δαμάτωρ 
χρόνος, οὐδὲ ποτέ σφιν ἐμπελάσει λάθα. --- 5. 28. ὅδαρ- 
ΡῬϑὰβ ῬΙαίδνοϊ νορθὰ οοπΐογί, 15. θὲ Ο5. 8 : διὸ χαὶ 
αητέρα τὴν σελήνην τοῦ χόσμου κχαλοῦσι χαὶ φύσιν 
ἔχειν ἀρσενόθηλυν οἴονται. Οοηΐεγί οἰΐδτη ΚΑΙ 6115 
Ηγηῖη. Ογρ]ιῖς. ΧΙΜΙ, ὁ, ἀ6. ΜΊβθ 151415 ἢ]ϊὰ : ἁγνήν 
τ᾿ εὐίερόν τε Μίσην, ἄρρητον ἄνασσαν --- ἄρσενα καὶ 
θήλυν, διφυΐῇ λύσειον ᾿Ἴαχχον. --- 8. 28, ΒοΥρ Κῖι5 
ὠρανίοισι καταχθονίοις τε. --ἰ 8. 80 5αᾳ. Οἵ, Αρι!]. 
Μείαηι. ΧΙ, ὃ : ἰὰ γοίδβ οὔθϑιω, 1} τη η8 5. 50] 6 1η, 
γϑρῚ5 τηπη ἄστη, οδ]οδβ Τανίδγατη ; 10] γαβροπαθηΐ 81- 
ἀονδ, βδυάθηΐ πυτηΐηδ, δἷο. --- 8. 8, Καὶ Ὁ. ἤνεσα 8ΔῸ 
ἄνω, ΒΘΡΡῚκ. ἤνυσα, οὕτη Θ'ΔΌΡΡΘΟ ἤνεσα ΒΟΥ ΡΒ Π188. --- 
5. 31. « γοοαυϊδ εὖ δὰ τεθαλότος τοΐογθηάδ. » Καὶϊδ. 
- 42. « μυχάμων ᾿Αίδης γοσδίαν" βῖγα Ἰθοηὶ οοϊηρᾶς- 
γίαβ, αὖ βϑϑρὶιβ ἴῃ 580} 15 1015, βῖίνθ αὐ Οὐοὶ νορᾶ- 
δἰ μοβ το ρ θη βοηϊδα σοηοαββθ δίαιθ ἀἰβυιιρίδθ 5Β᾽ ρ 1- 

βοθηίαν. » 1ἃ. -- 8.48. ΓαρὶΒ ΜΕΛΑΜΦΑΡΟΝ, 
ἀπὰθ ΒοΡΡΚ. μελαμφαρῶν, 5θα ροίϊον νἱάοίαν Ηδν- 
Τηδηηὶ ΘΟΥΓ οῖϊο μελαμφαέων. 
. « ΟΟἸυμηηδθ. βθοσηᾶθο θυ ϊδθαθθ ἰδτη οχίθιιδ, ΠΟΠ 
αἴοο νϑυβασῃ θὰ Εἰ ϑρδυατη νϑϑιιρία χύνουν 
6 Ιοκον. (μϑαὰθ θᾶ θ6π6 ρἱθρασηαπθ ἰθοὶδ) αὖ 16 
Θἃ ὈΓδοίθυτη 51556 νἱάθαν. » Β6]1α 1118 « ἀρρδγοὶ ἀθ 
Ῥδβίογαχη δὲ ἈρυϊοοἸύατη ορουϊθα5 δχροβίζαχη [α1556. 
'ΟΡίϊδΘ σΟἸ τ π88 ἴῃ ΤΘΌὰΒ παρα 105 νϑυβαρδίαι 

ΘΗ ΟΖ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 
ΡΝ 

ΡΒ Θηΐατῃ ; Ἰθραηΐαν δχίγθιηδ [606 δίᾳαοὶ ν 
ΒΌΠΓΩ.......» α΄. Καὶϊῤ., ἀρὰ ἀαθτη νἀ θϑὶβ.. 

γ8. 68. Ιποῖρ1ῦ σοματηηδ απᾶτία. --- 85, 49- 
ΒΌΡΡΙΘΓΘ ἰοπίαγίν Καὶ 6115: ἐλαζυνομένοισι δὲ πώλ 
συμφέρομ᾽ ἀχτίνεσσι χατω[μαδόν], 6011. 11, Ὁ, 8. 
ὡς εἰπὼν μάστιγι χατωμαδὸν ἥλασεν ἵππους. --- 18. 

ΥὙΠΕΙΡΟΧΟΠΆΝΙΚΑΙΣ, οχυλθιηΐβ βόχ. 
ἰοβί ἌθιΚορο, ἱποθυιῖβ. Εθβιϊαιν Ο. ϑοθπε 
(ΡΑϊϊοὶ. ΤΥ, ὅ68) τὰ δ᾽ ὑπείροχ᾽ ὁπανίχ᾽ ἀϊστῶ; 
Κίὰβ οὐ Ὑ 6 οῖκον. τὰ δ᾽ ὑπείροχα πάν [τα]. --ΟὟΥ 
α. Καὶ. μειδάμων, δμὀγίαεη5, νοσδὈα]ατα αποᾷ [᾿ 
οἷβ αθϑβί, ῥυὸ αὰὸ ἴογί. Ἰθρϑπάυτῃ μειδιάω. --- 5. 

ΕΝΔΕΠΕΡΗΤΟΙΣ, ἐν δὲ περητοῖς ΒΕΡΡΊΚ, 
ἀπεράτοις ϑαῦρροιβ οἱ ἍΝ οἰκο. --- 8. 66. ὅδ 

εὐλογία, Πογίαϊς ρϊοίας. --- 8. 69. ΚΛΗΙΖΟ 
5018 τοίην ΒΟΡΡΚίαβ, οδίθυὶ χλήζοισα, Βερρκ 
Βϑοαΐιβ θϑὶ Κ᾽ 6118. --- 8. 74. ἐπρϑο τς ϑδὰρΡρ 
μαλοχόμοις τε πρέπουσ]αν. ΗθΡΙηΔΠπι5 μαλ' 
πλήθοισαν .--- 55.1ὅ-16. Θαῦρρϑιιβ πλάζεν ὕδει τ 
Βροιβῖι. πλάζετ᾽ ὄχῳ νήχων. Ηδητηδηη. πλάσσε 
τεύχων. ᾿ 

ΧΧΧΠΙ. Αρυὰ δυϊίδη. Οροβαν. Ογαΐ. ὙἹ,18 ὁ 
ἈΌῚ οοσαγνιῦ ὉΪ5 ἰάθη ἤοο Οναίθιϊβ ἐγαρτηθηΐ 
γε5. 1-2 6 Βοίοῃμβ ἀποὶϊ βαηὶ (Υ14. ΒΡραηοῖς, 
»οοί. γγῶς. Ὁ. 18, Ν), 405 5ἷο ἰγδηβία! αΤο 

Μποπιοβυηδο δρηΐ6 Φονὶβ βδηοὐ βϑίπιδ ῬΥΟ 6 5,. 
ϑχδυάϊθ ρύθοθϑ, 488 ἔθγο, ΡΙϑυϊᾶθβ. Ὑ 

ΧΧΧΙΥ. Αρυὰ Ἑρἰοἰοίαχα, ἴῃ ἙἘπολίγιαϊο 
«ΔΌΓΡΘΙΠΙ ἰδ γαβίϊομοη, » αὖ αἱὐ ΒοΙββοπδαϊαβ 
αὐ Οαἰίϊηι., Οἰοαπίλι. οἐ Ῥγοοϊὲ οἀϊί. Ρ Χ). -- ἢ 
« είαβ Ποὺ ργδοθρίαχ, » αὐ Ἰοαυῖναν βϑηθοα, ἢ 
δεοαΐέ. ΧΥ), Πϑῦχα 5Θα 676, » απο ῬυΓΠδρΟΥδΟ 
βϑϑυιῦ Π6 Οοηπβοὶ. 1, Ῥγυοβᾶ ἐ. ---- Οἵ, Αὐνίδη. 1556) 
20 : Τί δὲ ἔχει μαχρὸν εἰπεῖν ὅτι τέλος ἐστὶ τὸ ἕπε 
θεοῖς ; ΟἸΘδη 5 γρθδ δὰ δουθιῃ 1118 « ἴῃ γϑυβὰ8 ἃ 
ΒΟΥ ἰββίτηοβ.» ἴαθυθ ἃ ϑίϑηθοδ τηπίδία (Ερίδέ. ΤΕ ΎΝ {ιιοῖϊ. ΟΥ̓ΤΠ). ' 

Ὅς 116, Ῥᾶγθηβ, σϑἰβίαᾳιϑ ἀοιηϊηδίου ΡΟ], 
ᾳαοσαηααθ ῥ᾽ οι. ΝᾺ Ῥαγθῃαΐ τηογὰ ϑϑὲ 
ϑάδαχμῃ ἱπιρίρϑυ. Εδο Π0116 : σου ΟΣ Θ᾽ ΘΙΏΘΙΒ᾽ 
ἀποπηῦ νοϊθηΐθιῃ ἔδύδ; Ὠο]θηίθι ὑγαβαηΐ, 
τη] 5408 ρδύϊδι ᾳαοὰᾶ ρδίϊ ᾿ἰσαϊ θοπο, 

ΟΣ 

ἄπωκο κι ωὰ ας κὰν τωνο 

Εδάθηι ἴθ ᾽δτὶ γορίουαὶ βοϊαίδ ογαί 16, 
δοαΐί. ἸΌΪά. : « Οπϊδαὰῖβ δαΐίθηῃ απ θυ αν, οἵ 
Θοχηϊῖ, ἰτηρογδίδ ἴδοογθ νἱ οορὶίαν, οἱ ἰηντ 
δὰ [588 ΠΙΒΙ]ΟΤΪππ8. Οθθ δαΐθιη ἀθιηθ 
Ῥούϊπβ γᾶ ῃὶ ααδη 5668]... » 

ΧΧΧΥ. Ερὶοὶ. Επολὶνἰα. ὅ8, ὃ. Ἦῶώο ἴπ δῇ 
Βδθυΐββθ νυἱάθίαν ϑϑηθοᾶ οὕ ΒουΙρ5ι. Κἱξ. 
1014. «... θ᾽60 Ρᾶγϑιϑ, δὺ αυϊάααϊ ονθηϊ ΠΟΥ 
Θχοίρθσθ, πὸ ἀβ ἰδίο απ6}}... ααἱάαπίά 
[τοὺ (υἱπία5), Ποη ῥδίΐθηβ ἰδηΐίπμι, 564 δ 
ΟἸΩΠΘΙΏ4.16 ἐθροχιμα αἰ ΠΠἸοα] ἐαίθυη βοϊθέ 1 
πδίαγεθ. » , ὸ 

ΧΧΧΥΙ. Αρυᾷ ϑιοθεῦτη, Εϊορϊ. ΟΧ' 
γτηϑηΐϊΐοηθ ἐπιγραμμάτων. -- 8. 2. αϊρο 
γέμοι. Ιῃ ἸΩΔΡΒΊηΘ 6 5Π6} ἔνειμε. ΕΝ 

ΧΧΧΎΥΙΙ. Ἐχ ϑ1άα νυ. Αἰπείνη οἱ Αἴσυλα. --- Οἵ, 
Εδ0. 64. --- Υ5. 8. Ανίδη. Γαδ. ΧΙΧ, γ. Ὁ 

Ῥαρρίδυβ ἰπ τηθαϊ5, τηϑάϊδαιθ ἴα 5688 1ὸ 
ἴῃ 128 ΒΌΞΡΘΩΞΟΒ ΘΧχρ] ἰοδῦ δῦγδ 5᾽Π08 

ΧΧΧΥΠΙ. « Πο Βερο ἀἰβίϊομα βουναυῖ ἃ 
8. ἄ, Ρ. 86, Ε΄. οἱ δῖον. Ε]ο». ΧΥ͂ΠΙ, Ρ. 159 
τ85 διαίθπι γϑυβαβ Πδροὲ οὐδ ΟἸ θη π5 ΑἸΘΣ 



Ὁ ως »γδω ν᾽ ᾿ " 

Ν᾿ ᾿ 
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Ρ. 188, 11.» ψας. --- 8. 1. στο. οἶνος τῷ. ΑἰΠθῃ. 
αποά ρῥγοίουθπάστη; ἄνδρα δίοῦ., ἄνδρας Αἰμθη. 

ΟἸδια, --- « Οὐτπὰ ἀρὰ ΑἰΠπθηθθιτη ὮΪ Υθ 5815 τῷ 
᾿ρηναίῳ ἐνὶ θαδπίαν, ΠοταΐπΘ. ΡΡΟΡΤΙΟ πο δαάϊίο, 
ἰδ φαΐ 605 ΟΠ δ ρο νυἱπάϊοαν οὶ. Ηδῃο ορ᾽ἰ ομθτα 
[111 τοβ τη οπίατι ὀατα ϑιοθϑοὶ, }. ὁ. ἱατη Η βυοΒϊὶ, 
ἀρθηχοπλήρωτον. --- θερμός ἐστι φύσει ὁ οἶνος ἢ 
ὑδης" οἶνος τῷ πυρὶ ἴσον ἔχει μένος. ᾿Ερατοσθένης. » 

Ὁ. --- 8. 8. τὰ δὲ χαὶ χεχρυμῳ.. ΟἿ, Ηον. ἔ».1, 10: 
οὐἑα γϑοϊιαϊὶέ (Θ ὈΡ᾿Θι 85). 

ΚΧΙΧ. Αρυὰ Βίοῦ. Εἰο»". οχχ, 9. --- 8. 8. Βγαμοῖ.. 
νὸς πλέως, Α. Μοίποϊκ., ἴῃ Βίον. οὐδ᾽ ἐνίπλεως : 
οἱοναὶ 7 800}5. οὔτ᾽ ἔνεσθ᾽ ἁπλῶς πλ., ηΘ,ίι6 κεἰ 

ἡγεῖ. ἴηι θα 6701 65ὲ. 

. Ἀρυὰ Αἰμοη. ΧΥ͂, ρ. 67. --- Μνημονεύειν δ᾽ 
γῖχεν ἐπὶ ποτόν τι τῆς χατὰ τὴν λύγον στεφανώσεως 

᾿χαὶ Νιχαίνετος, ὁ ἐποποιὸς ἐν τοῖς Ἐπιγράμμασι, ποιητὴς 
πάρχων ἐπιχώριος χαὶ τὴν ἐπιχώριον ἱστορίαν ἤγαπη- 
ὌΝ πλείοσι. Λέγει δ᾽ οὕτως" Οὐχ ἐθέλω... --- 8. 4. 
ποῖ. Ἰοσϑθαὶ ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀρούρης : νοτεϊν Βπ6 (αρ65, οἷο. 
5, ὃ. Αἴμϑη. 1,10Ρ5. λιτὴ μὲν ὑπὸ πλ. χαμ. --- 8. ὕ. 

ἃ ΟἾΓ65 5656, ΟΥΔΟΊΪΟ ΤηΟΓ τὰ σοΡθηΐθβ, διηθυηδ 58- 
6 50 105 [αἷ586 ΘΟυομδΡ6 Αἰμθηφθιιβ παργδί, θᾶπι- 
16 οοπδαθί πα ϊ ποῖ ἀβαὰθ δὰ ΡΟ γογαί 15 ἰθταρονᾶὰ ἀὰ- 

γΆ556. » 2αρ. -- 8. 8. δαγηοβ, ἈὉΪ Δη 55 1 
᾿δαποηΐβ ἰθτα ρΙυτα ζαϊί, 

ΧΙ. Γίονοηϊω. Ἐάϊαϊ αοΥῖαβ 1η5ογρέξ. Εὐρλω". ἰ.1, 
Ρ.90, 20: παρού οἱ Εδθσνῖο. Βιὲδὶ. ον. ᾿. ΧΠῚ, Ρ. 600. 
Ῥοβὶ δ1105 ΕὟὙδηΖ. 007}. ἵἴη80). ον. ΠΙ, ρ. 938, 

π. 6808. --- 8. 1 ἴῃ Ἰαρίἀθ ἀπὸ ρ6 468 ἸΟΠΡΊΟΡ δβί, ααοὰ 
᾿ἀαδαναίδν οὐρὰ [δούατη δὶ ἰΏβθυθπί 5 οὗτος δαὶ ἔστιν. 
-Ξ| γγ5. 2. Οοηΐ. [γᾶρτὴ. ἂρ Αὐὶβι]. Ὑπὲρ τῶν 
Ἱεττάρων ἰ. 11. ν». 192 οἀ. ιπάονῇ : σιωπῆς ἀχίνδυνον 

ς, ὥς τις τῶν Κείων ἔφη ποιητής (ὁ Σιμωνίδης, Ξ680]. 
Ἀνίβεϊα. δα. Πἱηάονῖ. ὑ. Π1, Ρ. 01). Εδγηάθπι βθηΐθῃ- 
τίατι Αἰ μοποάοτνο {γι αν ϑίοθοθαβ (Εἰογῖὶ. ἘΧΧΤΙΙ, δ) 

τὴ ἔδυ ἰογγηδ': ἔστι χαὶ τὸ σιγῆς ἀχίνδυνον γέρας ; 
τ, Οα. Π|, 2, ὃ : Εἰδὶ οἱ ἢ16}1 ὑπΐδ 5:16 η 010 τ 6}- 
- Νοϊαπάστῃ δαΐθηῃ Ατιριβίατῃ, ἰθβίθ Ρ] αἰΆρο ΠΟ, 
ρἠιέμοφ. 8) δὰ βθηΐθη δ πη ΘΧΡΤΟΙΏ ρ51588 ΡΒ11Ὸ- 
ο Αἰμοποάοιο βυδάθηϊ πμ6 αὐ] ᾿ῃοηβ 6 δοογοὶ. 

ιάθ οὐ δυϊίδη.  ίδο. 1, 2: Βοίϊοαι Εἴ}. 1, 40 δ] 
δὶ Οοηγανιὶ « 16 βῖ ’θημοα ργπάθηΐ », οὖ βου 1 
ἍΓ6 δἀδρίιη), « 16 5:16 Π06 δϑὶ αἰ. » 

1. Ἑάιαϊν Μαϊοιαβ ἴῃ πη. Υροη. Ὁ. τἰχπ; 
{π| ροβί 1105. ΒΩοκῃ. ἢ. ὅ09, οἱ παρουυ μὴ 
οοΐ, Οὐτὰ Δηπ 468 ἴῃ Ἐπιγρ᾽ ἐπιτύμό. Ἄττιχ. π. 181. 
ἘἸΒ απ 1691 δάπιπιο ποὴ Ροίπουδηὺ ἀποθαβ γ8. ἱ 
15. -- 5. ἐ.. ἴη Ιαρῖά ΜΆΚΩ Ν, μαθὼν οογγθοίϊο 

ὙΝ δἸοϊκουὶ. --- Υ8. δ. Ταρὶβ βαθεῖ ΖΗΘΟΙ. -- 
0. ργοὸ σώματα αυοὰ ἀδάονδίὶ Μαιοία5 δ θϑδηίθν 

ροβαϊ Οβᾶπη. (ϑυεϊ. Ρ. 99), δώματα. --- ΙΔπ] Ὀ1ο15 
8 ὈΓΘβουρίατι ἰθρίαν : Μ. Αὐρ. Ἐὔτυχος 
᾿άπωνος Αἰξωνεύς" Ποτάμιλλα Λευχίου ἐξ Ἀζηνιζέων. 

ΤΙ. Ἐχ Ὁίορ. δον. Χ, 12. : Τοιοῦτος ἦν ( Ἐπί- 
) ὃ τὴν ἡδονὴν εἶναι τέλος δογματίζων, ὃν καὶ 

αἷος δι᾿ ἐπιγράμματος οὕτως ὑμνεῖ; δά αὐυοὰ ρθ᾽- 
αὐ ΠῚ Ῥοίγομὶ συϑυβὰβ (ϑαέ. 182) : « οὁχ δηϊαυδ 
ἼΘ.» ἃ ἀββθῃπᾶάο διηθπάδίιὶ (06 υἱέα οἐ πιογὶδ. 

οἱοιι)"1, Ἰη-ἀ ; 1050, Ὁ. 10) : 
ΟἼρεθ ῥρδίθν νοῦὶ ἀοοῦϊβ Ἐρίουνυβ ἴῃ Ἠογεβ 

5518, δύ ἤος σἱΐδιη αἰχὶῦ ἤΔΌΘΓΘ τέλος. 

τ ξ. 1. Μο] π5 6556 θχἰβυϊηα αὶ ΜΘ μδ ρ 5 τί χείρονα, 
ἀϑτηδαἀτηού πη μὰ οὶ δἰ. Βίθρηδη. » --- τὴ ἰοίο 
ΘΡΙρυδιημηδίϊο οοηΐ, ααοά γϑάο]θρ υἱάθίαν, [π|- 
110. 11, ᾿πἰπια. 

ἽΝ ΘΑΡΌΤ ΤΥ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ, ἀ81 

ΧΙΙΥ. Αἴἤθη, ὙΠΙ, βθοῖ. 1ζ, Ρ. 330 : ΑἸ᾿ὰ5. ααἱ- 
ἄδιη (86 Βδνραάδηδρα]ι8), Θαράδηαρα!ο ρυοχίμηβ, βὰρ- 
Ροβιία8. δὺ 1116 80 ᾿πίθια ρου 5 ἰδ118. αἰχὶς ; Πᾶσιν 
δὲ θνητοῖς χτλ. 

ΧΙ. Εχ ἀπίδη. Ηϊδέ. Απϊηιαὶ. ΧΙ, ἀ. Ἀδρϑίιθυθ 
οὐ οοτϊηχηθηΐδί βαθὺ τὰ, Μοαγβίαβ, αγώο. Κδν. ἴῃ 
χθόνια, ἄτοπον. Τλεβαιῖω". Απέϊφ. ἱ. ΧἼΙ, Ρ. 86 ξα. 
Τιϑορδγάιβ βηιοηααΐξ. Υ, 18, Τάγον. 1 δοΐέ. 1, γ5ῖας. 
Ρ. 217, Βυιποῖ. Απαί. ἱ. Π, Ρ. 108 (οἵ. ΖΦ 6005. 
Αηϊηιαάυ. ἰ. 1, Ῥ. 1, Ρ. 238ὅ 54.) οἱ ὅδσοῦβ. Μρροηά. 
Ὡ. 7. 6 θὰ στ 2Ἐ])ἴδη. 1. ο. Τὴν Δήμητρα “Ἑρμιονεῖς 
σέδουσι χαὶ θύουσιν αὐτῇ μεγαλοπρεπῶς τε χαὶ σοδαρῶς, 
χαὶ τὴν ἑορτὴν χθονίαν χαλοῦσιν᾽ μεγίστας οὖν ἀχούω 
βοῦς ὑπὸ τῆς ἱερείας τῆς Δήμητρος ἄγεσθαί τε πρὸς τὸν 
βωμὸν ἐκ τῆς ἀγέλης, χαὶ θύειν ἑχυτὰς παρέχειν, χαὶ 
οἷς λέγω μάρτυς Ἀριστοχλῆς ὅπου φησί: Δάματερ. -- 
Οὗ, Ῥαυβδῃ. 11, 8ὅ. -- Κ 5. 3. ΒΌΡΡΙΘ δῦ τοῦτο δ ῃ5 
αδϑβηθῦιβ; θαῦμα ἀοθοίαν ατοηουΐο. --- ΑἸ Θ᾽ Ἰορσορδί 
ῬΡΙᾺΒ ἰθιγαϑι]ομοη Οὐδ 1π|5, βδἰο τ 

Δάματερ πολύχαρπε, σύ χ᾽ ἐν Σιχελοῖσιν ἐναργὴς 
χαὶ παρ᾽ Ἐρεχθείδαις" ἕν τι μέγα χρίνεται 

“Ἑρμιονεῦσι" τὸν ἐξ ἀγέλης γὰρ ἀειδῆ ταῦρον 
ὄντ᾽ οὐχ αἱροῦσιν ἀνέρες οὐδὲ δέχα, χτλ. 

γ8. 8. Ρυοίουνθθαι χραίνετ᾽ Βνυποκίαδβ ; ἀφειδῇ, « ΠοῊ 
Ῥᾶγοθηΐθηὶ ΥἱΡῚ 5, ᾿ηἀογϊίαπτη », Ψ{660., ΡΘΡΡΘΡΔΤΏ, 
αυοα 5βἰρῃϊῆοδί ἀφειδὴς « 5Βῖπ6 ραΓοϊτηοπὶδ οί, θα η- 
δ η5, ᾿τητηδΔ 18 ». --- 8. 8. Ἄα]ρο χλῆρος, 6χΣ οοὐ. Μ6- 
ἀϊς. χλᾶρος, αποὰ ἰάθτῃ να]οὶ ἂο α8}}106 λόγέαφθο. 

ΧΙΙΥΙ. Τῖορ. 1δουῖ. 110.1, 1, 91, ἴῃ Ῥουϊδπανο; 
ϑυϊάδβ, Υ. Περίανδρος. 

ΧΙ. « Ῥοοπιᾶ ἐδ ἰθυγϑθ τηούπατη βρη οδίϊοπὶ- 
θὰ5 ἰπ ρῥΙουίβαιθ οοὐά. Ηδντηθὶὶ ΤΥϊβυηθριβίο ὑγὶα1- 
ἑαυ; δ ΟΥΡΗΘΟ ροίϊι8 Δάβουι θη υτη 6588 τηοηδβίγαϊ 
ΕδΌνοἶαβ, Βέδί. σὺ. τ. 1, Ὁ. 11ὅ..» Βγ. οο ροοτηᾶ- 
ἰϊοη δα ϊαϊῦ σατα ααὶϊ αβάδηῃ 8118. Βὰ Ὁ ποὺ {{{π||ὸ ΤΕ ογὲ- 
ἰοσίμηι, σἰὶ πογγιίία πῖιρ6)" ἐγιυογιία ορίσγαηιηιαΐα ἴῃ 
ἤηπο ααγοοία βιπί, ΑἸάμπβ, Απέλοί. οἰς. 1508, οἱ 1π468 
65. ΠΠ1Π ἴῃ δάϊομθ δηη. ἰδῦ0, [Ὁ 287 γο. Πβάριβ οἱ 
ἴῃ 55 Αῃέποϊ. δαἀϊιι, ατοί. Εἰον. αν. Μαηΐζϊδ5. υϑέ. 
Ρ. 290 544., Βραποῖ.. 4παί. ἰ. ΠΙ|, Ρ. 1, 544. οἷο. -- 
5. 8. ΑἸὰ. οὐ οριί, ὅττε. -- 8. ἀ. ἰῇ ὙΔΡΡΊΠ6 ἥλιος ἐν 
χριῷ, ἴῃ Μροάϊο. οοά. δαάϊίατη μὴν Ἀπρίλλιος. --- 8. 7. 
ΟἸηΠ65 ἀλαπαδνὴ, σοΥΓοχὶν ΒΡΌΠΟΙΚ. « ΒΙρπατη ἢοο 6βὶ," 
ΡΌΘπα Δα δπλ 6Χχ ἱπβιρηϑονῖ θα ἀοίβοίαγατη. » «ας. 
8. 11.544. δ Ποὺ Ἰοιηγηδίθ ἰη ΑἸάϊη., στοίϊδῃ. οίο. 
αἰ. “Ἥλιος ἐν Ταύρῳ, μηνὶ Μαΐῳ. τηᾶΡρ. Μεάϊο. --- 
5. 18. ΑἸά: ἀνὰ ἄστη. --- 5. 16. Πιοτηχηᾶ : Ἥλιος ἐν 
Διδύμοις, μηνὶ Ἰουνίῳ, τηᾶΡρ΄. Μ64. αυοα οὐ ἀρὰ ΑἸα. 
Οτοί. οἱ οοίί. οϑὲ ---ῦν 8.18. ἴῃ οσηηῖθαβοοαα. Ἰδουπδ οϑὲς 
Ἔσρ θυ Ηποίϊαβ: οοά. Μρά. μοῦ γϑῦϑὰ οδγϑί. -- 8. 
19. ΑἰΙά., ατοὶ. ἡμετέρην, --- ὑπ᾽ ἄλγεα; οοά. τηρά. 
οογγαρίθ ἡμέρην παλὰ σωσὴν ὑπαλγέα. --- 58. 21, Με- 
ἀϊο. διὰ μηνίας, « γϑΡΌττ διομνηνίη δὴ. 8118 πὶ, ̓ Τοοίθν 
Ἀὰπο Ἰοσῦτῃ, δαοίον:ἰαίθμι μαθαΐ, ᾿θῆοσο αὐϊάθτα. » 
Ψας. --- Κ8. 22. ΑΙά., ατού. οὐ Μβάϊο. τηδγρ. “Ἥλιος 
ἐν χαρχίνῳ, μιηνὲ Ἰουλίῳ. --- 8. 28. Ὑ]ρ. οἱ Μράϊο. 
τότε δὴ, ΒΡΌΆΠΟΙΚ, 6χ γϑυβα δ 1, ὅθι. « 0 πῃ ΠοΟΊΟΟΟ Ρῥ]ὰ- 
ῬΔΠΔ ΠαχΘΡῸ ροθέδ αἰϊίαν, βῖο νυ. 28, ϑύϊδσω, ργεθθαηίθ 
Μβαάϊοθο, θεριναὶ τροπαὶ Ἰοσοπάσπι νἱἀθίαγ. » {ας. -- 
5. 230. ἀπόστασιν, ΑἸά. οὐ οοἰΐ. --- 8, 27. Τιοτητηᾶ, - 
ἴῃ τηδρρ. Μαάϊο. οἱ ἂρ. Αἰάμσπμι, ἀστοὶ. οἷο. “Ἥλιος ἐν 
Λέοντι, Μεράϊο. τηᾶΡρ.. μηνὶ Αὐγούστῳ. --- 8. 80. ΟΥΠ65 
ταῦτα ῥῖῸ ταὐτὰ. -- 8. 381. Μοὰ. οὐ οπιηθ8 ϑαϊίι.- 
“Ἥλιος ἐν Παρθένῳ, Μεαϊο. μηνὶ Σεπτεμόρίῳ, ΤηδΡΕ΄. --- 
ἠελίοιο, Μεά. --- 8. 32. Ἄαϊρ. λιμὸς, Μοάϊο. οὐ ΒΡΆΠΟΙ, 
οοῃ]θοί. λοιμός. --- 8. 38. Μοά. καρπόν. --- 8. 84, 
γυ]ρο, Ἥλιος ἐν Ζυγῷ, Μοά. τηᾶτρ. μηνὶ ᾿Οχτοδρίῳ. 
- Α14., τοι. οἱ Μϑά. οοἄ. Εἰ δ᾽ ἂν ἐπὶ φθινόπωρον 



ἀθῶ 

ἰσημερινὴν ἀφ., σοῃ]ϊοϊοθαί Βραποῖς. ἐπὶ φθινόπωρον 

 ἰσημερίην τ᾽ ἀφ. - 8. θῦ. Μοάΐο. χηλὰς ὃ. --- 8. 839. 
γυ]ο. Ἥλιος ἐν Σχορπίῳ, Μ64. τηδ}8'. μηνὶ Νοεμόρίῳ. 
- Ψ,Ῥ5. ἀκ ἴῃ Μδάϊο. ἀθϑϑί. --- 8. ἀθ, ΑἸ4. αγοί, 
Μοά. “Ἥλιος ἐν τοξότῃ, Μροά. τηδῦρ. «Δεχέμόριος. 
14. τοῦ τόξου. --- 8. 6, 14. χινήσει. --- 8. ὅ0. 1ὰ. 
ἄλλην οἱ φεύγοντα. --- 58. δ1. ΠιΘἸηγλδ ΟἸΊΉ65 οἱ Μϑαϊΐο. 
“Ἥλιος ἐν αἰγοχέρωτι; Μοά. Ματρ. Μηνὶ ᾿Ἰανοναρίῳ. 
-- ψυϊρ. εἰ δέ κεν αἰγοχέρ., ΒΟΡΙΌΙ. ροδβϑὶ εἰ δέ χ᾽ 
ἐν αἶγ. -- 8. 4. Μοά. πόλεμον δαχρυτόν τε, υηὰ46 
βιιβρ δ δύθν" δ 005. πόλεμον πολυδάχρυτόν τε γεν. -- 
8. ὅ6. Οπηθ5 Ἥλιος ἐν ὑδροχύῳ, Μραά. τηᾶΡο, μηνὶ 
Φεθροναρίῳ. --- ὕα]ρ. Εἰ δέ χεν ὑδροχόῳ διανείσσεται. 
Μεάϊο. ὑδροχόῳ δ᾽ εὖτ᾽ ἂν διαν. ; Βαβριοααύαν Φδοο0 8. 
εἰ δ᾽ χ᾽ ἐν ὑδροχόῳ δινεύσῃ. --- 8. 81. Μεά. νυχτερινῇ. 
- 5. 61. νυ]ρ. Ἥλιος ἐν ἰχθῦσι, Με6ᾶ. τηᾶγρ'. μηνὶ 
Μαρτίῳ., 14, τῶν ἰχθύων. --- 8. θ2. Μαά. ἔνοσις προ- 
γένοιτο. ἴῃ δοάθπι οὐἸ αν τότ᾽ ἔσται. --- 8. θ8. 
Μοά. διάστασις. 

ΧΙ,ΊΠΠ. Εἰ οοἄ. τορ. 1630, ρ. 189, 3, οαϊάϊ! ΒοΙβ8- 
βοπδά. Αποοιὶ. ἐ. 1, ν. 118. « Ομ ον ροϊοβὺ μος θρὶ- 
ΘΎΔΙητηδ, ΟΠ 8110 ἀθ δοάθῃιὶ δυρυμπηθηίο ἴῃ Απαί. 
ἰ. ΠΙ, 149.» (4πέλοϊ. Ραϊαΐ. οἀ. Ὠϊάοι. ΓΧ, 806). -- 
8. 3. « Οοὰ: Πῖο οἱ ἰηΐνα οἷς ἐνιθύνοις. ΟὈνῖα οταὶ 
διηθηάδίϊο. » Βοῖββ.; ἐνιθύνειν ἰδΙηθῃ Ἰοχίοὶβ οὐ 7Ὺλ6- 
570 οἰΐδτη διυθβί. --- 8. 8. Οἵ. Ὠΐο βιρ». ἢ. 28 
Ταῦτ᾽ ἔλεγεν... οἵ π. 32, Ἦν Λαχεδαιμόνιος. --- 5. 9. 
Οἵ, Βοΐδβοη. ἐδία. Ρ. 11 : Μελέτη τὸ πᾶν, οἱ Ρ. 144, 
ὉΔῚ ρα ἀἰβιϊομοη ᾿ἰούαίαν. Πϑπιθίυ. ῬΊΔ]6Ρ. Δ. 
Βιοῦεοαχα, Εἰογὶ. Π1, 19, 1 : Μελέτα τὸ πᾶν; Αυβοῃ. 
1κιὰ. δορί. δα». : 

ἘΡΒγνα ογθαίαβ ἤὰο Ῥογίδη θυ" ῬγΟάθο, 
Μελέτη τὸ πᾶν αυἱ αἰἶχὶ, οὐ αὶ ἀϊοίατη ΡΓΌΡΟ, 
Μεοαϊέαξϊόηεηι Ἰα 6586 ἰοΐμηι, φιιοα φ6γ 5. 
15 ααϊρρθ 5018 γϑὶ βϑγθηᾶθ οί οἰβοδχ, 
τηϑα δύ οσαῃθ ατὶ ΡΡΪὰ5 πϑροίϊατη. 

9. 10. Αὐδοη. 1]. ο. : 

ΒΙ85 Ῥυίθηδιαβ αἰχὶ, οἱ πλεῖστοι χαχοί. 
Ἰδῦη6 ἀϊοίαμῃ βαβρίοον, Ρέμν65 ηχαϊὶ. 
ΤΙχῖ556 ΠΟΙ ]θτὰ : νϑρὶΐδ5 οἀϊατα ρΡ ; 

᾿ΠΧΉΔΙΟΒ 564 ᾿ροΡ 05 Αἶχὶ οὐ θα ΌΔΓΟΒ, δἱο; 

γΞ3. 18. Απβοη. ]. ο. : 

ΝοΒ ἐγγύα, πάρεστι δ᾽ ἄτη, ἀἰοϊτηι8 : 
Ἰαϊϊπατη δϑὺ : 8ροηαθ, φιοσῖα 6εἐ ργωϑβίο ἐϊδὲ. 
ῬϑΡ ΤΏ1}186 ρΡοββΌση ΘἾΓΡΘΡΘ ΘΧ θυ ]α, πὖ ΡΥ. ΌΌΘΙΩ 
Ῥγθθά65 σδάθβαιθ ροϑηϊ 118 Γ608, οίο. 

« Ῥροβὺ νϑυβίουιβ. » Βοΐββοη., νυ. 1.4, βϑῃηϊδγηθίθυ. 

ΧΙΙΧ. Μδγῶον ΟΒοϊβθα!δησμι, Οαίαϊ. Ἠμδοῖς. 
ἢ. 189, αββουυδίιν" 'η Μαβθο Ῥδυϊβίηο, Οαέαϊ. Οἰανας. 
ἢ. 670 ; τθρϑυίασα ἴῃ ΙοθῸ νϑίθυὶβ Οὐΐ, πο. ΘΟ θυ Ὀ]1οἰς. 

Εβὺ ἱπ Ῥοοοοκὶ 1ηϑορὶρέξ. ». 80, ἡ. 18, οὐ Μαγἃ- 
ἴον. ΤἼδϑβαι". ἢ. ταχυς 1. Πα! ὅδοοῦβ. οχ Ῥοοοοκῖο, 
Απϊπιαάυυ. γο]. Π1, ῬὈῸ Π, Ρ. 298, 6χ,ϑοά. οἱ Μυχγδί, 
ἴῃ Ραγαϊῖρ. 11, Ρ. 198 54. οὐ ἴῃ 4ρρεπά. ἡ. 381, ΒΟΩΟΚΗ. 
ΟογὈ- τ. 8124. --- ΝΌΡΘΡ γϑρϑίϊι ΕΤΟΘΏΠΘΓΡ. εχ 1δ- 
ῬΙάθ, Οαΐαϊ. ἐδ5 Ιπβορῖρέ. φγϑοῳ. τς ἡνιδόθ αἰ, Τ,οτ- 
"76. --- 5. 1. « ΑΠῈΌ]18 ἰῃ ΠοΟ Θρίρυ. ΟβιριἀἿβ οἱ 15]- 
ἀ1β. ΠΙΠὰ5. οβί, οαχῃ αἰ Οβὶνῖάθ οἱ Νϑρδίηγθ πϑίιβ 
ἰογαίαν. Ὑ1ά. ΡΙαί. 126 15. θὲ 08. 6. ΧΠ-ΧΙΥ, ΧΧΧΥΠΙ, 
ΣΙΩΥ͂, τχ.» Βοκῆ. --- 8. ἀς οαϊάοναὺ Φδοο 05. προτεὴ 

μητίεσσι (50) : τηδῦχηον μαρεὶ ΠΡΟΤΕΤΙΜΗ- 

ΤΑΙΣΕ, ᾳυοὰ τοιϊπαθγαὶ 6516:..,) δοοὶρὶν ααοαὰθ 
ΒΩΟΚΆ., ρυϑοίθραθδηι ἃποα δὲ ΡΓῸ σε 5ορί ρβὶΐ, αποά 
Ο51015 οἱ ϑδνδρὶβ 'ῃ ἀηϑγ ΘΟΙΏ ΒΘ Ὠ 1 ΡΘΥΒΟΠΔΙΩ. 
-- 8. 0. εὐφρονίδης, ποοίϊδ »»οῖ65. ἘΎΟΘΗ. -- 8. 7. 
δδοοῦβ. πᾶσα. --- 5. 10. ΕΤΟΘΒηον. ἀοαϊ οχ Ἰαρίάθ; 

ΑΝΤΗΟΘΠΟΘΙΑΣ ΘΒ ΘΔ ἈΡΡΕΝΘΙΟΙΒ 

ΖΦ Ἔ βομσαμ οἱ ΑὙβίορ. τϑρϑυιανρ, Ομηναῖ... 

ὅ ν ᾿ τὰ  ὐνΝ δ ἈΚ ΡΣ 
ξων ᾿ ον ἐς ἀτῶν 

το Σ ἐξ ἡ 

γοβιϊπουαὶ ΒΩΘΚΏ. : Πανδ. μεγάλων δ᾽ ἀγ. σὺ δότ 
βρ. --- ῬΡεοβουιοἴαμη δῦ ᾿Ἀγαθῇ τύχῃ. 

Ὁ ΤῸ, Ραοϊολῖ, ἈοάϊΘ6 Θά κοι. Βαϊα 4. ὅδα, Αγιεΐῳ. 
ἰδ0] ΧΠ]Π, τ. 1; Τιϑἰσομη. ψ0Μ}Ή.. 165 ϑαὺυ. 183ῦ, Ὁ. 1 
ποῖ. 8; οἱ ἴῃ Ὀιββουί, Νοιμυοὶ οασαηιθη οἷ ἢ ἴηι: 
ὁ διϊοο, ν. 10. ποὺ. Δ δ οκ νυ. οχ Θαγῖο, ϑ'ψλ, 
4». Ὁ. 198, ». 2344, 64. «0. ΒΩΘΟΚΉ. - ΕὙδηΖ. ( 
8088, α. Καὶν. Ερὶφ». φγάς. 6 ἰαρϊά., οἰο., 91 
85. ὃ-4, ΔΝ δοἴζθυαβ Ὀ6η6 πηοηθί : « ργδοαΐμ 
μι, φιίη ἐρῖα αὐοναηπαὶ οατιδα ἐξηονα ἐοοθγὶ 
δἱδὲ ὄοπα (ἴθι ψιιαϑὶ γοροπααΐ. » α. Καῖ. αὶ 
ἀγανὸν Ῥγο ἀγαθῶν, ᾿πι6}}1σὶῦ « }7Ὲ ἐγ διις ἢΐδ τε 
[ας κι φιυδέυι αἰϊχψιιαπαο υἱέω υἱάθαηι θηι.. 

11. « Ιῃ βϑριθῃιγοπθιη ορρὶαϊ Εελὶ- Καδα- 
ἴῃ. ὑγδοία τηοηθατα δ᾽ ΜΙάθ ααοὰ ἀϊοϊίαν, 
τηθηύαχῃ δχϑίαί. » ἔν. Εάϊάϊς ροβὺ Τόσον (6: 
Μίη. ἴ. 1, ». 106), ΕὐδηΖ. Οο»». ἴῆ86. ο7. 
Ῥ. 1102 5ᾳ. ἢ. 3888 1. Αἀάδοπά. « ΕὙΔρταθηΐι 
Ὀγπιηΐ ἴῃ 5016Π1. » ΕΚ». --- 8. 3. ῬΓῸ ἐὼν 1818 
πατρίς αποά 6χ γοῦϑὰ Βθαιθηί νἀ θαι ᾿ΡΡΘ ΡΒ. 
5. 3. ὕὺ τα] ὑγδηβουιρύθιμη υἱχ ΡΡΟ Δ ὈΙΠ 6 
ἰδὺΐ ρΡο556 δχἰβυϊτηαθαὺ ΕἸΔΏΖί 5, Θχ 4π0 ἰδτηθη δ} 
γϑύαα ἰγδοίαβ ααϑδηὶ ΡΓΡΟχίθ. βϑαχαΐιβ, ὃ 
ΠΟ 56η81ι ΘΓ ΘῊΒ δἀθοοι ἰθηΐδγὶ. [ἢ ΤΟΧΘΕΪΪ ὃ 

ΡΟ ρϑυβρίοιιϑ οσϑιαὶ ΠΑΤΡΙΓΕΜΗΡΘΙΝΕ ᾿ 

ΚΗΛΑΝΡΑΠΕΠ ΛΗ ΑΆΚΆΑΡΠΟΥς. 

111. Αἰιοηὶς οἷνγοὰ βου ΡῚΣ ἰθιαρ] υγτὴ 
γ. ο]. Οὐμδηπάθβ ἰη ᾿Αθηναίῳ, Ὧπη. 4877, Ὁ 
ἢ. 33. Εἰχ "ον ῖβ δὰ ἰθροῦᾶ Βοϊηδηδ 
᾿Αβίοιϊβοοβ () αὐαἱθὰβ ἀϊν!ἀππηΐα" {Γ68 
Ῥαγίθβ, Ἰδιάθβ, ρυθοθβ, σγδίθβ, πδθϑί 1δρ'5. Διοφά 
Σφηττίου νου θᾶ ἼΟΠ ΠΘΟΘΒΒΆΡΙΟ ΒΙσὩϊΠοδηΐ ΟΔΥΤΆΘη 
ῬΙορμϑηιὶ ἰβδίϊαβ, βοὰ τηοηυχζηθηύαμῃ 678. ὁ 
ἐγαοίυχη [αΪ586 πο σΡρδίαμη. δηϊταατη, ΟὉ 5Βδηϊ 
γοϑιεϊαἰατῃ, ἰοβίαγοίαν. 8. 1-20 δυηΐ ῬδΡΟΙΩ 
Διηδροοϑίϊοὶ ἀϊχηθυνὶ οδἰδ]θοίὶ, 21-24 μθχδιηθίνῖ. 
Ἰϊοϊ. --- 8. 8. 1,δρὶ5 Βάθθγθ υἱάθίαν ΒΙΑ ΔῚΝ 
Ροχὶὶ Οὐτηδηπάᾶ68. --- 8. 19, φιλελήμονα ὈΓῸ φ 
μονα, ποίδηάδ, ἑουτηδ δϑί, ἀθ πᾶ οοηίοτί Ὁ 
Αὐἱβίορῃ. Ρας. νυ. ἀβῦ : οἴμ᾽ ὡς ἐλεήμω 
Ῥοθίδ νἱἀθίαν Ῥγῦο ὑπ8ἃ 5.808, ΠυϊηθΡᾶ 556 εἢ 

πἰϊζοβίη. - 8. 32. 1,δρὶ8. βαθεὺ ΘΕῚΣ : 
Ουμδηια 88 ἰα. --- 58. 38. καρχινόπους ΠΟΥ͂Δ,᾿ 
Ἰοχίοῖβ ἀθοβί, μἴο βίρῃϊβοαῦ θασὰ ααὶ οδη0 
Ἰποϑαϊί, 5611. Ἰϑπίο οἱ ὁ απο συδάα,αῦ ΠΙΟΡΗ 
αυϊ ροάαρτα ἰΐὰ Ἰαθογαθδὺ αἵ Υἱχ ρϑαϊθὰβ αὐ 
ῬΙο ἐσορώμενος Ἰοροπάστῃ ρΡαΐαῦ Οὐπηδηῦ 
μένος π6 ἀδβὶῦ ἰθιυαβίοηθο ρθροᾶο Ὑϑρθαμα, 
Ῥ816; 564 δάαϊὶ 56 ἰὴ ἀπῦϊο τηα]ίο ὨΦΘΡΘΡΘ. 

1111. ἙαΙάΙΟ ν. οἱ. Οαμηδηπάθβ ἴῃ θην 
Ρ. 448, πα. 34, Αἰδοηῖς τϑρϑγίαχη, οἶτο 
Γθιαρ]ατα. [ἰἰίθιεθ βαπὶ Βογηδμθα οί δ. 
Νοη ἰάθη υἱάθίαν ἃς Μϑοθάομῃιιβ 6556 
γδηῖθ δυβίϊηϊδπο, γινθθαί, θρὶ τ τητηδίδα 
4αδ ἰῃ Αηί]οϊ. ραϊαέ. ἈδΔῸ65 Ρ]ανίταδ. 
ΕΡῚΣ ὑγάρδηο ἤυϊτ οἸΐτα ἤρπρα απεράδιη δὴ 
ουὰ5. ραγίϊοι δ, ἰδηΐαμα βαρουθϑὺ ἴῃ ααᾶ΄ 
οϑαάδγη οὐ υἱΐθθ δχίγθμὐδίθτη δϑη 8088. 
10 νϑυβαῦσγα ἰηϊ δ, ἴῃ Ἰαρίάθ θ586 απδ] δ ἐ 
ἀϑαὰ6 δά ἀποάθοϊχηππι, ἘΠΙ Γᾶ δυίθηη 8110 Τὴ 
Ροβίίδ. ϑυβϑὰβ βο ἰο. οὐαϊπθ γϑϑίϊαθυθ. 
ΠΟΠΠᾺΪ]8, ἀποα 16 ΒῈρΡΙΘΥ 15. -- 5. 3. 
ἔχοντες. --- 85. 1-8. [τε] [καὶ]. --- 8. 9 
σεμνόταϊτον..].. --- 78. 18. ἀρίπρεπτος ΡΓῸ 
παβαιδη 8185 ΟΟΟΟΡΡΙΐ, 566 ἔδηθῃ πρεπί 



σοφίαν ἃ ὑμνοῦντας Βἰοαὶ θάλλειν ἐς ἀεὶ ἃ δίδου 
ι. - 8. 11. Οὐπιδπια. ἐπερχγό[μεϊνος. --- 8. 18. 
αθοί νούσους... νεω. --- Ὑι, τηΐν, ἢ. ὅδ, Βαπὰ 

αἰ οτὰ δὰ “ΕΠβοι!αρίατη ἱπνοσαιοηθτη, ααδτα 86}- 
Υϊν ΟΥ̓ ΘΘΠ65. ἣΣ 

ΟΠ ΤΩΥ͂. Οτίροθη. ΡῬλιοβορ]αιίρι.; οτῖη. δῶν. Πογμΐ. 
Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος), 64. ΜΊ]16ν. ΙΥ̓, 82, 
ἢ. Οτυϊοῖο, ΙΥ̓, 6 : Καὶ εἴ πη ἀπαιτεῖ τις Ἀσχληπιὸν 
ἰχνύναι, ἐπιχαλεῖται οὕτως λέγων" Υἷα πάλαι... --- 

5, ἵ. Οοα. Ζῆνα, οομ). ΜΉ]. υἷα. Οοά. μ᾽ ἄδροτον. 
- Υξ, 23, Οοὰ. χιχλησχοιο βαισι μολεῖν, Μ|116ν. Θή- 
χ σιν Μείμπεϊκ. θυσίαισι ; ΒΘΘΡΟΙῚ σοΥΓ ΘΟ. ΟΠ 68 ΤΘΟΘΡΙ; 
οὐ . φύλλα. ----8. ὁ: Οοά. εὐρόεντος; οἵ. Υἱρρ. “Ἐπ. ΥἹ, 
ἰ : ἰοσα δοηία οἷΐμι; ἀθ απο οἱ ἰοίο Ἰοοοὸ οἵ. ἐῤία. 

)ὅ-816. Οοά., Μ1116:. ἀειχαυστοῖσι; ἘΘροΓί. ἀειχλεισ- 
ἴσι γ6] χλαύστοισι. --- 8. ὅ. Μοΐποῖκ. πλώοντα, οοα. 
λόεντα, Βορουί. πλώσαντα ; δὴ διαπλέοντα ἢ Βομποὶά., 

Τ. ἰογίαββθ διελῶντα. Ῥόον χελάδοντα, 50] τ 
ποίου Πανὶ οσατη ἂρ. ΗἨουιθυασα. ϑομ θα. χελαδόν 
: δίαυλον, Μίοίηο)κ. χελαδόν τε διαύλον, γ6ὶ χελανόν 
᾿ς 8. χελαινόν) τε δίαυλον. --- 8. 6. Οοἀ. ἅπασιν 
ἴον τελέσ᾽ ἀνδράσι θνητοῖσι. σοΥΡοχὶ ΜΠ116ν. --- 8. 1. 
Ομ ποὶά. ἄλλιτα, ΜΊΠΘν. ἄλλυτα, Μοίπροῖ. ἄχλυτα γ6] 
χριτα. --- 5. 8. ΜΙΠδν. αὐτός, ΒαβρΙσαίαν Μοίηθκ. 

αὖτις. --- 8. 9. Μοίηεϊς. Τρίχης. Οἱ, Υἱπαϊο. Βίγαδοῃ. 
1ῦθ. Οοά. δἰ ΜΊΠΟΡ. Θρήκχης. Οοά. ἕδος εἰς, Μ1]- 

. ἕδος, εἴτ᾽, --- 8. 10. Οοά. ἔτ᾽ ἐπὶ, σοΥν. ΜΊΠ6Γ. 
οὐ. ᾿Ἀονίαν. Οἵ. Ῥαυδβδη. 11, χχυι, 1 ΜΙΠονὺ. -- 

41. ΒΌΡΡΙ. ϑομηθίαθν. πρόμος χτλ. : 

Υ. Εχ δυϊὶο σδριτοϊ πο, Μαασίηι. ἄτι. ΤΧ : « Θυθπτα 
ΟΡ ΔΊ θτη 56 ῬΓΟΡΘ ογδάθυϑὶ (Μαχίγαϊ 8) ΟὟ τηᾶ- 

ἰϊαάϊηθηη ΘΟΥΡΟΥ 5 5] νἱρυιβαιθ, ταΐτατβ απ! δτη 
τπθαῖγο, ρυθοβθηΐθ 1|10. ἀἰοἰ ἐὰν ΘΒ Θ ΘΘΟΟΒ ΑἸ Χ͵586, 
ΟΥ̓ ἢτθο οὐδὲ Ἰαίϊϊηα βϑηϊθηιϊδ : Εὖ ααὶ ΔῸ ὑη0, 

» τιν « Εἰχ γϑυβίθπβ ααἱ πο Βα βαπὶ, ὈΥἾται5 ἴῃ 
ὅθ00 νἱάθίιν [1556 ἰγοσῃδίουβ, οϑίθυὶ ἰδυι οὶ. ΝῸ8 
τη ἐθηΐανίτηιβ ὯΠ στόθοδ ἰρβἃ γϑάάογο πὶ οἸΐτη Δ 
οίΟΡΘ βιηΐ δαϊία, ρΟββϑιηιβ, οἱ ᾿ἰβάθτγη υθ 0015, αὐ 
ϑηΐαν ἢδθο [ἰ556, δαϊ ποὴ τα] ίατη ἀἰββίση δ : Ὃν 
νεῖν χτλ. 

« Ρυϊησηι δαΐθτη Ὑϑγβι σα απ 81 ααἷβ σοηἰθπαδὶ 
ἢ δσατα ἔαΐ586, ααοὰ ποῖ Ραΐδτηιβ, βἰο σϑάαὶ ρο- 
ἴδ: Ἄχταντος ἑνί γ᾽ ὧν χτείνεται πολλῶν ὕπο. » 

1. -- Εοβάθιη γϑυβιιβ βῖο ὑγαηβία!ῦ ΟΔΒΔΌΟΠαΒ : 

“Ἕνα τις πεφευγὼς, χτείνεται πολλῶν βία. 
᾿Ἐλέφας μέγιστός ἐστι θὴρ, καὶ κτείνεται" 
"Ἰσχυρός ἐστι χ᾽ ὦ λέων, χαὶ χτείνεται" 
χαὶ τίγρις ἐστιν ἀλχίμη, καὶ κτείνεται" 
πολλοὺς φύλαττε τούς χαθ᾽ ἕν᾽ οὐ φοδουμένους. 

Ῥαγδὶ ϑόρῇῃοοὶ. 42ας. 128Έ 54. 

 ΓΥ͂Ι. Τὴ ἰάθαϊα Πίδοὰ ρρορθ Βουϊίίαβ, ἴῃ νἱὰ, Αρρὶδ 
γδρονία. Ἐδβϑιϊίαϊ! αἀἰδίίσμοη ἤος Ῥῃ. 1.6088, ΠοΟἢ 

β'α5, αἱ ἀββουθδαὶ ΕὙΔηΖ. 07}. ἴπ50}. 9». ὃ. 11, 
9, -- ἘαΙάθΡΘ ᾿πίρν τηα]οβ Μοηϊίοίδ!ο., Απέϊᾳ. 

. ἔν ΙΥ̓́, ρᾶνί. Π, Ρ. 802: ΕὙδΔηΖ. Οογριιδ8, θές.» 
δ᾽ « ΑἸΙ ανεῆσοθια ἰπίϑ ἰσαηῖ Τμδοάογατη, Γ6ο- 
ὁ νἱἀθηίαν, 4111} σνδιητηδίϊοαση ααὶ ογαϊπθηι γ6- 

αὐ Ηοηιογο ὁπανγαέαγιηι σοπιροβιῖέ. » α, 10. 

ΠΟΤ ΠΠΙ. [πὶ ἰαΌ.}15 ἸΙρποὶβ οχ ργρίο ἐγδη5]8- 
ἰπ Απιϑυΐϊοδτη, αὶ οχβϑίδης ἴῃ τηιι860 ρυϊγαίο Εθο- 

Ἰσθηϑὶ. ΕὙΤΟΘΠΠΟν, Ταῤίοέίος φγϑοφιιος αἷς Ἡνδόθ α6 
ἡ 6 (1807) ». ἀ. 6. Καϊῖθ6]. Ερῖφνι. σὺ. 6 ἰα- 

5 οἴς. Ὁ. Χχπι. --- Τ.Ὑ1ΠΠ. Κ8. 2, θὰ. ἴπθυθ πο- 
πὸ Γαάδβ, ΘΟΤΘΡῚΪ ΟΌΛΒΟΓΟΒ, Ιου ΓιΔοΘἀδϑιη 8, 

"Αἰ διθηβὶβ, ἂρ. Ῥδυβδη. 11, χιχ, Ἴ; ΠΙ, χχι, 1; 
Ὁ ΧΙ ὃ: Χ, χχπι, 14. --- Οἵ, ΑΠ180]. ΡΙδησά. ΙΥ͂, 

ον ἈΝΤΗΟΙΟΟΘΙΑ [{- 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ 1Υ̓ ΑΝΝΌΤΑΤΙΟ.., 233 

ὅ8, 1. οἱ ὅ4, 1. (Βαϊ, 1. ΧΥ͂Ι, ὅ3, δΆᾷ. Αρρδϑηά. 
ΡΙ]δππὰ.) --- Ηδπο ἴδ ϑδυηάθυη βϑηἰθηίίδτη ὀρ ἰσαϊς 
Εση ΔΗ 8 ποβίρᾶβ ἴῃ ορυθοία [θα] αἴθ ᾿ἰπβου δἰ ταν 
1 οηιθὶθ φιεὶ σοι" ἀρ» ἰα ον ἔτγι6 οἱ ἐ᾿ποηυνιθ ψαὶ 
᾿αἰΐοπα απ 5οηὺ {ἰέ. 

ΤΙΧ. Βονψέϊ, βαρνα ρβοῤίδιη δαυβίνγδιοσα, ΕάΙαϊν μοϑβὶ 
δ|ῖοβ ΕἾδηΖ. (Ὁ}}. ἵπι80». σν', τ. 1Π|,0. 3541 5ᾳ. π. 80. 
- 88. 8ὃ-4. Οομῇ, βᾶποὸ σθθΡιϊββίτηδίη βθηίθη- 
ὑδτὰ : 

ΕἸΣ ἀιρ]οχ θοηῃὶίαβ βἰμηα]δίᾳ!θ δοοθββουὶ οοἰθυῖταβ, 

Ταυάδὶ οἱ ατναίον. (Νοέ. ροδέμηι. αὐ Ρ. δυ,υ»ὶ οἱ Βθηδα. 
δοηῃίθηΐ. Ὁ. 403.) ---- Απέλοὶ. ραϊαί. Σ, 80: Ὠχεῖαι 
χάριτες γλυχερώτεραι χτὰ. Π6 ατὰἃ γ6 51 ρΡ αν Υ6]15, 
δάϊ ὀγουθηὶ διὰ ῃοο δρὶ συδιητηδ, απ ποία ἑϊογιθηι. 

1Χ. Αρυὰ 5080]. ἰῃ ῬΙαί. Αἰοϊδιαα. ». 388. φαϊ!. 
Τοῦρη. --- Ηδθο δγδπὶ ϑοογδὶῖβ σοῦρὰ, ΧΧΙΥ, Ρ. 129 
Α : Πότερον οὖν δὴ ῥάδιον τυγχάνει τὸ γνῶναι ἑαυτὸν, 
χαί τις ἦν φαῦλος ὃ τοῦτο ἀναθεὶς εἰς τὸν ἐν Πυθοῖ νεὼν, 
ἢ χαλεπόν τι καὶ οὐχὶ παντός; --- ϑομο αὶ. : ὡς ῥάδιον 
παντὸς εἶναι τὸ λόγῳ διεξιέναι, παγχάλεπον δὲ τὸ ἔργῳ 
ἐπιχειρεῖν" χαὶ γὰρ λέγεται" τὸ Γνῶθι σαυτὸν χτλ, 

{Χ1. Βαμάϊη. Βιῤιϊοίν. Γαιϊιωθηέ. Οαέαϊ. 11, ». 3986. 
« οίθυβῃθ 510 δὴ υϑοθῃιουβ ροθίθθ ΠοῸ Θρ ϑυϑιητηᾶ, 
Βοὴ ἀϊχθυῖτα. » Βρεσοῖς. ΑΥΔΟΥῚΒ ΙΑ ]ΔΟΡῸ γοὶ θχϑ- 
οα]ρίο γ8ὶ ρἱοίο ποοοθ ἀἰβιϊομοη ἔαϊβ5θ ᾿ηβου! ρίστα 
ἔλ 9116 ΘΟΠ]ΘΟΘ 8. 

1Χ11. ῬΡορο Δ ηψναῦι ΤΥ οἷδθ, ἴῃ ΤΠ ΡΊΊΟΤΘ ; ΕΘ ΘΓ 
χα], ἰηέθ αὰο5 Βοϊββοπδαάϊαβ δὰ Μᾶχίτα. ῬΙδηα 5 
Μείαρι. Ονἱά. σον. νϑγβίοῃ. Ρ. 600, 6] οκουιιβ ϑιυ μου. 
6ρῖρ». 4». 6ἃ. αἰΐ, ῥ. 384 54., ἢ. 184; ΒΟΟΚΗ.- ΕἼ ΔΏΖ. 
Οονριιδ ἴπιδο. φῦ. ἰ. ΠΙ, ρ. 161, π. 4810, οὐ πονββίτηθ 
ῬΓΟΡΡΙΒ 6Χ βοῃϑαϊβ [6 085. οἱ ΝΥ δααϊηρίομ. 1550}. 
97. οἱ ἰαέ. ἰ. 11, Ρ. Υ. 4.16 πιΐῃ. 5Βθοί. χ. 1γοῖΐδ.. --- ΧΧΙΙ. 
ΟἸγταρυβ. --- « ϑυηΐ Γνῶμαι μονόστιχοι τηδχίτηδτη ΡΔ.- 
ἰθτὰ 6 Χ ροϑίϊβ σοηρβϑϑίθθ δ βεδουπάσχῃ Π{ἰϑρᾶγαγῃ ογαϊ- 
πϑῖὴ ἀϊβροβίίθθ... Νομ ΔΡρατηθηΐαση τη] 016 χ οβί, 
568 νἱρίην ααδίπον γϑυββ ΔΙΡ μα θθίο ρυϑθϑοῦρίϊ ἰδῃ- 
ἄύδτα ἱπιραίϊθηί οὐΐδηη δίααθ οἰΐδτη βθηϊθηίδηὶ ἴπ- 
οαϊοδηὺ πδπο : Ποῖ ἐϊδὲ ααογὶέ, ἀοπος οηῖπθς5 αἱ [7}- 
οιἰίαΐε5 δι!ρογαυογῖδ, πιθάο 16 ο2900 ἵπιρθέι ἵη οι, }α 8. » 
Βεκἢ.-Εν. --τα αγηπδβῖο γ8ὶ βομ οαρὶ ουϊάδηῃ 80 δο- 
οοτητηοάδίδτη πᾶπο ἰδ θα δια 1Ἰ θΘη ἰββίσηθ ραΐθσῃ. --- 
5. 11. α. Καϊθοὶ. : Λαιὸς διελθὼν πάντα σημαίνει: 
καλῶς, οἰδὶ ἰδυιις εἷς, οπιηῖα οαρον ἔμ θη ϑαοοοθογῖβ, 
σημαίνει βοοιπάδ ρΘΥβοηδ. --- ὅ8. 34. 6088. οἱ ᾽δά- 
ἀϊηρίοῃ. ΘΧ ΔρΡΟΡΤΆΡΠΟ 510 ἣν, αὉΪ οοπ]οθειπῦ Δ}11 εἶ, 

Ἰάριῃυ ἀϑογρίαβ 8106]. ῃδθο 6586 ογδουϊδ 1 θυ τ πτα 
ογαϊπο ἀἰβροβιία 6558 ογθάθθδὶ, « αυςθ, δἰΐ, 81 σϑοίβ 
οἸττι οοη οἱ (Π νηια Χ, 197), ργοαὶ ἀυϊδαὰθ α γ6] β 
Υ6] 8|1ὰ5 Θα  α5}108ὲ 1 θγοθ ποίδ ἰπδὶρπἰΐατα ἰθββθιι- 
Ἰᾶτὰ δχ ἄγη ργοχηθοδύ ααθογθη θιι5 ἀἸβιυ θα Ὀδηΐαν.» 

1ΧΠ|. Ιη νἱοο 1αγὶεἰῖ. ἘΔΙὰ. ὁχ Ασαηά6}}., Πίβοου. 
ἰῇ, 45. Μῖῃ. νοὶ. 11, ρ. 1160, ΒΩΟΚΙ.-ΕὙΔΏΖ. ἢ 3950 

ο. -τ ϑαηΐ μονόστιχοι γνῶμαι, ΠΟῊ 5[π6 Υἱ{115. τηϑίν!- 
οἶβ. --- δὶς ἰγθ5. αἰθίτηοβ γϑυββ γοϑίϊαϊ: θοῦ ρΊα5 
Καῖθ6]. φαΐ οὐ μδθο ἰῃίθν ογδοῦϊδ ροβαϊὶ 

Εἰσὶ χαλαὶ πράξεις" σπεύδε[ιν] σε χρή" [πάντα] κρατή- 
χαίτοι ἀλώμενον ἐν ξενίῃ [ὁ θεός σε φυλάξει] ἴσεις 
ἐχφεύξῃ γὰρ χτλ. 

1Χ1Υ. Εχ 5ι. Α. συμηδππά. Ἀττ. ἐπιγρ. ἐπιτύμδ. 
Ρρ. 311, π΄. 3588. ϑαθδβονιρίυτη οϑὲ ρθυυθυβὶβ 1{{|6}}8 
Σωσιχλεία Βίττω, οἱ οἰΐδπι πέτα ααοὰ ροηαθὶ ἃ σύν 
ὉΠ ταὶ υϑυβὰβ ραν το δ ἝἙ χάτῃ χθονίᾳ, --- χαὶὺ Ἔριν- 
ύσιν ἠλιθιώναις, 488 αἰ ἰἴτηὰ γοχ πο ἴῃ ΤΑθϑαιῸ το- 
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ὑθγιίαν,. δὲ, αἰ ορίη ον, ἰάθη να]ϑύ 8ο ἠλιθοποιός, δἐπί-. 
ἔπι γοααογι5. 

ΤΧΥ. στδιηον. Απεοα. ο». Ῥαγὶδ. . ΤΥ, ἡ. 866: 
ἰηἀ6 ῬΙΘΘΟΙΙ5, ϑιρρί. ἃ ᾿Αηί]οὶ. ν. 155, πα. 1. 

ΤΧΥῚ. Ογϑιηθν, ἐδία. ἡ. 8387. --- 8. 1. Πέρπουρος 
δι Ἰαϊπο ῬΘΡΡΌΓΕΙΒ, ΠοΙη. ΡΓΟρΡι. δάμαο Ἰρποίυχῃ, [0 Γ- 
ἴ4.556 Ποίαχη. : 

ΤΧΥῚΙ. Οὐδιηον. ἐδία. Ρ. 386; Ῥίοοοὶ. ϑωρρὶ. ἃ 
 Αρέλμοϊ. Ρ. 162. -- 8. 8. Οοά. οὐ Ονδιη. τίνα, 60 }- 
γοχὶὺ Μοίηρὶς. δ᾽ (δὲ) δ 411 ῬΙοΟΟΙ., τχοηθηΐθ Μοὶ- 
Π6Κθο. --- 8. ὅ. Οοά. οἱ Ονδιῆθῃ. στέφωμα. ΡΊ60Ο]. 
οοΟη θοῦ σὺ τύπωμχ, Ὠᾶθπον. τύφωμα παρὰ χρήνην 
τιν᾽ ἐλυσθέν, Μοίηδ!κ. στεφάνωμα παρὰ χρήνῃσι μαραν- 
θέν. Ἀδοδρίτηιβ στεφάνωμα, αποά Βυϊηβῖβ86. νἱάθίαν 
Ρορία 6 ϑόρῃοο δ ΟΡ. οἱ. ν. ΘΤ1, οδαϊῖ. Ὀιάοί. 
θ84. --- παρὰ χρήνησιν, οἵ, ΕρΊρΤ. Απίἢ. Αρρϑμᾶ. ποβὶν. 
Ὑδατίνη νάρχισσος, οὐ Αηέδοί. Ραϊ. ΧΙ, Ἴ6. ---Ὀ Κ8. 6. 
Οοά. ἔχλαυσε. --- Ἀντιτύπους. Οἵ, Ονἱά. ἀ6 Ναγοῖββο, 
Μοίαρι. 111, 484 : δία γ ρθγ ιι5545, (τα σΘΡ μἾβ, ἴηια- 
φίπϊὶβ ὉγλΌΡδ, 6βί... ἀ1ὅ, Εἰ ἑαογῖηιὶδ ἱαν αν δαπαβ. 

ΤΧΎΠΪΙ. Ε οοἄ. ΕἸοτοηί. 34, Ρ]. 81, 0. 161 Ὁ. δάϊαϊ 
ῬΙοΘΟΙα5, ἐδία. Ρ. 196 54. -- 8. 8. Οοά. ἐρατὴν 
θέλγηθριν. 

1ΧΙΧ. Ονδυηθν. ἐδία. Ρ. 880, απ Ῥίοοοϊαβ ἐδίά. 
Ῥ. 161 5βαᾳ. -- 8. 1. Οοα. ἐξεδόησας, απο ΒοΥνδυΐμηι5, 
ἐχδοᾶν οϑἰ οἰαηιοῦθ ουοσαῦθ. ϑυϊὰ. : ἐξεθοήθη τὸ ἐλα- 
λήθη, οὐ δυυοίογῦθβ γϑοθῃίου" 8 ρυϑθοὶ δι Ἰηβεϊαθγαπὶ 
ἀἴσοονθ. λαλεῖν τινα ἰἰὰ, αἱ οδ5βϑί, οἰαριωπᾶο δαοϊία». 
Οὗ, Απδουῃ. ΧΧΧΙΠΙ, 19, ἔρωτας ἐχδοῆσαι, 1. 6. οἰα- 
ῃιαηαο οαῖροῦ8 ἀθ οογάθ, ὉὉϊ ἰδίηθη. ΠΟΠΠᾺΠ)|Ι ἐχθοῇ- 
σαι οἱ ἐχσοδῆσαι οοῃξἔιδβἃ. 6586 ραίϊδηί. Ῥγοροβαογαὶ 
Μείποϊς. ἐξεσόδησας, αιοά γϑοθρογαὶ Ῥίθοοϊαβ. -- 
γ8. ὃ. Μεΐπεοῖκ. ἔχαιρον ρῥΓῸ ἐχρώμην αιιοὰ ἀδὲ οοἄδχ. 
-- 8. 4. Οοἀ. οἱ ΟΥγδπλθν, ἐγγύς, οΘογγοχὶὶ Μρίηθίκθιβ, 
ΒΟΡΥΔΡῚ ἰδιήθη ροίοϑβί. 

ΤΧΧ. ΟΥδυηον. ἰδία. ν. 385, ῬΊοοοὶ. ἐδία. Ρ. 188 
86. --- Μαυξ]ατη ἂρ. ΟΡδυηθυιη ἢθο Θρῖρν. ϑγδίοῃ στη 
γοβύϊαι! ΤῊ. ΕἾχ., Νοέ. ογἱέϊο. ἴηι Εωρὶριάθην (ΒΙΌΙ. 
θυ, ΕἾρηι. Πιαοῦ. Ρ. παχύ). ῬΟΒίου 5. ἀἸβυομοι ἰ6ῃ- 
ἰανὺ δὲ 'ρ886 ῬΊθοοὶαβ. --- 8. 1, Οοά. ἰδών, πηάθ 
τϑοίθ οοῃ]ϑοὶῦ ἀοοίϊ55β. ΕἾχ. βυ θδθοαίδηι [1556 ρδγίϊ- 
οὐδ πὴ 6 πο! 1οϑτὴ., ατιοθ Θχοι ἀἰββϑί, ---- 8. ὃ. Οοά. οἱ 
ΟΡδυηθι. ὃ., τὰ δ᾽ ἐμὰ τόξα σοι χ. φ. --- 5. 8. Οοά. οἱ 
ΟΥδ’Ώ..... ἅ γε χείλεα. --- 855. 8- : « Οοηβίγαθ εἶ δὲ χεί- 
λεα ἐπὶ χ. ἐμὸν θείης. --- Ιῃ ἤπα Θποίδίαχῃ ὨΔ 060 πτέ- 
ρυγας.» Πα. ϑ64 οοἄ. παθϑὺ ρογβρίοιθ πτέρυγα : -- 
δῖο γβϑίϑοιί ἐοΐστῃ Ἰοουχῃ, δαάδοῖαβ χαΐϊάθτη, ῬΊΘΘΟ]ὰ8 τὺ 

Δωροῦμαι καὶ πτηνὸν ἀοιδόν, ἐφ᾽ ᾧ σά γε χείλεα 
χείλεσ᾽ ἐμοῖς θήσῃς" λάμθανε καὶ πτέρυγα. 

ΤΧΧΙῚ. Ογδιηθρ. ἐδία. Ὁ. 880, σδγίηθη ϑίγδίοηι- 
ΤΩ. --- 8. 1. Ῥεοροβαθγνδί ΟΡϑιη θυ θυράων, σοΥΡΟχὶΐ 
Μεοίμοκθιβ θυραίαν, ἸαρῚ ροβδοὺ θυραίας, ἀρθ᾽ Ὕλ) δ, 
ΒΆΠΠ106 δαῖθ ἐδ ἰα ρον δ. --- 8. 8. Μοίΐποῖ.. : « γεν- 
ΒΌΧΩ θυ αηλ ΠΟΙ ΘΧΡΘαΪΟ; ΡΓῸ ποθούμενος βοηἰοηίϊα 
ἴουβδῃ γα πόθου μένος ({). » Οοη]οῖί ῬΙΘΘΟΙ]ὰ5 
[κώλυμ;] ἔρως. --- 8. 4. Μυίΐδγοα νὰ] ῬΙΘΟΟΙὰΒ βἰγθ ἴῃ 
ἣ γὰρ ἀνάγχη --- μίξιν τοῖς ἱταμοῖς ἐνδέχεται πάθεσι, 
Βῖγ9 ροί 5 ἣ γὰρ ἀνάγχης --- μίξις τοῖς ἰταμοῖς ἐνδέδε- 
ται πάθεσι. --- Πρόστιμος, δα]δοίἑνιι5 απδγην 15 Ἰοσίοὶβ 
ἀοβὶϊ, πα]οαὰθ Θχθιηρ!ο ἐπηϊδία, ἰῃ ἀϑὰ 6556. ρο- 
ὑαὶϊῦ; ὩΪΏ1] ΘΡΡῸ τασίδν!. .---- 8. 6 : « Βουιθοπάσχῃ δα- 
μάλης, Οα}8. [ὈΓΙη86, ἀὃ αὰἃ ἀἰχὶὶ 1,.. ΠΙπἀονῆσβ δά 
Βίθρηδῃὶ Τλδβαιινι, 8. ν. δάμαλις οἱ δαμάλης, Ἰδτα 
ὨΟΥΌΤΩ ΘΧΘυ ρα πὶ Δ ΌΘται5. Οἵ, Θουιθὰβ ἃραὰ ΑἰΠ6η., 
Χ, Ρ. ἀ12 ἢ,» Μοϊηποκ. 

ΑΝΤΗΟΙΘΘΙΑὲ ΘΗ ΖΟΛΔΣ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΘ 
ΠΧΧΠ. Οναιηον,, ἐδία. ρ. 8384, αὶ νβ5. 1-9-8 ἀδῖι 

ὡς ποτέ σα... --- ἐρασταῖς --- σεῦ χάλαμον ἄνθος ἀ 
μύχου μέριμν... Θτηι] ΘΟΡΡΟΧθρΡαηΐ οὐ Βαρρ θυθνῖ 
Μοιηϑίκοιιβ δὲ ῬΊΘοο 5 (ϑερρί. ἃ 1 Απέλποϊ. ν. 18 
Π|6 ϑιγαίοηὶ ΘαΡ 6 ΠοοοΘ, αποᾶ Πἷο νου βἰ πη 16 ̓  
ταὺ, δἰὐρι θαι. 

ΓΧΧΠῚΙ. Ογαῖηθν., ἐδίά., Ρ. 8388, ἀπὰθ. Μοΐπε 
Απαί. Αἰοααπά»"ἷη. ν. 839ὅ. οὐ ῬΊίοοϑοὶ. ϑιερρὶ, ἃ 2 
ἐλιοὶ. ». 1Ὁ6 5ᾳ. -- γ8, 3. « ἴἰὰ φοΥτῖρθ τί φθονέ 
κτλ. Ὑιάοίας ϑιίγαίοηϊβ σΔΥΘη. 6856. » Μεοῖη 
ϑοριρβορδὺ ΟΥΆσΩΘυτβ τί φθ. τοῦ τῷ σε θέλοντι. γίσς 
γίσαι ΒοΡνδὺΐ ροίθγαί, οὑπὶ θοάθιη βθηβὶιι δοοθρίι 
ἔα 5886 ν᾽ ἀθαίαν" δ φθείρειν, υἱξίαγο, αποα ἀϊοιϊαν. 
ΥἱΡρῚΠ6 νἱ ἀπά. ΗΘ. ΟΙ. γίσας, φθείρας. τ 

ΠΧΧΙΝ. « ϑυπθϑὶὶ δορὶ ρυϑηιμηδ, 46 ΔΒ ΓΟΙῸ 
675 Ορϑυθὰ5 ᾿ϑρίταν δάϊι, Ροίδν. Ρ. 311.» Β». Κ8. 1. 
στίθον ἐς οὐρανόν. Οἵ. Ηοιναί. 1, 8, 388 : Οομηι ἐρϑι 
»οέϊηνιι5 βία 18. ---- 75. 3. Οοτηχηοᾶο ἰδααὐί Ηποιὶ 
ΟνἹάϊαμῃ, Καξδί. 1, 291 5ᾳᾳ. : ΠΣ 

τ δ] οθ5. δηΐπηδβ, 45 ἤδθο ΘΟΡΏΟΒΟΘΓΘ ὈΓΪΩΪΒ,Ὁ 
ἴπᾳὰ 6 ἀοιηο08 ΒΌρΘΓἃ5 βοδῃᾶάθυθ οαγα ζαϊῦ, 

Αἀπηονογθ οοα}}8 αἰβίδηζία βἰάθνα ποβίν δ, 
δοΌ ΓΔ 66 ἰπρθηΐο ΒΙΡΡΟΒΌΆΘΙΘ 580, 

Ξῖο Ρϑιϊταν ὁφ] μη, οἵο. τς τον 

γ8. 8. Οππὶ νυνὶ 58 6005. ογαϊπαυϊξ, ΙΘ 56 γ6 
οα] ἀσθῖο νοϊαϊξ ἐπετάξατο; ἐπετάσσατο 5ΟΡΎΔη 
6ΧΣ πετάγνυμι, ραπαᾶο, « θχρ!ϊουϊέ, οἱροι} 15 ἴῃ ΒΡἢ 
ποῦδίϊ8.» --- 8. ἀ. χύχλα ἶσα, « οἷροι]! τηθυ δ) 
αυο5 νοοδηΐ, ἐθαπδίογθμηι ΓΟ 18 ΔΗ ΡΊ}15 βθοδηΐθβ, 
αι6 δάθο οπῆηθβ δ᾽πιβάθιη τηδρηϊ μι 5, ἶσα. 
βθοδηΐ τομαὶ οὐχ ὁμαλαὶ, οἰγοῦ!! ἰρορὶοὶ δὲ ροἱδ 
πε  αα 8} 10 115 ᾿πίρρυα} } }β αἰδίδηίθβ. » 766. --- 8 
ζωοφόρον ργῸ γυ]ραίο ζωδιαχοῦ : οἵ, Ἰα τη δἰση 
ΟΥ̓ θη. --- 8. ὃ: ατοί. οἱ οοδίΐ. συνηλύσιος, ὅδο 
Ῥοβί Βυιηοῖς, συνηλύσεως : « κέντρα συνηλύσεως 
ΡΟΪα5. αἰθυααθ, αἰοὰ ἴῃ 118. ΟΠΠ65. ΟἸΡΟΙΠΙ τηϑυϊα 
ΘΟΠΟαΡ πη, » ῳαο0. ἴῃ μεσημόρίνης ποίδηδα, Ρ6 
{ἰπη88 ργοάποῖϊο. ν ; 

ΤΧΧΥ. « 6 Βοὺ οδγχζηΐηθ νἱάθηαβ Εὰ 
Βιδί. ἀν. τ. 10 Ρ». 122, οὐ. ρυδοβϑυίτα. ποίδιατῃ. 
1ὰ85, αὰοὸ Π|πα ΠΠαβίρανιῦ ἢοβ δριβοοροριτα Ηὰ 
[Βορϑιιίαβ δῦ ἃ Ηἰθυ. Βοβοβίο ἰὼ ἀμέῃ. Ρὲ 
{. ΠΙ, 491 544.1. θϑηπο δηΐθ ἰδ 65 Δ Π085 δαϊίατη 
ΥἹΓῸ ΡΟ] ββίσηὶ ἰη ρθη, ααὶ ΠΠ {6 γὰ5 ραίυῖδ5 
ογηδί, ΟἹ. 1,ϑβϑβίπρ'., ἴῃ Ἂφοϑοάοίογῖη [ὰβοῖοαϊο 6 
ὈΠοίμθοα ΒΡ ἸΒΒΊτὶ ἀπο ]β ΒΡΙΠΒΥ 6 ποῖ ΟἹ 
θυ 6 Π18πᾶ., οἂἱ ργϑδίθοι 5. θϑί, οὕτη 50} 0}115 
γΘίθυ  θ.5 [685 1θυιπὶ Θχἰθαϊ 6 οοά. Ῥαγβίηο 
ἀοοί!ββ. γἱν Βοββοηδάϊαβ οαχῃ ἰθχία Ῥ8Ε}}, δα 
8188. ΑΠΔΟΡΘΟΙ(8 Θα [1015], τη ΟΡ θαΒαα6 οἷ. 
ΤΙΌῸ5. ἰρεῖαθ δαϊίουὶβ Δα Δαν ΒΟ ἰ Ὀ115, ὈΡ8 
ΟΥὐΙἰσα οδΡΙλΪη15. οὐ ΠΠΠι85 δα! οπατα Πἰ βίου δ, 
οὐηηΐδ, Ἰθοία ἀἰρηἰββίτηδ, 40160 118 50115 6556 
ααϊ ροριηδηΐοο Ἰοαπαπίαν. Ῥγοά ες δαΐθμη πο 6 
Εγηατα ἴῃ Αρρϑμῃαΐοο, ααὰ ΑἸάπβ Μαπαίαβ8 
ορίδτη δυιχὶί ἃ 588 δαϊίαπι δηποὸ 1808, υπᾶ6 ἴῃ σΘ(6] 

αι1ὲ8 δα θδθοιιίθθ βαηΐ, γθοθρίαγῃ ϑί... ἈΙάΪσΘαΙ δὲ 
ΡΒ, 0 Τα] ῆοθ ρου παρ δία δᾶ θο υθυβατη ΟἹ 
ὙΙΡΙ ἀοούββι τ] Π1}1] [ἢ 60 ᾿η 6] ] χουϊηΐ, ὈΥΙπα 
(ο"» ϑϑὺ Αβοθῃβίαβ, ἴῃ οὐὐὰ5 δα οπ6 δπηὶ 188 
ΤΠ ΠΟΟ ΠΟ β΄ΘΠΔ 8 ἴῃ ϑάρθιη ρδρὶπᾶ 60 
αἰβιγι δαύαμ δϑί, 564. σοη ϊηπι8, 5616 ΘΟά 611 6. 
οϑὲ πηοάο, ατιθτὰ ροβὲ ἰτηϊδι βαπὶ Η. ϑ.6ρ 
Ὑ ΦΟΠ 6111 μουθάββ. Τυρορυδρεὶ [ἰ8}}, ααϊ ροβί ἃ 
βδίασα. οἱ ΕὙΟθθηΐαση ΑὨΙΒοΙορίδτη οαἀϊἀοναπί, 
ΤΩΘΙΙΟΡΘΙῚ, αἸ16 πὶ ΘΘαΌΘΥ ΘΗ αν, ἀποθῦ ΠΟΙ 1188 
Ῥαηύ; ῬΥΟΪΠα6. οδυΘἢ ἢοῸ ἴῃ ΝΊΘΟΙΙΠΟΥΣ 
ψεηρία 4880, οἱ θᾶ, αδὸ ΔῆποῸ ροϑί βιρβθοιίδ, 
ΒΙογαχα ΑἸάϊ, ᾿Θρϑηἐθα8,1.65 ἴ8Δ.0116 ργοοϑαϊν.» 87" 

ἯΙ 
τ 



Γν. οἱ. Αὐλρν.- ΕἸ. - ὨΙάοι. Αἰ Μαγιοο οἷ 
[οἰ ὀγγϊςηιο ἃ Ῥοηΐδο, ν. 903, ποῖ.  : « Τὰ ρμίδοθ 46 

ΤῈ ἀδ᾽ Ῥδὰϊ 5: 1θηιἸαῖθο οδὺ δὴ ἀθιπι!-ἰἀγλ Ὀ65, Υ Ρ8. ἀθ 
ΒΥ} 065 Βθι]θηλθν. ΑἸά6 σαὶ ἀθνοῖν 165 ταθῦ 8 
ἀδαχ οοομηθ5, οἱ ἀλη ἰοαΐθβ 568. δα 0 η8. 118 

᾿ς αἰηδὶ αἰβροβόβ,; γτηδὶβ ἢν. διαηῦθ, 6ῃ 165. ἱταρυ]- 
« 5ᾺΓ ὯΠ6 5616 σοϊομηδ, ἃιι ᾿θὰ ἀθ ᾿ἸδσοΡ 16 
ἶδν Υ6 5 ἀ6 ἴὰ ϑθοοθθ ΘΟ] Ομ Π6 ἃρΓδΒ 16 ῬΓΘΤΑΪΘΡ 
ἀδ 1ᾳὰ Ῥυθυϊδνθ, οἱ αἰηϑὶ 46 βυϊίθ, ρίαφὰ ἰοαίθ ἃ 
ποθ οΟἸοπηθ ἃ 1ὰ δβιιϊίο 6 ΄ὰ ρυθιλϊδρθ, δὲ δίηϑδὶ 

ἴδ 5ϊϊθ Ῥουν 165 δαΐνοβ ραρόβ. (ὁ ααἱ οβὶ ὀχίγδογαϊ- 
παῖΐνθ, ο᾽θδὲ αὐ αι Γαὶ ἸοΠρΊΘΠΡ8. ἃ 5' ΔΡΘΙΟΘΥΟῖ ὧ6 

ΘΡΓΘῸΣ ΘΟΠΤἾ86. Ρᾶν Ρ. δαπίο, οἱ γϑργοαιθ 
τ σοβξβθ Βδὰθ οἱ μὰν Ἠθῃνὶ Εδβίϊθμπμθ ἃ Ῥᾶυγὶβ, Ρδν 

τοῦθ ἃ Βᾶϊ6, ἀδη8 165 ὁ! η8 ἀοηπόθβ ρᾶν Βιο- 
ἄπδυβ οἱ (οἸοπῖμβ, οὐ ρᾶν ΔΘ Κοὶ ἃ ΕἸαποίονί. Ο᾽ δὶ 

βανδπὶ Ηποὶ, ὀνόααθ ἀ᾿Ανγρᾶθοη65, ααὶ βίρπδϊα 18 
ΘΠλΐθ:" οδἰΐθ ΘΡΡθαΡ. Π δὶ του ]8 αὰθ Ηθηνὶ 

6Πη6, αἱ, ἀδη8 805 σοιητηθηϊδίνθ Βιι" 1᾿ ὁ οη 
ΤΑ Δ ΒοΪοσθ 4α}} ἃ ἀοππόθ, οἱΐθ βοιυθηὶ 16 ἰθχὶθ 
ΑἸάς, αἰὰ πόρ!σό 46 16 οομ  Ροπίθι" ρον οοἰθ Ρἶδοθ, 
5'6ῃ βοὶ( γαρρογὶό διχ ὀάἀ!τοπβ ἀθ Τα πίθ, 46 Φ0556 
αθ οἱ ἀθ ΕἸΟΌθη. 1 οβί νγαὶ απ 16 οοχητωθηζδίυθ 
᾿ Ηρηνὶ Εβίϊθηπθ 5 διγόϊθ ἀδὴβ 50 δα! οη ἃ ἰὰ 
166 480, οἱ ηα 16 ροὲϊῃ ροὸδτηθ αὰ ϑιῥογἔξαγῖιι8 τι0 
ΤΠ 6Π08 616 ἄθὰχ ρᾶρο8. Ρ]185 Ἰοΐπ. 81 θην Εἰ85- 
δηπ6 οὐξ σοηέϊηθιό βοὴ οομητηθηίδιρα, ἢ] θϑὺ σθρίδίῃ 

88 5θΡαἰῦ ἀρθῦοι (6 οθίίθ τηόρυβ6; τηδὶβ 1] ϑϑὶ 
16. ἀπ6 ἀπθΙαα τη (ἰ6 565 γα θηΐβ υουδρ68 

νὰ ἰογοόιηθηὺ (αἰῦ ΟΘ556} 88 σοορόγδίϊομ θὴ οϑὺ 6ῃ- 
ἄτοῖι. Αὐὶ ἐθβίθ, ἢ] ἰαπαὺ γθοοηηδῖίγθ. α16, ΡΔ: ἢ 51}- 
ΒΌΠ ον παβαρα, 16 56 ὴ8 6 868 ἰγουνΘ ρᾶ8 56 ῃηβι ]ϑηθηΐ 

ἰδητα δὲ ἀθ μοο ψϑυβιιπὶ ἸΏ ΟΡ ΓΒ ΟΡαΪΠ6, οἱ 
ἰαπίαηι ρυοβίθίαν 56. γθη 7) ΟἸ γι) ας ὑ67) 807" 

δέν ναίτογιθηι ΒΘ Ὴ 5158, τε ἱπεωρϊϊςαίϊο οριι8 υἱδιίηι 

ἃ ΤἸιοχητηὰ Ρῥγρῆχυτη δυοίογθη ἱπαϊοδὲ Ῥϑα]ατη 
πἰϊαυίατη : αὐαοΐ ρΡοβίγθηατη γοσδθυ]ηὶ ΠΟΥΊΘΠ 

ὁ αἰσηϊίαιὶβ βδουῦὶ ῬδΙΔΕ ; 5:16 01 ΡΊΟσατα. ταιητι8 
ἘΠῚ ὀχοῦθαγο ἴῃ Απρτδία ἄοτηο, οἱ β:]ϑηζϊατη ργοου- 

6. Τἰῦγο ΧῚΙ Οοαϊοῖς, ΐα!α5. (16) Βαθϑίαν 46 81- 
ΘΠ Ια γἢ15. οὐ Ποουγϊοπῖθαβ. Ὑἰχὶὶ Ρααβ 116 Φαβι1- 

ΔΩΪ ἰΘΙΏ ΡΟΣ 5, αὐ ἀοοοὶ πὸβ Αρδίμϊαβ (10. Υ, 
ΤΑΔῚ 56.), αὶ οὐ σϑῆτβ {ΠΠ1π8, Ορ65 οὖ ἀοοί!λϑηι 
τἰῆοθ Ῥγοθαϊοαὶ. ᾿χβίδπε αἰσίαβααθ ἀμοιθαΐα ορῖ- 

σνατητηαίδ, ἱπ ΑἸἰΠΟ]ορία [ῥΡα]δί. ο. Υ, 210 5ξαᾳ. 292 
6. ὁ. Χ, 16 8η4. ΧΙ, 14 54.. 6ἴο.] : ἀπ46 τησύπδτα 
ΟΡατη ΘΟΠΒΘυ ἀμ θηλ ᾿πί6}}16 88. Ἰοτηματη ΕἸΟΓΡΌΠΙ 
αἴλοτη παθαϊῦ : Παθαϊῦ οὐ ἢ] ᾶγη αδθ ἀποάθοϊτῃ δῃ- 

105 πδίδ, ἰηἰονῦ οἱ ἰὴ Μδοθάοηϊδ βθρα!α δϑί. Οδν- 
ΐπ6 τη] ΐα Ἰα511, αΠΟΡ ΠῚ ΡᾶΓ 8 βαρογοδὺ ἴῃ ΑμίΠ0]. 
αἴ. Ρᾶ.5 ἴῃ ᾿ἰηϑάϊία [Οτληϊᾶ βαηὺ ἰη Απέλοϊί. Ῥαίαέ. 
ἃ. Α. Ἐς Ὀιάοί, μαςβἴηι)]. ϑαρογοβδὲ οὐ ἀθβουὶρίϊο 
ΡΙ ϑαμποίθο ΘΟρΡ ἶθθ, ααδη τ ρθηβ ἰδυαὺ Αρἃ- 

.» Πιιοΐ. ᾿ 
τὰ ἐν Πυθίοις θερμά. « Ῥγίῃῖα Ἰοοιβ ΒΓ Πῖ98 

αἷβ Δα 5 ΠΟΌ1}15. π θρίατη ἀογηιτγη οὐ ὈΔ]Π 688 1110 
Ἰ5 ΕΠ ηδ Π 0 τηᾶρηϊῆοθ οοπβίγποίδβ τηϑυηουδὺ Ῥγοοο- 
(06 2“: αἱῇ. ᾿ἴ0. Υ',, ο. 83). Ηϊηο Ῥδιυῖὶο ἀδία οοοδβῖο 
Μὰ] 5 ΘΟ Όγδμαὶ : οὐ͵ὰ8 5] γα 5 δά δίαν 

{ηο]. ερίσν. [4πέ᾿. Ρίαπ. ΤΥ, 260, 1: Απέϊ. Ῥαϊ. 
10] ἀποίον!β ᾿ποουιϊ, οἱ ἀρὰ Βίθρμαπατα Βυζδηί. 
ερμά). » 14. --- Βίβρῃδῃ. 1οο. : Θερμά᾽ ἔστι χαὶ 

θερμὰ, τὰ μὲν Πύθια, τὰ δὲ ἐν Προύσῃ βασιλικὰ 
α. - ῬΓΟΟΟρ. Ἰοο. : Πηγαὶ δὲ θερμῶν φύσει ἐν 

οἷς ὑδάτων ἀναθλυστάνουσιν ἐν χώρῳ, ὃν ἐπονο- 
ζουσι Πύθια. Ταύτας ἔχουσι παραψυχὴν ἄλλοι τε πολ- 
“χαὶ διαφερόντως Βυζάντιοι, ἄλλως τε ὅσοις νοσώδεσι 

νει εἶναι. Ἔνθα δὲ πολυτέλειαν ἔπιδέδειχται βα- 
ἔπουσαν. Βασίλειά τε γὰρ ᾧχοδομήσατο οὐ πρό- 
τα, χαὶ λοντρῶνα ἐν δημοσίῳ τῶν ἐχεῖ φυομένων 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ 1Υ̓ 

Ὁ] ὁ μὰν οδίίθ ᾿μ θυνθυβίοη. » ΠΟηΡ6 δ]18 Ηπθι ᾿ 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ, 40 

θερμῶν ὑδάτων πεποίηται. Πηγὰς δὲ ποτίμων ὑδάτων ὡς 
ἑχάστῳ ἀναθλυζούσας εἰς τόνδε τὸν χῶρο" ὀχεταγωγία 
διαχομίσας, τὸν πρότερον ἐνταῦθα ἐπιχωριάζοντα περιεῖ- 
λεν αὐχμόν. Ἀλλὰ δὲ τοῦ ἀρχαγγέλου τὸ τέμενος, χαὶ τὸ 
τῶν νοσούντων ἀναπαυστήριον, μείζω τε χαὶ χαταπολὺ 
ἐπιφανέστερον χατεστήσαντο. « 1ῃ οοά. ΒΙ0]. Τιδανθηΐ. 
ἃΡ. Βαπάϊη. {, Π|, Ρ. 2ὅ0, ποὺ οδυύγηθη οχίδὶ οἰμτὴ 
Ἰοχηγηδίθ : Πρὸς τὸν βασιλέα χύριον Κωνσταντῖνον Ἰ]ο0- 
φυρογέννητον. Ποὶηἀθ 5Βθαππαηΐι" Βἱ ὙΘΓΒΙΙΒ : 

Βούλει μαθεῖν, Αὐγοῦστε, 
Κωνσταντῖνε χράτιστε, 
θερμῶν ἄτεχνον ῥεῦμα... 

ααἰθιι ΠΟΠΏΜΠ) ἴῃ Θυγου πὶ ἰηἀποί! οχ βυϊηδυθναηΐ, 
διασίοΥ Θὰ ΟΡ Ἶ8 ἰΟηρ6 αἰγθυβατη ἔι18886. ἃ Ῥδαϊο 
110 αὶ, δυβυϊπϊδπο ἱπιρογδηΐθ, 5.16 ΠΕ] ]οσαγα Ρ.]- 
τηϊοθυῖαβ αϊϊ. ΑἸ[ΠῸ5 γ υΒὰ8, 4105 ΠῸ}]5 οοᾶ. ργοθίον 
ΕἸον θην παχα ἃρποβοὶί, 8ΔὉ ἱπθρίο ἱπίθιροϊδίουθ ῥγοὸ- 
ἔφοίοβ βίαϊαϊ: 1,ϑββιρίαβ, ααἱ ᾿ηΐθν δἰϊα ἀυρατηθηΐ 
δἰΐατη ἤοο μαρϑί, απο νϑυβιβ Βθοι ητι8. 1ἢ τηθί λα γα 
Ρϑοοοί. Αὐ ἰπ Κωνσταντῖνος Φ 5Γ1ΠΙΔΠ ΘΙ ΣΟΥ ΒΟΡῚΡΊΟΥΘΒ 
ΡΘααἐγάδτα ΡυῸ ᾿αθἰύα τηοᾶάο ρροἀποιηΐ, τηοᾶο οον- 
γἱριαπί....» Ψασοῦς. --- 8. 3. Οοτὰρ. 5080]. ΟὙΘΡΌΓΡ. 
Νδζ. ἄτεχνος ζωὴ, παρὰ τῷ θεολόγῳ Γρηγορίῳ, ἣ χωρὶς 
τέχνης συνισταμένη, Θιιτηάοτηαυθ ροδίδτη Ἡποίϊαβ, Θὰ. 
2, Ρ. 84 : ἃ γῆ φίλη δίδωσιν [ἄτεχνα δῶρα πᾶσιν. --- 
8. ὅ. ΑἸαΐπδ6 ἰγθβ οἱ Αβοθῆβ. αὐτάργυρον. « 8516 
Ἀροηὶ ἴοῃβ νοοδίαν ΟἸδαάῖο, ΕΠ4γ]. ΥἹ, νβ. 10, ἡφηιθηιέα 
888. --- 5. 6. ατϑρουῦ. Νδζ. Οἵ. 2, ρ. 184, ποτὸν 
μέθης ἄποιον ἢ ἀχλήματον γάνυσμα. --- 8. 9. σοφοί, 
« ῬΕΥϑΙσογαπι βθηἰθηΐδβ. » ψας. --- 8. 10. φύσις τῶν 
πραγμάτων. ϑολοί. --- 8. 18. υϊοδπῖαβ (64. Τρ. 
Βαί. 1591), σύριγγας. --- 8. 16. 5080). πιλεῖσθαι, 
πυχνοῦσθαι. Οοτηρ. δοοθβίυβ Νϑῖηθβ. 6 οῃι. ηαέ. 
Ρ. 118 6. Οχοη., 08 64. ΑπίποΡρ. : ὕδωρ πυχνωθὲν 
χαὶ πιληθέν. --- 88. 19-25. Οἵν, ὅδηθο. ρθμωϑί. Ναί. 
ΠΙ, 9ᾷ : Οὐἱάδτη οχἰβεϊχηδηΐ, Ρ6} Ιοσᾶ Βα] ΡΠ 6 ρθη 
οσχθαηΐθβ Υ8] ἰπγοθαηίθβ Δα 88 οϑΙ ΟΡ ὈΘΗΘἤΟΙΟ 
τηδίουϊδθ, Ρ6" αὔδτα βππηΐ, ΒΔΌΘΓΘ; αποὰ 'ρ80 Οὐογ8 
σαβύπαμθ ἰοδίδηίαν. 1. Υ1Π, 8. --- Ὑ8. 20. 5080]. : 
θειώδη, ἤγουν. θείον μετέχοντα, ἤγουν τεάφης (Βγσδηί. 
Ρ- θεαφίου). --- 3. 25. « Οοά. τρέχει, αὖ να]ρο ΒΡαμοΚκ. 
τρέχειν, οἰΐγαι ποορϑβιἰδίθη. » Βοῖβϑβ. --- 8. 80. μὺυ- 
δῶσα, μυδῶ δὲ χυρίως τὸ ἀπὸ σήψεως ὑγρὰ καὶ ἰχῶρας 
ἔχειν. --- 8. 84. Τὸ θερμὸν λέγει Ἱπποχράτην ἄψυχον, 
χαὶ Γαληνὸν χωρὶς τέχνης" ἐπεὶ, ἄψυχον ὃν χαὶ ἄτεχνον, 
ἰάσεις ποιεῖ ὥσπερ ὁ Ἱπποχράτης. ϑολοί. --- 8. 860, 
κ Β᾽ο δια ἀθδίσπδί, απ νῆσός ἀἸοϊἑ χατ᾽ ἐξοχήν. » 
Ημιοί. --ι 85. ἀθ-ἀ1. ὕ0πι5 6 ἀυσοθαβ ΒΙΡ]. ῬΌΡ]. Ῥὰ-, 
υἷβ. Μηδίας, ᾳφαοὰ οὐ Βαθϑηὶ ΑἸάΐπθθ, ΕἸΡΟ θη ηδ, οὐ 
ψαϊοδη. δαϊιι. Βομο]αβίθβ ἰδχθη Ἰ6ΡῚ Ἰοὺ Μηδείας. 
Ὠς Μβάϑδ οορὶἰαγοραὺ Ἠπϑίϊαβ, « βθα τὴ ἀθυηίμη, δἱΐ, 
ΔῸ δδο βϑηϊθηίία ἀϊταονυῖϊῦ Αὐἰβίοιθ!β 1106 Περὶ θαυ- 
μασίων ἀκουσμάτων [ο. 38] : Ἔστι δὲ καὶ ἐν Μηδίᾳ χαὶ 
ἐν Ψιτταχίνῃ τῆς Περσίδος πυρὰ καιόμενα, τὰ μὲν ἐν 
Μηδίᾳ κτλ. οἱ τηοχ [ο. 84] : Φασὶ δὲ καὶ περὶ Ἄτι- 
τανίαν, πρὸς τοῖς ὁρίοις τῆς Ἀπολλωνιατίδος εἶναί τινα 
πέτραν, ἐξ ἧς τὸ μὲν ἀνιὸν πῦρ οὐ φανερόν ἐστιν᾽ ἐπειδὰν 
δὲ ἔλαιον ἐπιχυθῇ ἐπ᾽ αὐτὴν, ἐχφλογοῦται. Ηεθο ΠΟΡΪ5 
ἴδοθυα ρυϑοίδιιηί δά θιπηθπαδίϊομθιηι ῬΔ1]1). 510 ΘΡΒῸ 
Ἰορθπάμσμη οθῆβθο : Οἶδεν φέρειν τοιαῦτ᾽ Ἂ }} τιτανία, 
Μηδία. » 564 τηοποὶ Βοϊββοηδάϊιβ Μηδείας γν6}18 τη8- 

ἔσατα οἱ σεέῖη βῖο ρϑίϊ ; δἰθηίγη Μηδεία ορίϊτι6 αἰοὶ ρο- 

ἰοβὲ ργοὸ Μηδία, αἱ ἀρὰ Ριηά. ΟΙ.1, 18 : Μήδειοι 
χάμον ἀγκχυλότοξοι, οὐ Βι᾽τηοπίάοιῃ, Απέν. Ῥαϊΐ. ΥἹΕ, 
801, ἃ : Μηδείων δ᾽ ἀνδρῶν δεξάμενοι πολέμῳ, οἷο. Οδ6- 
ἰθτατα Τιτανία πο ζαϊ τη Μφαϊα, 5θα ἴῃ Ρϑοροηηθβο. 
Νοίδπαυχμη δϑὲ αυοαπθ, ἰπ σορίοπθ Τιϊδηΐα ῬΘΙΟρΟΙ- 
πϑϑὶ Ἰυὰοαμῃ 6586 ουἱ Ρυγάϑ8 ΠΟΥΊΘῺ οϑδί, οὖ ΔΡϑΤΩ ὑθῃ- 
ἰοῦ, δὶ δοοϊηϊς, αὐ πδρρδηΐ, βϑοοῦάοβ τηδρίοα 
αυδράδτπι Μϑαϊδα οανταῖπδ. Ῥαυβδῃ. Π, 11 οἱ 12. Ηἶο 
ἰουίαββο ἰαἰθὶ γϑρὰ Ῥδὰ] ἢ οΡρυθίδίϊο, οἱ Ὡθα δα ΔΊ, 



136. 
Του οὲ ορβ ἈΠῸ τηπίδίϊομθ. --- Κ8. 43. Αὐβίοι. 10. ᾿ 
ἔστι δὲ χαὶ ἐν Μηδίᾳ χαὶ ἐν Ψιτταχίνῃ τῆς Περσίδος 
χτλ. Βϑρὶο αὐδ ἃ ποβίγρο αἰϊοϊίαν Πιττάχη, οδὺ δρυὰ 
Βίθρῃ. ΒγυζΖ. Ψιτταχή, ἂρ. ῬΙΙη. 1, 110, ΒιτΔ66η6 : 
« ΕἸαργαὺ ἴῃ Μϑάϊβ οἱ διϊίδοθπθ οοῃῆπίο Ῥθυβι 15. » 
-- 5. 8. Ατἱβίοί. ὁ. 39 : Λέγεται δὲ καὶ περὶ Λυδίαν 
ἀναφέρεσθαι πῦρ παμπληθὲς, χαὶ καίεσθαι ἐφ᾽ ἡμέρας 
ἑπτά. --- 5. ἀδ. Αὐἱϑβίοι. ἐδ. 85 : Λέγεται δὲ χαὶ τὰ 
ἔξω στηλῶν Ἡραχλείων χαίεσθαι, τὰ μὲν διὰ παντός, τὰ 
δὲ, νύχτωρ μόνον, ὡς Ἅννωνος περίπλους ἱστορεῖ. ΘἼΘΙΩ 
Ἰοοὰπι γ146 ἴῃ αδορν. Μίηπον. Ἐὰ. Ὠιάοι. Ρογρὶ. Παπη. 
8 18. --α 855. Δ1-ἀ8. Αὐιβίοί. 10. 86 : χαὶ τὸ ἐν τῇ Λι- 
πάρᾳ δὲ φανερὸν χαὶ φλογῶδες, οὐ μὴν ἡμέρας, ᾿ἀλλὰ 
νυχτὸς μόνον" εἶναι δὲ χαὶ ἐν Πιθηχούσαις φασὶ, πυρῶδες 
μὲν χαὶ θερμὸν ἐχτόπως, οὐ μὴν χαιόμενον. Τὸ δὲ ἐν τῇ 
Λιπάρᾳ ποτὲ χαὶ ἐχλείπειν φησὶ Ξενοφάνης ἔτη ἐχχαί- 
δεχα, τῷ δὲ ἑδδόμῳ ἐπανελθεῖν. Οἵ, ΤΏ ΘοοΩ. ΕΊαν]. 11, 
184. ϑοοαίαβ 6556 νἱάθίαν Ῥϑαϊι5 ΟΔΠΠΙατὰ α6 Ποὺ. 
Αφαϊλοοὶ. ἀρ. ϑ.80). ΑΡΟ]]. ἈᾺ. Π1, 41. --- 5. 49. 
ΞΌΒΟΙ. ἀφεγγὲς ἄσθμα, σχοτεινὸν ἀναφύσημα, πνεῦμα. 
ἴλσθμα, ἡ ἀναπνοὴ χτὰλ. Οοπί, δοοῦβ. Απερ. Βα. 
ΑἨΐπ. Ῥαϊ. 11, 210 : λάόῤρον ἐπ᾽ ἄσθμα πυρός. --- 
Ψ5. ὅθ. ῬΙϊπῖα5, ΧΧΧΙ, πὶ, 11 : « Τῃ Βοοίϊαᾶ δὰ Ττο- 
ῬΒοπίαμη ἄθαμπι πιχία Πασηθ ΟΥΟΠΟΙΊΘΠΟΠ ἄυο βυηὶ 
ἔοηΐθβ, ἀπουπὰ Δ ̓ 16 Τηθ ΟΡ, 8116. ΟὈΪγ] ΟΠ ΘΙ 
δἴονί, ἴμ 46 ποτὶ τι8 ̓ πυ θη 15. » --- 8. 7. ῬΊΙη. 1, 
ΟΥ̓ (σπὴὶ 11 : « Τιγῃοθβίϊβ δαθδ, αι τοοϑίαν δοὶ- 
ἄυ]8, νἱηὶ τηοᾶο θη] θηΐοβ ἴδοῖϊ. Ττθτὴ ἴῃ ῬΑΡΒΪαρο- 
πἶδ οὐ ἴῃ Ὥργτο Οδίθηο. ἴῃ Αμάγο ἴπβαϊα, ἰθιηρ]ο [μ]- 
ὈΘΡῚ ραΐνβ, Τοηΐθπὶ ΝΟΩΪβΒ ΦαπιΔΡ1 8. ΒΘΙΏΡΘΡ Υἱπηὶ 
ΒΆΡΟΓΘ που Μιυοίδηϊβ ἰθν σοηΒᾺ]} ορϑαϊὶ : Διὸς Θεο- 
δοσία νοοαίῃν. » Οοηΐ, 46 Τιυποοβε δαὰὰ, Αὐὶβίοί. 
Μείοονοϊὶ. 11, 8: ιραν. ὙΠ, 8: ὅϑηθο. θεέ. παΐ. 
ΠΙ|, 20; ΡΙη. Ιρϑὰπὶ ααἱ ἢδθὸ ἃ ΤΠΘΟΡΟΙΊΡΟ 8ο- 

᾿ΟΘΡἾ556 86 ἰαἰοίαν (ΧΧΧΙ. 18). βθηθο. Ἰδπάδι ΟνἹά αση᾽ 
ΜΜοίανη. ΧΥ͂, 329: 6 Ῥδρῃ]ὶαρόηῖα, Ὑ σαν. 1. ὁ. 
Ῥ. 340 δὰ. ΒΙρ., Αἴμθη. 11, ββοί. 17, Ρ. ἀῶ; 46 ἅρ7Ὸ 
Οδῖθμο ἴῃ Οδιηραηΐδ, 8]. Μαχίμ. 1, 8: ἀθ Απᾶγο 
ἴηβα]α, ΡΙη. ΧΧΧΙ, 18. -- Ια. οἰΐατη Ὁ. 46 ΒοΪ8- 
βίϑα 110. [6 βρέ. Μιὶναξιιϊς Ποἰρλιϊπαίις, υ. 128, ἴῃ 
(Εορρμοθ, 5θὰ οπΐθ υἱῆοβο, ΔΡῪΪ ΑΡΙΠΟΘηΒ18. --- 
5. ὅ8. ΝΙ|4. Αἰμρη. ἐδία., ῬΊη, ΤΥ, 8, οἰο., απ08 

 ΟΟἸ]ορ Ημποίϊαβ, Ρ. 59 8αᾳ, Ρ. ἀ971 οα. Βοβοῆ. -- 
8. ὅ9. Οἵ. Ῥαυβαη. ΙΧ, 84. ἀ6 αα!ϊθυβάδηῃ 0. Οοτο- 
δὴ Ομ θ15,. ηἀ8 ὅμοιον γάλαχτι ὕδωρ ἄνεισιν. -- 
58. 641. Οοἀά. πτηνόν, ΛΙάϊη. πτηνῶν. Ατὐϊδίοιο Μίγαῦ. 
Αιβοιίί. ΧΧΥΠΠ : Περὶ Σιχελίαν δέ φασιν εἶνα: ὕδατος 
συστρεμμάτιον, εἰς ὃ τὰ πεπνιγμένα τῶν ὀρνέων χαὶ τῶν 
λοιπῶν ζώων ὅταν ἀποθαφῇ, πάλιν ἀναδιοῖ ; οδ΄ τη ἴδ᾽" 
᾿ἰβάθυῃ υϑυὶβ ϑοίϊοῃ. --- 88. θ2- 68. ΟἿ 65 ποθοῦσιν, 
γη816 ποτοῦσιν ἰΘηίαηΐα Βοομαγίο. 5680]. : μισητρόν" 
τὸ μῖσος ἐμποιοῦν. φίλτρον δὲ τὸ φιλίαν ἐμποιοῦν" χατὰ 
ταῦτα λέγεται χαὶ θέλγητρον τὸ ἐμποιοῦν τέρψιν, χαὶ 
φόδητρον τὸ ἐμποιοῦν φόθον, χαὶ ἕτερα. ῬογΙϊηΘηΐ Ὦδ60 
δα ἰοηίθηῃ ΟἸΠουατη ἀ6 αὰο Ονα. Μοίαηι. ΧΥ. 828 
αθυὴ αα]Βα 15. ὈΙΌΘΥΙΌ ΠΟὴ βοϊαηι 

ψίηδ ἔαρι, σαυάοίαιιθ πλΣὶβ Δβίθυηϊαϑ ὑπ ]5, 

δ Αἰμϑη. 1. ο. Ρ.. 68 : Φύλαρχος δέ φησιν ἐν Κλείτορί 
εἶναι χρήνην ἀφ᾽ ἧς τοὺς πιόντας οὐχ ἔτ᾽ ἀνέχεσθαι τὴν 
τοῦ οἴνου ὀδμιήν, οὐ ἀδηΐαπο Ὑηαν. 1. ο.. ααἱ Ια δαί 
ΘΡΙΡΤ. βΎδ80. αυοα νἱάθ 1ῃ Πδο ἰρ8ἃ 50}1056, 68}. 1, 
ἢ. 20 Ἀγρότα, σὺν ποίμν. --- 85. 64-θῦ : Ιπιογοί. 
ὟΙ, 891: : 

Ουοα σ'Θη5 δηᾶο τηδυὺὶ Αὐδαᾶϊο ἴ0η5 ἀυ]οῖβ δατδῖ, 
αἱ βοδίϊῦ, οὖ 581585 οἰγοῦση 56 ἀϊμηονθῦ υπάδ8: 
δύ τ }015. 81118 Ῥυεθθθῦ σϑρὶοηἶ θὰ 9 ΒΘΌΟΥ, 
ΑΔ] θυ ορρογίαπδιη 5 {6 η τ δα 8, 

ε αυοα ἀυ]οοὶβ ἱπίρ 5 ]βδ8 ἰη θυ οἷ ὑηάδ5. 

ΡΙΐη. Π, 108 : Νδιη ἀυ]οῖβ Ἡδαβίιβ ᾿π τ }1 Ρ] ΕΣ τη 15 
Ἰοοΐβ, οἴο., Υ, (χχχιν) 8381 46 Αὐδέήο : « ᾿ηΐϑὺ ἡαδτη 
δὲ σουτϊηθηΐθιῃ, αὐϊπηπδοιηΐα οαϊΐα, Δ’ΐο ΤΩΔΙῚ (αὶ 

ΑΝΤΗΟΠΟΟΙΖΣ ΘΒ ΕΟ ΑΡΡΕΧΌΙΟΒ. 

| ΟἸαπάϊαη. 6 βοαίο σοηϑμίαί. Ποπον. ν. δ08 

δαοίον δϑὺ Μαοϊδ 115), 6 [οπΐθ ἀπ] οἷβ δαπα ἰαθο, 
 [δοῖο, ἀβα86 ἃ γᾶ6ο, ἰγδῃ αν ;» Ῥαῦβδη. ΥΠΙ 

ἔστι δὲ ἣ Δεινὴ χατὰ τὸ Γενέθλιον καλούμενον 
γολίδος, ὕδωρ γλυχὺ ἐκ θαλάσσης ἀνερχόμενον. 
δὲ ὕδωρ ἐν θαλάσσῃ δῆλόν ἐστιν ἐνταῦθά τε 
Ἀργολίδι, χαὶ ἐν τῇ Θεσπρωτίδι χχτὰ τὸ Χε 
λούμενον. (Οἵ, δίγάθοηῃ. ὙΠ. νη, ὅ.) Δηὲ} 
ΠΙ, Ρ. 419, δρίρι. 31. --- Πίδ, ἀναρροιθδ. 
ἤχῳ ἀνέρχεται. ϑολοί. --- 8. θ66-67. « Απθἃ 6 
οὐ]α, αἰδδ τᾶροΡ 65. μαντιχοὺς ΘΧΠΔΙΑΡ ΔΙ 
σοχῃχηθιηογδὶ Ηποίϊαβ Ρ. 62 [6ἀ. Βοβοῖ. 
“ας. --- 8. 68-69. θ6 ἴᾶοὶ Αβρῃδιίίθ δὲ 
ἄσθχῃ ρϑηθυῖβ, ν. δίναν. ΧΥ͂Ι, π| 2, Ὀίοασον. ΧΙ 
ψισυν. ὙΠ], ὃ, ῬΙα. ΧΧΧΙ; 2. .--- 8. 10. 2 
δολοῦται, α]ο. ψόφῳ, οογγοχὶ Ηποὶ. ὁχ οοδᾷ.. 
-- 8. 14. Ἐοπίθπι 6556. απθηχάδτη 5101] 16 Πὸ 
Ανὶβιοι, Μὲ», Ατιδοιέ. ὅ8, χαὶ ρου]ανῖδ ᾿ΓῸ 
αὐϊὰ Βαθοπὶ ἀθ ϑαγάϊηϊοθ Τοηΐθ 5]. ο. 
οἶδη. Ῥογῖθφ. νυ. 108 (Οἵ, ϑο]ῖη. ο. ὅ, Ῥυῖδβο 
489 564.). « ῬΙΟΡΘ ορρίάυτη Τυδηδ δον β ὁ 
δγαΐ, οἱ δδιηάθιη στη ὑρὶ διο θαὺ Βα ρο ΒΕ 
αὐϊΐδ8,» αὐ ἰοδίαίαν ῬὨΙ]οβίν, Υἱέ. Δ ροϊίοῃ. 
Ῥ. 7 : τοῦτο (τὸ ὕδωρ) εὐόρχοις μὲν ἡδύ τε, 
ἐπιόρχοις δὲ παρὰ πόδας ἣ δίχη" ἀποσχήπτει γι 
ὀφθαλμοὺς καὶ εἰς χεῖρας χαὶ εἰς πόδας. 
δ᾽ βάθμι ρθη Ϊβ ἃΡ. Ηποὶ. Ρ. 499 86. -- 
ἀδβαπὶ ᾿ῃ ΑἸΔΊη,, ἰΘρ δαὶ ἰαυπθι 605 5080]. 
Ργοίδίαν χαῦνον, παραλελυμένον, ἐχλελυμένον, ἧ 
τὸ συνεστηχὸς χαὶ συνεσφιγμένον ; Βιηΐ ἴῃ 
οδη. οὐ ἰὴ Ῥδυῖβ. ΒΙΡ]. ῥα]. -- 8. 19 
ὉΠ 50118 ἰπ Ττορ]οάνιϊβ (ΡΊΙη. ΤΠ, 103), 

. ἀα]οἷβ, οἱ οἶτοδ τηϑυἀϊθιη τηδχίτηθ ἔρρ 5 
Ἰαύϊτα ἰθρθβοθηβ, δὰ ποοίὶβ τηϑαΐδ ἴθυνοῦθ. : 
ἀἰπδ ἰηδβίαίαν, » Ηποί. Οἵ, Ἡδγοάοί. ΙΥ. 181, 
ἄον. ΧΥ͂ΙΙ, ᾿,, ὁ βα4. ; ῬΡοήροῃ. Μοῖα. 1, 8:0. 
29, οἰο. --- 785. 88-86. ΑἸάΐη. οδίο., τὴν ἄχ 
Τοχὶς ὡς ἄχνην Ἠποίϊιβ, ααἱ ραν μηδ, μὰ 78 
δου Θχθιηρ]α, αυ88 ν]46, Ρ. ὅ01 5α. --- 8. 
ἰοί. Μιγαὺ. Αιιδομίέ. ΟΧΧΥΤΙ͂ : Ἔν δὲ Σχοτο 
Θετταλίας φασὶν εἶναι χρηνίδιόν τι μικρόν, ἐ 
τοιοῦτον ὕδωρ, ὃ τὰ μὲν ἕλχη χαὶ θλάσ 
ὑγιεινὰ ποιεῖ. χαὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν 
« δο 5ιυπιρβὶι ϑδοίϊοι. ρϑθὴθ αὐτολεξεί. » 
ΡΙη. ΧΧΧΙ. 2 ὃχ ΤἜΘΟΡουηρο, 50] 1η. ο, ἀ,1 
ΜΠ, ορίβι. 230, -- 8. 90. « Βευποῖς. στρέ 
τρέφει ορίϊπηο βθῆβα; » Βοῖδθβ. αποα ΓΘΟΘΙ 
δα ίο 68. --- 8. 98 5α4. Ατὶβίοί. ἐὁ. ΟΧΧΧ 
ἐν Ἰλλυριοῖς δὲ τοῖς Ἀρδιαίοις καλουμένοις, 
θόρια τῶν Αὐταρεατῶν, κἀκείνων φασίν ὄρος. 
τούτου δὲ πλησίον ἄγχος, ὅθεν ὕδωρ ἀναπΎ, 
σαν ὥραν, ἀλλὰ τοῦ ἦρος, πολὺ τῷ πλήθει 
τες τὰς μὲν ἡμέρας ἐν τῷ στεγνῷ φυλάτ 
νύχτας εἰς τὴν αἰθρίαν τιθέασι, χαὶ πέντε ἢ 
τοῦτο ἀοιησάντων αὐτῶν, πήγνυται τὸ ὕδωρ, καὶ 
χάλλιστον ἅλας. Οἵ. ὅδηρο. Θμῶδέ. παΐ, 1Π. 
Ψ5. 94. Ῥτο εἶ νυξίν, ψα!οδη. ἐν νυξίν. --- 55 
ϑοίίοη : Ἐν δὲ Ἀλιφάνῳ τῆς Ἰταλίας φρεάτ' 
οὗ τὸ μὲν ὕδωρ βλέπεται, ἡλίχον δ᾽ ἄν τις 
νίον, οὐχ ἐφάπτεται τοῦ ὕδατος, ἀλλ᾽ ὅπ 
χωλύεται. α]ρ.. βλέπει Ηπιοίϊι5 τααίαν! ἱ 
γ85. 100. 6 [ὈΠ.1ΡῈ5 Γ65 ἰπ]θοίδβ ογιιδία 
σΘη 58 ν᾽ 46 αυδ6 ῆδυῖ θχϑιῆρὶα Ηπθί 8 
ῬΡΙτῺ18. δίγαθοη. ', τ, 18: Ἐφ᾽ ου (Σιλάριδος πο' 
τοῦτ᾽ ἴδιον ἱστοροῦσιν περὶ τοῦ ὕδατος ὄντος 1 
χαθιέμενον εἰς αὐτὸ φυτὸν ἀπολιθοῦσύαι φυ) 
χρόαν χαὶ τὴν μορφήν. Οἵν 511. 118]. ΥἹ 
ῬΙη. Π, 108, ὅ. --- 8. 104. Ατίβίοι. Μὲναὺ 
ΤΥῚ (51) : "Ἐπὶ τῆς ὁδοῦ τῆς εἰς Συραχούσας 
ἐν Λειμῶνι οὔτε μεγάλη, οὔθ᾽ ὕδωρ ἔχουσα 
παντήσαντος δὲ εἰς τὸν τόπον ὄχλου πολλι 
ὕδωρ ἄφθονον. Ιάθιι οχ Αὐιβίοίθ α πᾶρρδί ὃ 



ἰοὶ. ΓΌΙΝ (88) : Περὶ τὴν Ἀσχανίαν λίμνην 
ἔστι, κώμη ἀπέχουσα Κίον ὡς σταδίους ἔχα- 
ν, ἐν ἢ τοῦ χειμῶνος ἀναξηραίνεται πάντα τὰ 

ὥστε μὴ ἐνδέχεσθαι βάψαι τὸ ἀγγεῖον" τοῦ δὲ 
πληροῦται ἕως τοῦ στόματος. Οἵ. Απιὶρ. ΟδΡγδί, 

118. Ι΄θπὶ ἰνδαϊὶ ΡΙΪπἰὰ5 Π, 108, 9 ἀο ἥσνϊο Νο- 
. -- 85, {12 544. Αὐἱβίοι. ἐδία. 1.11 (84) : Ἐν 

Ἀσχανίαᾳ λίμνῃ οὕτω νιτρῶδές ἐστι τὸ ὕδωρ, ὥστε τὰ 
τὰ οὐδενὸς ἑτέρου ῥύμματος προσδεῖσθαι. Οἵ. ΑἸιὶρ, 

. Πιοί. Μίγαῦ. ο. 112, ῬΊα. ΧΧΧΙ, 46, Βίσδθοη. 
8, ἀ6 Ιᾶοὰὰ Αὐβϑῆδ 8. ὙΠοριίθ, --- 8. 114 

οἷ... ῥύπτω τὸ χαθαίρω, ἀφ᾽ οὗ ῥύμματα τὰ χαθάρ- 
α, χαὶ ῥύμη ἣ στενωπὸς, χαὶ ῥυπόω ῥνπῶ, καὶ ῥῦ- 
χαὶ ἐρρυπωμένα ἱμάτια, χαὶ ἕτερα, διὰ τοῦ ν ψιλοῦ. 

110. Αὐἱβίοὶ. ἐῤδίά. ΧΧΧΙῚ (82) : "Ἔστι δὲ χαὶ, 
ς ἔοιχε, πλησίον τοῦ ποταμοῦ, ὕδωρ ἔχουσα θερ- 
ἢ δ᾽ ἀπ᾽ αὐτῆς, βαρεῖα, χαὶ χαλεπὸν ἀποπνεῖ" χαὶ 
ον οὐδὲν πίνει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ὄρνεον ὑπερίπταται, 

ἵπτει χαὶ ἀποθνήσχει. ΙἄΘὰ ϑδοίίοη. Οἵ, 1ηΐθν 
εἰτηὰ αἴ τηθτηονδὶ Ηπθίϊιβ, δίγαθοη. ΥἹ, πὶ, ὃ, 
ἀβᾶη. 11, χχ, ὅ, ἹΡΟῚ. ὙἼ|, 84 544., 6 544. οἱ 
οἴοτοα ΥἹ, 381 5α4., ΑΡο Ιου. Ἐμοά. ΤΥ, 591 5α6. 
5. 190 544. « Ἐδχεῖ πϑῦρθ ἰῃ ρυϊἋο 111ὸ ἰδοὺ 
ὯΘ ΡΥΟΧΊΠΙΟ, ΤΊΟΧ ΘΟΙΩΙηΘΙηονίο. » ἤπιοέ. ΑὙΙ8- 
ν ; Εἶναι δὲ ἐν αὐτῇ (λίμνη) αἰγείρους πολλὰς, ἐξ 
πίπτειν τὸ χαλούμενον ἤλεχτρον᾽ οἱ δὲ λέγουσιν 
εἶναι χόμμει, ἀποσχληρύνεσθαι δ᾽ ὠσανεὶ λίθον, 

Ἰλλεγόυνιενον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων διαφέρεσθαι εἰς τοὺς 
ιἰς, Οἵ, ΑΡΟ]]. Ἀποΐ. ΙΝ, 608 οἱ ΡΊΙη. ΠΙ, 26. 
ν ᾿ππροπάσμη οὐτὴ ἐξάγουσας. Εἰχβρθοία58568 

ν ΥΘ] φλόων, Υ6] 5Ιτα}}6 αὐἰὰ ; φυτῶν ἰδηηθη ἃ 
110 ΞοΡ᾿ρίαπι 6586 ριΐο. » ψας... να] σαίατῃ τίχτει 
δηθδανι ὁχ Αὐἱδίοίθθ Ηιθίϊιβ πίπτει. --- 5. 129 
Αὐἱβίοί. ὁ. ΟΧῚ (122) ὁχ Ῥοϊγουϊίο ααὶ 46 ΓΘ ΡΒ 
1115. βου! ρβὶι... εἶναι... ἔν τινι τόπῳ τῆς μεσογείου, 

ν τι ἔχον ὅσον ἀσπίδος τὸ περίμετρον" τοῦτο δ᾽ 
ν ὕδωρ διαυγὲς μὲν, οὐ μιχρῷ δὲ θολερώτερον᾽ εἰς 
οὖν ἐάν τις εἰσθῇ λούσασθαι χρείαν ἔχων, αὔξεται 

ς᾽ ἐὰν δὲ χαὶ δεύτερον, μᾶλλον πλατύνεται" τὸ 
ς ἕως εἰς πεντήχοντα ἀνδρῶν ὑποδοχὴν μεῖζον 
ν διευρύνεται" ἐπειδὰν δὲ τοῦτον τὸν ἀριθμὸν 

ἐχ βάθους πάλιν ἀνοιδοῦν, ἐχθάλλειν μετέωρα τὰ 
αὶ τῶν λονομένων ἔξω ἐπὶ τὸ ἔδαφος" ὡς δ᾽ ἀν τοῦτο 

χι, εἰς τὸ ἀρχαῖον πάλιν σχῆμα τῆς περιμέτρου χα- 
. « Ἐδάθιη ἤξθο δοίϊοη, οἱ δἰίθυϊαβ ρυιθίθυθα 

615 Τπά1οὶ τη θυ πἰΐ, Δαοίογθιη βθοιίιβ Οἰδθβίδτη, αὶ 
65 ἴῃ ἰθυγαγη δ᾽ οὐ τηΡῸ ἱπηρϑίι. » Ππιιοέ. --- 
440. ΑἸἰάϊη. 64. χρύπτων τὸ χαΐον, δίθρῃδη. 

ὃν ἔχων τὸ χ. [,6581ηρ΄. 6 οοά. απ. χρύπτον ἔσω 
ον, 564 ἴῃ ποῖ. γϑβϑίϊ αἱ χρύπτων. Ανὶδίοί, ἐό. 

ΓΥῚ (84) : Φασὶ δὲ χαὶ περὲ Ἀτιντανίχν πρὸς τοῖς 
ς τῆς ᾿Ἀπολλωνιάτιδος εἶναί τινα πέτραν, ἐξ ἧς τὸ 
ἀνιὸν πῦρ οὐ φανερόν ἐστιν᾽ ἐπειδὰν δ᾽ ἔλαιον ἐπιχυθῇ 

ν, ἐχφλογοῦται. --- 5. 142, Οοά. αυά. στά- 
ὉΠΟΔ ἢ. ἰῃ ΒΟΠΟΙ115 : γρ. ἐχ παλαιοῦ ἀντιγράφου. 
ὑπέρστάξας, οοπίγα τηθίσιμ. --- 88. 148 866. 

ῬΙΙηΪὰ5 ἀ6 σασαίθ Ἰαρίθ αὶ οἰθοὸ γδεἔϊηιῖ- 
{1ὺ. ΧΧΧΥΙῚ, χχχιν, 6.) --- 8. 147. 56}0]. δέλ- 

ὅλοι. ---- 858. 148 Ξαᾳ. Αν]δίοί. ἐδέα. ΟΧΙΝ (124): 
χαὶ ταύτης τῆς χρήνης ([Ὁπι15 ΟἸΘαχα ΓΘ {18 ἴῃ 
ΟΡ παρ᾽ ηἰ θη 51), πλησίον εἶναί τινα πέτραν, αὐτο- 
μεγάλην τῷ μεγέθει" ταύτης οὖν λέγουσιν, ἐπειδὰν 
θέρος, φλόγα ἀναπίπτειν πυρός" χειμῶνος δὲ γενο- 

Ὁ, ἐχ τοῦ αὐτοῦ τόπου χρουνὸν ὕδατος ἀναρραίνειν, 
Ψυχροῦ ὥστε χιόνι συμιδαλλόμενον, ψνηδὲν διαφέ- 

" χαὶ τοῦτό φασιν οὐχ ἀπόχρυφον, οὐδὲ μιχρὸν χρό- 
αίνεσθαι" ἀλλὰ τὸ μὲν πῦρ ἀνιέναι τὴν θερείαν ὅλην, 

δωρ πάντα τὸν χειμῶνα. « ῬΙαΓα 6] αϑηιοαὶ ἔθ η- 
ΠΔΡΒΓΠ ἃ, δαϊιθθ ᾿πηδίδηίΐθ, δρἀθηξιαχη, Θχθιρ]ἃ 

δὰ Π]ὰτ ἰοσαπι ΒΘοκτη. » ας. -- 8. 101, 
Βοο ΤΉγδοῖςο στηθη οδὶ Ροηΐ5. ΠΟΙΪπη6, οὰ- 
1465, ΟΠ ΒΔΠΡΊΪη6, τα ΟΡ. Ῥδ]αβ, 568 

ΠΝ ΘΑΡΌΤ ἹΥ̓ ἈΝΝΟΤΑΤΙ.Ό. 151] 
δατια ΓΘΒΡΘΡΒΙ, ᾿ρη θη οοποϊ ρἰπηΐ, Αγἰ βίοι, ἐδ, ΟΧΥ (128) 
δυϊηά6 Απίίροη. ὑανγβὶ.ο. 151 : Ἐν ᾧ (ποταμῷ)λέγεται... 
χαταφέρεσθαί τινας λίθους, οὗ χαίονται, καὶ τοὐναντίον 

“πάσχουσι τοῖς ἐκ τῶν ξύλων ἄνθραξι" ῥιπιζόμενοι γὰρ 
σθέννυνται ταχέως, ὕδατι δέ ῥαινόμενοι ἀναλάμπουσ: 
χαὶ ἀνάπτουσ! κάλλιον. Ον, ἐδία, ο. ΧΙ. οἱ ΡΊη. 1], 
106 (140) 1, ἀθ Ηφρ εοβι} 15 Τυγοῖθθ τηομ θα8. « Οὐεθ 
οπὶ Θχβουθογοί, ῬδαΪ8, ΡΓῸ 60 αυοὰ Ἰορὶἰτητιπὶ 
οϑί, ἐπιρραινόμενον ὕδατι, νἱἀθίαν 16 01556 αἵματι. » -- 
8. 1582. ΑἸάϊη. ἅπτοντας αἰείδαμας, Να]οδη. ἅπτοντες 
ἀείδαμας, ἴῃ δαϊι, Θίορμδη. οαθηάαίς. ἀειδάλους, Ὑὰ!}- 
οδη. δαίθηη 'ρ86 ἴῃ 8080]. αὖ ΘΧ γη8. ὡσεὶ δᾷδας, σπορὰ 
γϑθοθρίαπι δῦ; [ιϑββίηρ. αἰεὶ δᾶδας. -- 8. 107 864. 
Οοηρ. Ηποίϊαβ ΑΘ}1}. Τ᾽ αύϊατα., 1, Ρ. 9ὅ, οἀϊέ ϑδ τι. 
δἰδαὰθ αἴονυ θχθιηρ]ᾶ. --- 8. 1ῦ8. ψαϊρ, σμίγδην, 
Οοά. αυά. μίγδην, αιοὰ ἀδὶ οὐ ϑομο!ἰαβίθβ, ᾿πίουρυθ-᾿ 
ἰδὴ8 μεμιγμένα. --- 8. 160. τετραχτύος πιστοῦται. 
080]. : τουτέστι, τὴν τῶν τεττάρων στοιχείων μίξιν βε- 
θαιοῖ. ΝΙά. ἑοίατι ἀθ πος Ἰοοο Ηϊιϑ ποίδπι, απιδπὶ 
οἰΐδγη δχβουῦῖρβὶὶ σδοοῦβ., ααἱ ἀθ αφαδίπον ΕἸηρθάοο 5 
Θ᾽ θη 18, ἀθαὰθ δ᾽ βάθη ορ᾽ πῖοπθ 46 φιλίᾳ οἱ ἔχθρα 
7αθοὶ δάϊνο Μϑπᾶρ. δὰ Ὀΐορ. δορί. ὙΠ1|, 16, Ρ. 384, 
οἰο. -- 8. 104. ΑἸά. χρινῶν, Νυϊοδῃ. χρίνων, 8ὅ5γ1- 
Ὀυνρρ'. ἴῃ ΤὩΔΡΡ'. ΘΧΘΙΡ] αναΐονὶ, χυρνῶν ἢ χρηνῶν. 
γογᾶτα ἰθοῖ, ἀοαϊν Βίθρμδη. οὐ απά. οοάσχ. --- 8. 
1607. « Πϑυτα πὸ8 ᾿πθϑὶ τηθηΐθ οοη τη ΙΕ, δἱ νϑίαὶ 
ΒΙΤΏΙ ΘΙ ΘΧ᾿ ΒΕΔ }] ἱχηδρῚ Πατη, αἰ θ5. Θατα Βιιτηδηδ 
᾿τα Ὀ601}}185 δά ατ ὈΡᾶ ΓΘ σομδύν ; ΟαΤ Π6 Δηΐμ0 ααἰ- 
ἄδηὰ ἱρῃοία 68 μαύρ ΘΟΥ ΓΘ ΘΠ ροββιῦ ὨΘα τη 
ΒΡῚΡΙΓΒ ΘΟΡΡΟΡΘῚΒ 5 απ ΔΟΡῚ ΘΧ ὨΙΘΥῚ. » Ππιοέ. --- 8. 
114 ὅ000). "Ἄναρχον φῶς γινωσχόμενον. --- 8. 178. 
14. : ᾿Αρρήτως χαὶ λεπτῶς ἐχπνεόμενον. --- 8. 116. 14. 
Φέρον, διεξάγον: Τοὺς ἀνθρώπους δοχεῖ λέγειν κόσμους, 
τοὺς πληροῦντας τὸν χόσμον, οἵ παρέρχονται, εἶτα ἕτεροι 
γίνονται, καὶ αὖθις ἕτεροι, οὗς, διὰ τὸ πολλάχις τὸν χόσ- 
μὸν πληροῦν, λέγοι «ἂν χόσμους πληθυντιχῶς. « Αἰἰϊα- 
Τῆ6η φέρον Πα Β.ΠῚ1 ααοαῖιθ ροΐθϑί Ρ ΓΟ σίφηθη8, ρ}70- 
ἤογοηβ. » Ηιιοί. --- 8. 111. ὅοῃο!. χωρίῳ, χόσμῳ 
Ρτοθαηίθ Ημποίϊο; χωρίον αὖ Ἰαίΐη6 Θραΐϊιγι. --- Ὑ5. 
189, « ῬΙῸ θεώσεις, [,Θ ΒΒ] ΠΡῚ5 αἰῦ ἴῃ οοά. Οα 6] ΡΠ 8ν- 
Ὀϊδηο ΓΘΡΘΓ1588 858 θεάσεις (4). Αἰαὰθ 510 16ρ158586 ν]46- 
ἰὰ ΑποδηίἤθΡβ, οα] 5 Πδθο οϑὺ ὙΘυ510 : 

Ουοά ουρίβ ἰηνθηΐθβ, μδθο βύθῦ χηοᾶο ἤνπιδ νοϊαηΐδβ, 
ἰηνθηΐο αὖ πιθ 5 ῬΥΘΘΒΘῚΒ ΡΓοοβθηΐθ ἔγαδυΪβ. 

Ἐῤ᾿ θεάσεις (Ὁ) ορίϊτη6 δ 5θηβαμ δοϊθῦ, οἰηδοθ δὶο 
ἀϊβροβίίο : « Οἀρῖ685, πε 65, υἱαϊοδὶδ, ἱ. 6. ἸΠΎΘΠ168.» 
Αἱ 7απὶ τὸ χρεῖττον ποὴ δυϊὺ ψυχὴ [αὖ να] ΒΟ] 565], 
564 θεός; Θδίαιϑ ποι ββίτηυβ μ1Ὸ τοῦ χρείττονος 56 8115 
ἀθ αὰο ταὶ ἀϊχουαηΐ, οὐ 'ρ86 δὰ Επηδρίμτη... 86 .- 
γανὶ ἰδιηθη θεώσεις, απο Ρ]15 παροὺ διιοίου 818, 
ῬΙὰ5. ρυθθοῦθ ργορυ θίδίβ, βθηθηςυηαὰθ οἔβοῖὶ ορτο- 
σἴατη. » βοῖδ55. 

ΤΧΧΥῚ. ΒάΙάϊς ΕΔΌνΡιοῖαβ, ἴῃ Β δίἰιοίδι. γῶο. ἃ. 
ΜΠ, Ρ. 186 ((. ΙΧ. Ρ. 91, οἀ. Ηδ}1}.), Βγαποῖ, Απαΐ. 
{. ΠΙ, Ρ». 2377, ἢ. ὕΧΟΥῚ : (« ρΡ6 1685 1η6 ϑϑὺ οοά. τη8. 
Ὀοηξ8 ποίδθ, ἰπ 0 Ῥγοθίο 8118 Β85111 ὀχβϑίδπί Νδυ- 
τηϑοιῆϊοδ ; ἰπἀ6. οαυηθη Ποο οχηθηάδίπιβ, αὐιᾶτὴ ἀραὰ 
Εδρτῖο. Ἰθρίταν, ργοία}].») Β», --- « ΒΑΒΙ απ αϑηηάδτα 
ἰηγοπῖο Ῥγοίοβρδίμανίαση, ααὶ οἷροα 8ηη. ΟἿν. 950, 
τηαϊία ρυόθοϊαγᾷ σοβϑὶὶ οσοηΐνα Αὐᾶθδβ ἴῃ ἰδ] ϊα ἰηΐ6- 
ΤίοσΘ οὐ 511 α, αδὶ Ασγαθατη ἀποθιη, ΑΥΉσΊδΙ 5106 
ἘὈΠ-ΑἸαμηδι" τηᾶρηο ΡΓΘΘ]ΪῸ (παῖ. θ)6 ΒΑ51110 οἵ, δὰ 
Ἐρίρν. ἀδέσπ ΟΟΟΙΧΧΙ. » (4 πέλ. Ραὶ. ΥΧ, 686. Ἠνορέης 
ὀλετήρα). ψας. --- 8. ὃ Καρχηδονίων. ΑΥΛΔΌΔ8 1η:6}} 166 
αἱ Αὐὐοο βθρ θη] οηδΙ πὰ ΟΡ π ἰᾳπ0 ἱπη ρουῖο ἰθη6- 
Ὀδηὶί. 

ΤΧΧΥΠ. Εἰ οοἄ. τοο. 2720, Ρ. 11, Βοϊββοηδά. δὲ 6 
οοὐά. ὈΙδΙ οί. Τδαγοηῖ, ΕἸογθηί. 39, ρἱαῖ, ὅ8, Ρ. 160. 
ῬΙοςΟΙὰ5 οἀϊάοχυιηΐ, μἷς ἰπ Βιρρίόηα. ἃ ᾿᾿Απέμοὶ. Ρ. 



ἀὸδ 

909 54. σαχη ποίϊβ ; 1116 ἴῃ Αποοκῖ. ν". ἱ. 1,0. 469 56., 
αΐογαὰθ οατα Ἰοιητηδίθ λέοντος φιλοσόφον, αἰιθγ Βο]5- 
βοηδαϊαβ τηοπϑὺ πη οΟΠ ἀρ η τὴ 6558 οὕτη [6006 
βδρ᾿θπίθ, πὰ ρογδίορθ. ΜΙ. 1ηἶν. ἢ. 92, ΧΟΙΙ. ΠΔΙΉΤΙ5 ΠῸΒ 
6 οοὐΐοα ΒΙ0]. ρα]. Ῥδυῖβ. (ΒΙΌ] παὶ.). 1118, . 264 
νο, 2θῦ το, --- 5. 8. Οἴηη. οοαά. ὑδρηχόοιο, οοΥΓοχὶὶ 
Βοίββοῃη. αυοα δοοθριῦ ΡΊ600]., ααἰ ἰδηηθη Βαβρι δῖαν 
αυδτηάδτη 6886 ἴῃ ὑδρηχόοιο σοπ γΔΟΙΙΟΠΘΙΏ. --- 8. ἀ. 
οοα. 1118 πολλῶν, τη8]6; ΕἸογοηΐ. πολεύων. --- 5. ὃ 
54. σοιηρᾶγδὶ Βοϊδδοῃδά. Ονἱά. Τρ». ΠΙ, 10 ἀθ {γΊρΌΥΘ 
τ ρίομὶβ Ροηίίοοθ : Νυάδαιο οοπδίβίπην [ΟΡ δ 567- 
νδηίία, ἰθϑίοβ [ πα, πθὸ πδυβίδ τηθῦ], β6α ἀαίᾶ 
{ραβδία δἰ αμην. ΟἿ, οδτι Ὑγρ. δον}. 11,962 54α., ΡΙη. 
ΧΙΨΥ, 11, οἷο. -- 8. 6. οοα. 1113. ῥήγνυσι, αἱ 1ηὔν, γ8. 
21. λέγουσι. --- 8. 1ζ. ΟΥΏΠ685 Ροϑβί χελ. με αποὰ θ6η6 
᾿ΘΧΡῸΪ( ΒΟΙΒΒΟΗ. --- 8. 1ὅ, Οοαά. ΒοΙ858. οἱ ΕἾονυ.., Ῥίοο. 
πείσῃς, 1118 οὐ ΒοΙ58. πείσεις. --- 8. 10. ΒΟΙ55. 6Χ 
οο4. νεχροστόλοις, ΕἸογοηΐ., 40. ῬΔ}15., ῬΙ6Ο0]. νε- 
χυοστόλοις; Ηἷο : « ῬοΥΒΡΙΟΌ ΤΩ οϑὺ ροθίθθ ἀπἃ8 γοθδ]65 
υὸ ἴῃ γ0686 νεχυοστόλοις ΡὕῸ ἀπἃ ΒΔΌΘΙΪ. » --- 8. 20. 
Οπιη. Τη85. Ββλεμύων. « Ὅ.ὺ ἀθ Ῥοραϊο νἱὰ. ϑίβθρῃ. 
Ουδίγϑιηθυῖαβ, θηιον. εἰ ΖΕ σηρίο, ᾿. 11. ΑρΊβυτὶ, 
Ῥιο]θυηθθο τηθηογαΐὶ, ᾿π θυ θτὶ  Ιορίϑια μδθιϊα- 
Ῥδηΐ. » Βοῖδ8. 

ΤΧΧΥΤΙΙ. Ετωγοηῖω. ἘάΙας Αὐαπα6]]. ἐπ. ΚΠ 66- 
οἷος. 45., ἴῃ ἰΔ0. ΠΟΠΟΡῚ... 51η 86 ὨΌσηΘΤῸ. [η46 ΒΎΔΗΖ. 
Οον»}. τι. 8893. --- Οἷ,. πη, 3814, 3848, οἷο. 

ΤΧΧΙΧ, Ογδίηθρ. Αηθοα. Ῥαγ δ. . ΤΥ, ». 296; 
ῬΙοοΟΙ]. ϑιρρί. ἃ ᾿ΑηἩίμοὶ. Ρ. 188. --- 8. 1. ΟΥ̓ΔΥΊΘΡ. 
ἐπέφνης, ἀγαθὸν δέ τ᾽ ἐξ... οογγοχὶ ΡΊοΟΟ]αΒ. --- 8. 2. 
ῬΙΟ τόνδε ΞαβρΙιοαθαίαν ῬΊΘΟ00].. τονδί. --- 8. 8, ΡΙο- 
60]. Ἰαρθηάαπι οθηβα ἤΑρες" ὅς γ᾽ ἐν ἰωχμῷ, 5ῖν6 ἐν 
ἀὐτῇ. --- 8. 4. ΟΥΆμη6Ρ. παρέχοις, Θἴηθηάδνιὶ ΡΊΘΟΟ] 8. 

ΤΧΧΧ, Ογδνύηου. ἐδία. Ρ. 290, ῬΊοοΟΙ. ἐδία. --- Ὑ8. 
1, Ογδιηθν. ἐν δέ τι τείχ., σογγοχὶῦ ῬΙΘΟΟΪ5. --- ΘΙΡῺΙ- 
ἢοδὶ ροοία δὰ μποβίθιη ἃ τπρΡῸ ἀδίθπ μά πτη συ ατα 
ΒΘΙΏΡΘΙ Ὑϑ|6γ6 ἰρ]ὰ. --- ὙἹ14. ορίσν, ργεθοβθα. 

1 ΧΧΧΙῚ, Ογδιηθν. δία. Ρ. 808 54. --- 8. 8. τρίπη- 
χυς λίθος οἱρρῖι8 ΒΘΡΌΠΪΟΡΔΙΙΒ 6556 νυ δία, αὖ ΘΟὨ ΠΟΘΙ 6 
Ἰιοθὺ ὃχ 5|γ}}}} ῬΏ1]65. Ἰοοαίοῆθ ᾿. 820, ὅ8, δαϊι. 
Ὑνεγηβά., Τρίπηχυς τάφος. --- ὙΙὰ. ΘΡΙΡΥῚ. ΒΘαΌΘΩΒ, ἴῃ 
αο δβὲ ἰάθη υὙϑυϑι18 ἀλλ᾽ οὐ παρ... --- 8. ἀ. τὸ φῶς 
ΟὨγΙβίαβ οβί, ἣ τὸ φῶς τεχοῦσα Υἱγροὸ ΟὨΡΙΒι τηδίθυ. 
Οὗ, βαργ. Ο. ΠΙ, 375. 

ΤΧΧΧΊΙ. Ογδιηθν. ἐδία. Ρ. 804. --- 8. 8. τϑρϑίλαιβ 
εϑί ἃ ργεβοϑά. βρίρῃυ. --νϑβ. 7. Ογᾶυηθν. αὐτὰ, --- 5.8. 
ὙἸΡΡΊηΘ5 μαθητὴς ΦοΔΏΠ65 65, οἱ ΟΠ βία ΤΟΥ 6 ἢ5 
τη ΡΟ τ ϑιδτὴ Θοτητη θη ἀδυϊΐ, απιοὰ Ὠΐβο6 γθυ}15 Θχρ]]- 
ουἱξ Νομησβ, ψοαηπηῖς ραγαρῆν». ουατιφοί. χιχ, 9ὃ 
544- : 

Γύναι, φιλοπάρθενε μῆτερ, 
ἡνίδε παρθένον υἷα: χαὶ ἔμπαλιν εἶπε μαθητῇ 
ἦνίδε παρθενικὴ, φιλοπάρθενε, σεῖο τεχοῦσα 
νόσφι τόχου. 

- Οἵ. Ἑπάοο. Ρ. 311 : τὸν παρθένον Ἰωάννην. 

ΓΧΧΧΊΗΠ. Βαπάϊη. Οαίαϊ. τ. Π, ρ. 45. ἴῃ οοά. 
τη8. ΧΙΥ͂, 560. ΒΟΉ] ἰσαροβαϊδβ σομεϊπϑηΐθ, ροβὺ Ργο- 
ποίη. γοῖϊρ. --- 5. 11. χρώζων, ῬγΟρΡΙΘ ογοοϊίατ, 
οογγοαηϑ; οὗ, ΑὐἹβίορῃ. Ρίμέ. 809 οἱ ἃ]. --- 8. 18 : 
Βδηάῖη πῶς αυοά, βὶ δος δὲ βϑαιθηί βϑηϊθηίία πὲ θρ- 
γορϑίαν, δάση ροίαϑι. --- 8. 18. Βαπάΐη. τὸν θρόνον 
ᾳαοα τηϊηῖτηθ απᾶ γδίϊομθ δχρ]ϊοδυ ροββὶλ υἱᾶθο : 
τὸν ἐχόαλόντα χτὰ. ΓΙῸ τὸν ἐχθαλεῖν τ. θρ. εἰπόντα 
Δία. --Ο ἸἾ Κ 5. 10. χατηγμένος, γϑαπμοέιδ, γοοεϊἐμέι5, γϑα- 
είς. --- 8. 11. ἔργον Ῥγο ἐργάτην, ηυϊρῖδέγιηι, 568 
ἀγιδέ)ηλθγιἐϊέηι ; συντριδῆς, ΟὨνΙΒίϊδ πο 568η8ιι. 

ΑΝΤΗΟΠΌΘΙΕ ΟΒΒΟΔΕ ΑΡΡΕΝΌΙΟΒ. 

ΘρΙβΡδιητηδίθ δἱθρίασο. ᾿ ᾿ 

ἐσ». ὃς ΤΠ, Ρ. 411, ΡΊοοο]. 6 οοάά. ΕἸονθηΐ. : 

ΟΣ 

ὰ »- 

ΤΧΧΧΙΥ. Βαμάϊη, Οαίαϊ. Ρ. 88. ἴπ ἤπο 
5. ἴὰ αὰ0 βυηΐ ΖΕ ΒΟΠΥ]1 ἰγαρορϊοθ ααϊηαιθ., 
ἀἰθυβ Βα) 1 οἰπησαν ααϊπαὰθ μθθο ἀϊβίϊομδ « 
ῬΥΘΟΙ δὲ βου! μαπὰ ᾿ΐὰ νϑὐβοὶ νἱἀθηΐαν,. 

ΕΧΧΧΥ͂. Βαμάϊη. Οαίαϊ. οἰο. 1Π,». 9 
ΧΙΥ 560. Θδίθηὶ οὐδ ὕζιι ραγεϊινι 507,0 0718 
Πῦροβ ΧΥ͂Ι οοπίϊποπίθ. ΟἸδαάϊίαν ὑγδοίδς 

ΤΧΧΧΎΙ. ΡΊοοΟΙ. διρρί. ἃ ᾿Απίδ. Ρ. 231 
ΕἾἼον. 9, ρὶαί. 82, ». 118. Ε' Ἰοηγήδίθ δὶ 
γοΡθἃ τοῦ προγεγραμμένου δράματος, ααἰθιι5. 
πος Θρ᾽ συϑιητηδ, ΘΟΡΠΟΟΙΘεΘ [ἀΌα]96. 5876 
- 8. 3. Οοά. ἁμοῦ μητρὸς, οογΓοχὶῦ ῬΊΟΟΟ 
Οοά. παρέχειν. --- 5. 9. ΒΌΡΡΙ. ΡΊΟΟΟΙὰΒ 
5. 10. Ιάϑχα Ἰηΐον ἰϊδ οοπ οι ἐξεχάλεσσεν 
6168 'ρβο, ΟΕὰ. Οοὶ. 1388...) ἀράς, ἅς σοι καλοῦ 
ἐξεπέλασεν, ἴονί. 80 ἐχπελάζω, ααπιουϊέ. --- 
δαβρίοαύαν ἀοοῖ. ῬίοοΟΙ 5 ἀνδροφόνων, ΠδΟ 5 
« ὯΠΘ Ιοηρτια ἰθιηρθίθ 46 σ. ΟΡ ΙΘΥ 5. ΒΟΙΩΪΟΙ 

ΓΤΧΧΧΥΙΠΙ Ἐ οοα. ΕἸοτγοηὶ. 9195, Ρ. 18 
οο]ὰ5 ἐδία., 319 54., αὶ, ορίποι, Ἰθτατηδ, δα 
[Ὑπόθεσις εἰς τὸν Σοφοχλέους Φιλοχτήτην.] -- 
ἴονι. ἐλθεῖν οὗ τὰ τόξα δεῖν μόνα», ὁΧχ αὰ 
Ῥϑοθρίτητιϑβ δεῖν. --- « 5.1. ἴονὶ. ἄγαν.» Ρίοο. 

ΤΙ ΧΧΧΥΠΙ. Ἐχ οοά. ΒΙΡ]. ρα]. Ῥαρὶ5. 117’ 
αἰ οἱ Βαμπάϊηϊιβ Οαίαϊ. σοαϊο. ἠιοαϊο. 1,6 
οοα. χχχσιι, 1, 90]. 198. -- Τιϑγημηδ ἀ6αϊΐ 
1. σοἀά. ποδί. χισύδη απο νϑυθαπι αποοαπο 
ΒΟΡΙΌαΒ, Ἰοχίοἷβ, γ61 ΤἼθϑαιῖῸ ἀθϑβί. ᾿πέθ Ὁ 
Ροβὺ χισσύδη, ἣ βουχολιχὴ τοίο᾽6 8 δα βίδλος. 
Βαμάϊῃ, ἐγχ. --- 8. 4. 1θρὶ λάδροις, θοά. 

ΤΧΧΧΙ͂Χ. Π6ά1..-Β. ἀΔ11ὰ51η ΡΛϊοίοφο. 
ΤΊ ΘΟΟΥ. γ0]. 3: ῥ. ἀ{1 δηίθ Ἠο]οθΟΙΪὶ εἰς 
του Σύριγγα 5Υηορβὶη πιθίγου τη. --- 8. 2 
τηδΡρ'. οἱ Βαπάϊη. εὔνουν τεχνίον. --- Βδηάϊη 
Βιδί. Παιω". ἃ. 11. οοά. χχχσιι, 1, Ρ. 1971 

ΧΟ. Βοἰββοπδά. Αη6οα. φ». ἴ. Π, Ρ. 4172 
ΒΙΌ]. ΡᾳὉ]. Ῥανὶβ, 1810, Ρ. 409, 1. γυμνάσ 
παρορμῶν μίμησιν... αυ1ὰ γ6 }1Ὁ ρΡοθδίαϑίθ. 
Ἰ᾿αποῖ, 

ΧΟΙ. Βαμάϊη, Οαίαί. οίς. ἐ. ΤΠ, Ρ. 571. 
860. ΕΠ] αβάθχῃ υϑυβῖο οϑβί. ἐπ ν 

ΧΟΙΙ. Βοἰίββοπαά, [βθοπὶ ῬἈΠΟβορἤο 
πο ἰρὶθυϊι, αὐϑηγην 8 510 5810 6]8 20 
ΒΙΌ]. Ῥα}]. Ῥδυ15. 2120, Ρ. 11 οχ αὰο 6 

ἢ. 99, Ρ}]..51; 9, Ρ]. 88: 94, Ρ]. 81; 28, 
Α, Β, Ὁ, Ὁ. Ῥβάογαὶ Βαπάϊη. Οαίαί. 
{. Π, Ρ. 97, οχ οοὰ. 81; ὕδοθηβαϊγηϑ. 
ΒΙΡ]. Ῥ0Ὁ]. Ῥαγὶβ. ἴῃ δοᾶ. οοά. ἢ. 11 
[ο 9058 νο, --- Ι,ϑητηδ, Ῥδυὶβ. ποβύ. 14. Βι 
Α, Ἡρωϊκοί, ΕἸον. Ὁ, ἡρωελεγεῖοι. --- 8.1. 
[. 63 ἔδην. --- 5.3. Οἴηη. Ῥανΐ5., ΕἸον. Α,: 
Β, Ὁ. ἐ. δ᾽ ὅθεν προέδης, [ογἴᾶ558 ποῖ (Ρῖ66 
ῬΙΘΟΟΙα5 δάαϊά!ϊ σε. ῬΑγΙβ. ποϑί. 68, ὄν 
14. ἐδία. οἱ Βοΐβ5. ἀπατέει, ἴ, 3θὅ, οἱ ΕἸ 
ΕἸον. Β. ἀστατέει. ΕἾον. Ο. Ώ. φύλλων. 
φύλλῳ δ᾽, 965 οὐ ΕἾοΥν. Α, Β, Ο. φύλλῳ, Ἐ 
οομ]]οίοθαῦ φυρμῷ. --- Κ5. ὃ. ΕἸοΥν. 
βροτὸς, ΕἾοΡ. Ὁ βροτοί. ῬᾶΡ. ποδί. θ8 τὰ 
ΕἸοΡ. Α. ποβί. δῦ. τἀπ᾽ αὐτόφι, ΕἸον. Β,( 
δ᾽ ἀπ᾿ αὐτῶν ἐς τάδε. -- 8. 6. ΒΊ]ον. Ὁ. 
πονέει. 

μι 



Ύ 

». 
Υ " 

ΧΟΙΙ. -πτ « ἴῃ ἰδδυϊα ταδυτηουθα ρῦορ6 ἡπέϊιηι 
Ροτία, ροβίμδο ἰπ Μαυβοιπι Βυϊ δηηϊουτη ἐναπβίαία, 
ἀββϑυνδίαν ἴῃ 510 θυ δ ἢ 615 ; ἰηὔρα ὑ] αϊατη Ἰηβοι!ρία 

ἐνγὰ δϑὲ δυΐ βοοϊοίιπι Ὠυπηδη μη. » ΕἾΔ ΠΖ. 0}. 
50. 4». ἰ. ΠΙ, Ρ». 938 54. πη. 6809, ααἱ ροβὲ 81108 

αἰ, Οἷϊαὶ Βοϊββοπαὰ. 4 Ποίςίθη. Ερίδί, ν. 403. --- 
. Σχῆνος ργοΟρτίθ ἑαδογηαοιείμηι, ᾿άθτα απο σῶμα 

δ5ὲ, πὰ ἀρὰ Μοίδρην. 1 Α΄ Οονίηίη. ὃ, 1: ᾿ἑἘὰν ἡ 
ἐπίγειος ἡμῶν οἰχία τοῦ σχήνους χαταλυθῇ. --- 18. 3.ΟἿ, 

ἸρῚ. ΒΘΡΌΪΟΡ 16 αποά οἰϊαὶ Δ ΘΙ ΚΡ : ᾿Αλλ᾽ ἔμπας 
χενεὰ χάρις" εἶν ᾿Αἴδα γὰρ Μίνω Θερσίτης οὐδὲν 
τερος. Θιδτη βϑηϊθηϊίδτα δὲ ΡΒ] οβορμὶ οἱ ονᾶ- 

ὯΒ γ67Ὸ δὰ ἀ6 τ ὑϑίιβιϊου δ 1Π15 ΜΊομδ 6115 Μο- 
νὰ οἱ διάδοίδηι ἐθαπανὶ : « 96. γοῦβ ΡΥΪ6, 

δ ηἃ νο8 56Γ62 Ἰἰὰ (ἀδΔη8 τὰ οἰ πιο ἰδ 6), δὲ α16 γοῖιβ 
Ἢ ΔΌΓΘΖ [6 ἰθΠ108, ῬΓΘΏΘΖ [ἃ ἰοϑίθ αἴὐὙΠ6 γϑίῃθ, ἀ ὙΠ6 

6558 οἱ ἀπ φυᾶπαάθ ἀδὴθ ααἱ ἔπι σὰν ἰοπίθ85 
55. Χο Ἰθηΐθ θὲ Ὀθδαίό:; ΘΟ ρᾶΓ ΘΖ ἃιιθο οθίϊθ 
68116 αν Ῥϑιια) 8 βουιδηὶθ ααὶ, ἀλ η5 66 ΤΟ πα 6 

5. σα] ἃ, 8ἃ Υ1Ἱ6 ἃ ΡΟΥΘ 1ἃ Ἰθββῖνθ δὲ ἃ ᾿δθν 165 
16 1165, Υ νογϑζΖτνοῖιβ αἸ6] 6 αἰ όνρθηοο ὃ» ἔδρα 
χέα ροδὲ Οἵμονοα, [9 1 γϑοῖο, οοἱ. 1 οἱ 3. ΟἸϊαθδια 
ἴῃ Ὀἰββουίαιτίοπθ ἢ6 ἰα Οονιδαϊο ροίἰέψιιο ἀαης 
Οἰϊόψοδ, ἡ. 22. 

ΟΙΥ. Βαπάϊη. Οαέαϊ. οἔο. 11, Ὁ. 618, 6χ οοά. ΧΥ͂ 
Ἰπΐθν 8118 ΖΕἸΒΟὨΪ Πἰβ θρβίο 5 χα οοηἰϊπϑηίθ. 1,6- 
Ποὺ ἀϊδίϊομομπ ροβὶ ὑθυιϊδια. Ὑ ρος Βαπάϊη, 

ΕΒ χον. Βαπάϊη. Οαίαί. οἔς. ἰ. ΠΙ, Ρ. 893 54. ἴῃ οοὰ. 
860. ἕν, 

ΧΟΥΙ. Βαπαΐη. Οαίαϊ. ἰ. 1Π, ρ. 84. ἴῃ οοά. 5866. 
ΧΠῚ, ροβύ Αηϊηιοηῖὶ ΗΠ γ᾽ Ὀιθ Οογρηθηὲ. ἴηι Ποοθηὶ Ανγ8- 
ἐο οι ἷ5 ρ»αϊοαπιοπία. ἙαἸιοΥ 5 ̓ρβίαβ υθυβὶο δϑί. 

᾿ς ΧΟΥΤΙ. Ρίοοο!αΒ ϑιρρί. ἃ ᾿ Δηἰλοὶ. Ρ. 313 6 οοά. 
οΡθηΐ, 11, ρ᾽αί. 82, Ρ. 20. ---Ἶ 5. ἀ. Οοά. ἡγεμονίων. 

ΧΟΥΠΙ. Βοϊββοπδά. 4πδοά. ον». ἴ. 11, ρ. 118. Οοα]οἷ5 
1055. ΤΩ ΔΥΡῚΠ8]18 : “Ὅρα τὰς δέχα χατηγορίας, ΟΥΓΔΠΊΘΡ, 

66αΙ. γγ. Ῥαγ.. ἰ. ΤΥ, Ρ. 288 5α. --- 8. 1. Ατῖβί, Οσαέοῳ. 
1 : Οὐσία... ἣ μήτε καθ᾽ ὑποχειμένου τινὸς λέγεται, 

Ξ ἐν ὑποχειμένῳ τινί ἐστιν᾽ οἷον ὅτις ἄνθρωπος, χαὶ 
ις ἵππος. --- 8. 2. Αὐἰϑί, ὁ. ο. 4. -- 8. 8. 14. δία. 
ὅ : Πρός τι δὲ τὰ τοιαῦτα λέγεται, ὅσα αὐτὰ, ἅπερ 
τὶν, ἑτέρων εἶναι λέγεται, ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως πρὸς ἕτερον. 

Οδίθρουϊα το] δ] Π 5; ΡΓῸ σχέσις ΑΥἰδί. ἕξις.-- 8. 1. 
 Οοά. τῶν παρ᾽ ἄλλ. οογγοχὶὶ Βοίΐξβοη., αποὰ ἰδηηθῃ ΠΟὮ 

ἴῃ ἰοχίαπι γϑοθρῖϊ. --- 8. 8. Οο4. χλίσις τι, ἰάθη 
 ΟΟΥΡΟχὶ ἴῃ ποίδ, οἴτη Τα θη (0 ἢ 8 « [ὈΡΒΔἢ » ΠΡΟ (6. 
-- Οἱ. ἐμ). Οἀρ. ν, ἱπίον 7» γῖ8ο»". 64. Μόλις διαδρὰς. 

ΧΟΙ͂Χ. Ῥίοςο]. ϑδιρρί. ἃ ᾿᾿Αηέλοὶ, ν. 300, 6 οοὰ. 
ἰογηΐ. 98, ρ]αΐί, 82, Ρ. 10. -α 8. 1. Οοα. οὐ ΡίοοοΙ. 
νταθλος: ΒΟΥΙΡ5Ὶ ἀποα Ξϑηἰοπίΐα ροβύμ!ανθ ν᾽ ἀθίαν 
5. ὅ. Οοη]. ΡΊοοοΪὰ5. σχόπει δὲ πῶς ἀνθεῖ στέφη, 
ἴο 58η6 ΠΟῚ ᾿ἰῃβι]βιιτὴ οϑί, 5684 αυϑ γδίϊομθ οαπὰ 
σοαθη τ διι5 οΘοπρυιδί πὴ ν]ά60. ---Ἰτηϊίαίτ ροϑία 
ῬδΙητηδίϊοη οὐπ5 ἀπο νϑρβιιβ ἃ Ρ]δίοῃϊβ 5680- 
ἴα τπ: Οογγυαίος5 185 Ἐ οἰϊδῃίαν : 

πένταθλος οὗτος τοῖς νέοις ἀγωνία, 
. πάλη, σίγυννος, ἅλμα, δίσκος καὶ δρόμος. 

μι 
Ὁ, Βαϊαϊν ῬΙοοοΙϊα5, ἐδία., ἡ. 191 54. ὁχ οοά. ΕἸο- 

αξ. 24, ρ]αί. 831, ». 1. --- Υβ. ὁ. σοά. φύγε. 

ΟἹ. Βαηάϊη. Οσαίαϊ. οἐς. ἴῃ οοἀ. ΧΙΥ͂ 566. Αὐ᾽βέοίβ! 5 
Ρημδῖο. Ατιδομίέ. οὐτὰ 5680]. αθορρ. Ῥδο ΥΤΊΘΥ 8 

αἰϊηοηΐθ. --- 58. ὃ. Βαηάίη. ἅτε. -- 5. 8. 14. οὗτοι. 
Υβ. ὁ. ἰὰᾳ. ὡς. --- 8. 6. 1ᾳ, μή τισι --- 8. 7. 

ΤῊΝ μποὺ ΠΝ ΘΑΡΌΤ ΤΥ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

580. 8.0 Ρἰβϑίτηθ δὲ Βθχοθῃὶὶβ τη 18 ΘΧΡΟΒΈΘΙΘ ᾿᾽ 
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ἔασσι. --- 8. 11. ἀτὰρ; ΘΟ Ἰοἴθ απ δἱ αὐτ᾽. -- 8, 14. 
δου ὶ ροβϑοὶ ἀμμερὲς ἀρ] 1οΐ μ, αἱ βου! ταν ἄμμορος. 
-- 8. 10. μετάδλησις Ἰοχίοἶβ ἀθοβὲ, τὉ] ἰαταδη Γδρ6- 
ΓᾺΡ μετάδλημα, --- 8, 11, Βαπάϊπ, χαί ἐ’ καθίζεις ἄνω 
ὅπου... ΘΟΡΡΟΧΙ, --- 5, 19, πᾶσιν καί γ᾽... δον ρϑὶ πᾶσιν 
τ᾽ μαστεύσει. --- γε, 95 ἔχων ἢ σὺ ὕμν. ἄνειν... ῬΓῸ 
ἀείδειν οορΊίαν! οἱ ἀνύειν. --- Ὑ5. 97, ἀχρεῖός τε Γεώρ- 
γιος, χτλ, ΔΙ ἀΪν βο πουηΐηϊ ρᾶσαπι ἰαοϑίαβ ροοίᾶ. 

ΟΙ. ον». ἵη5ο». ον. ἰ. ΤΥ, Ρ. 3836, ἡ. 8712ὅ. -- 
8. 1. Μδυτῆον μαρθὶ εἰσδένειν. --- 5. ὃ, μέθης τ. φρ. 
ὅθ ρ6, αὐ μεθύειν, τηϑί ρμονΐοθ ἀβαΡρδίι πη, ἃρΡ. 8 6- 
τη ϑίῃ. Ρλϊρρ. 1, χν (ρ. 54, 9, δαϊί, Ἐ6151ς.) μεθύει 
τῷ μεγέθει τῶν πεπραγμένων. Οἵ, ον. Θά. 1, 31, 
12. : « Βογίαπδ ἀυ]οὶ ΘΌΡ]Δ », οἱ ρΆ 1166 δα ἄδην ναίίοηθ 
αἸΟΙ αΣ « ἷνγθ αν ρι61}. » --- Υ5, 3. εὐμενῶς, 56 
ΤΠΔΥΤΊΟΙ ὨΔΌΘΡΘ. υἱάθίαγ; Του ίδββθ ὑδηῖθη Ἰθσθηάαπι 
εὐμενῆ. 

ΟΠ]. [πὰ θδβι θα σοποῦὶ 5. Οὐἰηϊίηὶ ἰπὰ Μοηΐο 
(Μοπὶ ϑαἰπι- Οαθπίϊη), παὰὰ ρύοοα] ἃ Ῥορογια, ἴῃ ἰαθαϊα 
ΟΧ ΔΡρδηΐο ἰηϑαραὶο, νδ}}}8 ΔησΘ]ονιτα βαποίουαση- 
α6 ᾿τπηδρΊηἶ θιι5. ἀἰβιϊμοῖο, ρυθοβθυ τ Ὑ6ΡῸ ΟΡΙΟἰ ΒῚ15 
αὐϊηαπθ ΠΟΥ ΠΑΡ ΠΡῚ5 ἀΡθθηϊθὶβ, ααἰθιβ ἴῃ 5᾽ΠΡῚΠ}5 
ἰούϊάθγη ϑυδηΐ ΤΠ υλϊηΐοϑθ οὐτιοἷβ ἡρᾶστηθπία. Εγδπὶ οὐ 
ΑἸ] ἴδ δδάθιη ἴῃ {π60ὰ, αὐ Ῥγροίθναηΐ ρυΐου 5 αὐϊηᾳαθ 
ΘΡΙθΡΑΡΏ 86, Ὑϑ δ᾽ θτ15 51 Ποῖ} 5 Θοποθρίδο. --- Εαϊἀοναμν 
Βοηθαϊοὐϊπὶ ἴῃ Θαὐϊία Ολνῖϑέ., τ. ΤΧ, ». 1100 5ᾳ. π86 
γΘρϑίδ ΚΙΡΟΒΒΟΗΊβ, Ο0γ}}. ἵπδβο. 9. ἰ. ΤΥ, ». 310, 
ἢ. 8809. -- ΤΙ] 1- « (Πϑοδραχτα βαηὺ ἴθ ααΐθὰ5 
ΘΙ Τα υ89 1110. οοπάϊία ἐαοσιηί. » Κίρολ. --- 88. 1-4, 
ΤΏθοὰ απόθαθ υἱοϊβϑίγη Ἰοαχαϊζαν, τς 75. ὃ. τόπου 
ΚΙΡΟΒΠΟΙΗ͂Ι Βα ρΡΙ γα απι οβί. 

ΟΙΥ. Ονδυηθρ. 4ηδεά. ον». Ραγῖβ. ἰ. ΤΥ, Ρ. 2394; ἀ6- 
Ρυανύστη ΟΑΡΤΏ ΘΠ. τη} {18 ἸΟοἷ5 ΘΟΥΓΙσ ΓΘ ἰθηΐαν!. --- 
γ5. 2. αἴροπα ααϊά 511 ποη 5815 γνἱάθο; ἰουίαβββ ᾿άθπι 
γα ]ϑὺ ἃο αἰρόπινον αποα δι ήδε, 5. ν. (ΘΒ 6 }!. αἰρόπιον). 
γΘΡΕἢ σχοτεινόν, αποάαιιθ ΟΡ αἿ 46 015 ὁχ ἀέρος δἰ ὁπός 
ῬΓῸ ὦπός 8} ὧψ [ογτηδίατα. Οοη οῖο αὶ ΡΊοςοο].ἔχτροπα. 
-- 8. 8. Ονδιῆθν, λιλαιομένη, ῬΊΩ00]. λιλαιομένης. --- 
γ8. ὅ. Ογϑίηθν ἢ πῶς τε οὕτῃ ᾿πἰοΡΡορπαϊ βίρπο ροβὲ 
γΘ Βπι 9. --- 5 8. ΡῬίο00]., χυδέος ὑὕμετ. --- 8. 9. 
ΟΥδΙΊΘ. π. α.; ἐὴν (ες), οἸαπα]ϊοαπία οἰ γοῦβα δὲ βθηβα. 
-- 8. 10. Οοά. δίδω, οονΓοχὶὶ ΟΥδιηθνιβ, 564 σϑοθρὶς 
γεννύεσι. ---Ἶ 8. 11. βρῶμα δράκοντος. Οἵ, ῬΙααί. 6α5.11, 
ι, 12, ραδιίζιμηι Αοἠογιιγιέϊς. --- 8. 18. Ογδᾶτα. λαγόσι, 
ἰουίδββθ βου θθημάϊπῃ ἐν λαγόσιν γῆς χαὶ ἐν ταρτάρῳ 
ἠερόεντι. --- 8. 18. ΟΥγδθν. ἔνθα μόθος τε δνόφος. 
-- 5. 14. ΟοΡγαρι ϊββίσαστη ἀλλά μ᾽ ἂν ἐλ. χ. εἰκόνα 
θείαν ὁδεύοις, αἱ ροίαὶϊ, γοβιϊίαὶ, αἱ σοπδβίαγοὶ ΒΘ ηβι18. 
ῬΊΟΟΟ]τ5 τηοηϑὺ ΘοΥΤΙρ Θη ἀππ 6556 6χ οοαϊοθ ἀλλά μ᾽, 
ἄναξ, ἐλ. --- 8. 1ὅ, ἀνάτροπον (οτί. ἀνάστροφον) Ἰοχὶοὶ5 
ἀθϑβϑί, 101 ἰδίηθπ Ἰθρίταν ἀνατροπεύς, ἀνατροπή, 56α 
Ἰοῃῆρϑ 8110 βθπϑι1 αι τ ΘΠ τ68. ροβίυϊαρθ νἱάθίαν. 
-- 8. 18, ἸῃβοΡα! σοῦ, ροβίμ!δηίθ τηθίρο. --- 8. 91. 
Οοά. αὐγάζει, ΡΊΙ600]. οογΓοχὶὶ αὐγάζεις ; [ονί. 166. ἥλιον. 

ΟΥ. Ονδπιθν. ἐδία. Ρ. 380, οογγοχὶὶ 6 οοά. Ῥίδοοὶ. 
διρρὶί. ἃ ΓΑηίποὶ. Οοηοοί. δὲ οονγθοΐ. Ὁ. 3389. 
-- Υ8. ὃ. Ογδίηον εἷς λαλέω, ΡΊ600]. οἷς; ἀδίπαάθ 
ονί, Ἰορθπάσμη ζωοῖς δέρχομαι ὄσσοις. -- Κ8. 1. 
Οοά. οἱ Ογδηλθρ. νεύσειε σὰπὶ ἰδοῦπεθ ἱπαϊοδίϊοηθ 
ΥΘΡΒῈΒ 1Πἰ{10. [ἢ οοά. ἴῃ Θ᾽ υβάθιὴ γϑρβὰβ ἤπθ Ἰϑοϊίαν 
χούρη, αποὰ ἰδ1 γοβυϊίαϊν ῬΙΘΟΟ]Ι5. --- 8. 8. ΟΠΊΠ65 
παρθενίης, απᾶϑὶ υἱγιῳτγεϊἐαἐϊα ἡταΐθ)"; ποπ. τϑοϊ ρθη ἀαχα 
ΥἹαθίαν ; Βουρϑὶ παρθενίη. 

ΟΥ̓Ι. Βαπάϊη. Οαέαϊ. Ἰοϊά. ἀ. Τοσυϊαν Απαάγοηϊοὶ 
ΡΘΘΆ]15 ΡΌΘΥΙ τηδίθυ. --- 8. 8. Βαπάϊηϊαβ, ροβιίο δὰ 
δ σο ρΥθοσθῃ 5 ὙΘΥΒῚΒ Ριιποίο, ΒοΡιρβιὺ : Ῥίζη., 
δ᾽ ἐπέλθη (516). --- 88. ἀ-ὅ. Δα ΟὨγΙδίαχα οὶ Ὑ θυ θαμὰ 
ὙΘΡΕ αν ΟΓΔΙΙΟ. 
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ΟΥ̓. Βαπάϊη. Οαέαϊ. Ἰοϊά. ὅ. ῬΙναγα τυ θα 
1116 ααἱὶ ο᾽5. τη οίηθιῃ ροβαϊῦ, ΔΙ]οααῖίαν. --- 8. 1. 
᾿ἐπλούτουν σχέπην, ἐδ οριιἐογιέϊιγγ πα δοδαηγι ργςλαϊι. 
-- 8. ὃ. [ογίδββϑ ἰθρϑηάμιῃ ἐχδέξομαι. --- 8. 4. 1η 
ΒΔΟΡῚΒ Εἰὐἰογῖ5. νοσαθυ]ο πνευματιχός οΟρροηὶζαν Ψψυ- 
χιχός, αὐδ1 αγϊηιαίϊ6. ῬΏοΙ. Ποαῖς. 64. Ῥόγβοη. Ρ.0ῦ0, 
1.19 : ψυχιχός, σαρκιχός. ᾿ 

ΟΥ̓]. σγαλορ. ἀπο. 9». Ρα». τ. 1Ν, Ὁ. 280. -- 
8. 2. δουιρβὶῦ νεύμασιν. --- 8. ἀ. Βαρρ!]ο ἀνάγοις, 
γοαάας. 

ΟΙΧ. Ογᾶμιον, ἰδία. ρ. 289. --- 8. 1. φῦλα, ἴῃ 
ἀοίουῖαβ δοοδρύαστη νϑυθαμι αὐ σΆ]1106 θηφθαῆοθ, "Ω6, 
Θδρὸοα ἀΒΌΥ ΔΙῚ Βο] ϑηΐ, 

ΟΧ. Ονδμηθν. ἰδία. Ρ. 292. --- 85. 1-6 τηδ]6 δραὰ 
Ογδιθναμπι ἀἰϊδιίϊποι!, ἄσο, αὖ νἹάἀοίαν, οἰ βοϊαηὺ ἀ15.1- 
οδδ; αὐἴπαὰθ για αὶ Ποχδυηθὺνὶ βαηΐ. --- 8. ἀ, δρυᾶ 
Ογδιωθυάση 50 86 μῦθοι : χ. ἐχπ., μέγαν εἶδες ἄναχτα 
[Χριστόν], αοά αἰτ!παχῃ ν θυ θαι, αὐ ΒΡ ΘΙ ΔΟΔΉΘΈΌΠ, 
Βαβία}1, ροϑηἰδυαθίγασλαιιθ ἴδ 116, ὑρδ ἢ ΒρΟΒ1{15. ἀπο 118 
ὙΘΥΌΪ8 μέγαν οἵ ἄναχτα, ΓΘϑἰ1]. 

ΟΧΙ. Οὐδυαθν. ἰδία, ρ, 392. ---- 5. 3. β'ϑηβιβ ἀθδβί, 
ἀοβοϊθοῖθ ἀπὸ νῦθο ἴῃ βοαπθηΐθ, αὖ δρραγοὺ ὃχ 60 
ααοα ροϑηῃϊδηηθίοι βῖθ; Βα ρΡ ονὶ ν. ο. ἔχθιστα. --- 88. ὃ 
οὐ 54ᾳ. Θυδίπον ρυἹοΟΥ 18. νυ Ὀτι8 ᾿ηἀ ποῖα}, ΟΡΙΠΟΡ, 
Ὀίνιβ ΤΠμθοάουιβ πόθο νυθᾶ ἴδοϊθηβ, 1η46 ἴῃ ΓΘ] το 
ΘρΙρυδιημηδίθ ἴρβ88 βαποίιγτη τηδυυγθῖη Δ]]Οααϊταν 
Ροθίδ. 

ΟΧΙΙ. σγδλθν. οἱ ῬΊοοοΙαβ 1]. ὁ6. 

ΟΧΙΙΠ. Απονρ; δαϊάϊ ροβὺ ἀναΐθυασα Ρ. ΜΟΙΧΧῚ 8 
οὐ 81|105 7,6 085. Κογαρφο αγοὶι. Ι᾿80}. 1Π.0.448,η. 1808, 
αὐάθ σϑρϑυϊο ΚΙΡΟΒΠοΙ, Ο. ἐπ86. ον». . ΤΥ, Ρ. 86ῦ, 
τ. 8194. --- « ΜΙΟΒδοΙθτη ἱπηρϑρδίογθυῃ ᾿π {6} η ἀπ τὰ 
6586 ΔΙ ΡΠ Πα} 5 Πουηϊ ηἶβ, ααὶ ΒΑ] θὰΒ να]ρὸ ἀϊοϊ ταν 
(830-29), ααἱὰ 'ῃ Πυτητη 8 πιστὸς ΔΡΡΘΙ δία (ΕΠ ΟΚ6], σππὶ 
Ρ- 339) οορποιηΐηθ ῬῸΡ θοῦ δουαπὶ ἰηἰγθα θη ί!. » 
Κιρνολιὴ. -- 8. ὃ. Ῥονγοί, Ἑαωρίον. εἷδ ἰα ααἰαΐ., τῷ 
εὐσεδοῦντι χαὶ πολιστῇ δεσ. 

ΟΧΙΥ. Βαηάϊη. Οαἰαί. οἰς. Ιῃ οοά. ρ». ΧΥ͂ β6ο. 
Ῥ. ὃ Ηδιυγβθῆορα! Ρ»οηιρίμπανγίιγε 7115 οἵ δ}1δι. οοη- 
(ἰηθηΐθ. 

ΟΧΥ. Αρπὰ σράγθη. Ηἰδέ. Οορηιρθηά. γμανί. 11, 
210, ». δ42. Ιη Βανγνάδιη ΤἩθοοϊβυ 1 οροίῃοίθθ 1ηἰδν- 
[δοίουθια : Τὴν δὲ ἀναίρεσιν αὐτοῦ πυθόμενος ὁ Μανονὴλ, 
εὐθὺς ἧχε πρὸς τὰ βασίλεια, χαὶ ὥσπερ ἐνθουσιάσας εἰπεῖν 
λέγεται πρὸς τὸν Βάρϑαν: Ξίφος κ.τιλ. ΤΠοοοίΒία8. οἱ. 
Μδηιιδὶ βίπηαὶ ἔαθυδῃὶ τα ρθνδίονρῖβ ΜΊΟΠΔΘ]15. ΠΟΙΉΪΠΘ 
ἰδ. ἰαίοῦθβ, ααογαμη ὈΡΙΟΡΒ Ορθϑῦᾶ, ἱπβίϊρδηΐθ 
Βαράδ. δἰΐϑυ' βαιχηγηοίιβ ποδί. 

ΟΧΥῚΙ. Βαμάϊη. Οαίαϊ. οἷς. ἰ. ΤΠ. ν. 8719. Εχ οοάϊο. 
ΧΙ 860, ΕΘ ῬΔΙΏΡὮΙ Ηἱϊδέ. Εσδοῖοςβ. σον ϊηθηίθ. 
« Ῥγοθάυσηὶ Ἐπ ίδπο ορϑυὶ τῆᾶπὰ Ῥ8.}1Ὸ γθοθη- 
ἰἴοσα οχαγαίϑι δρὶρυδιηϊηδίδ, αιδβάδιη ρϑγθοπϑίϊοα, 
δΔιαβογὶρίο (ἰἰὰ]ο : Εὐσταθίον ποίημα τοῦ Ἰκονίου, 
Εἰιιδίαι)ιῖὶ Ιοοτιϊθηδῖς οριιδ, » οὐτὰ ἤδὺ ἀθ 60 μοί : 
« Εὐστάθιος αὐυἰάδηη ᾿Ἰχονίον ἰηΐθι πηθ ΓΟ ΡΟ (85 564 6- 
θα ἴῃ οούι αποάδηι ργοοθρατῃ οὐ θρβοορορῦτη Πἃ- 
Ὀϊΐο δὰ ΑἸἰθχῖὶο Οοϊῆμθηο [τρ. δῆπὸ ΜΙΧΧΧΗ. 
Τὺχατα νογὸ ἰάθη βιῦ οὐτὰ διιοίονθ ᾿ϑέου τ γι τὴ, 
ῬΓΡΟΡΒᾺΒ ἸρΏΟΥΔΙΉμΙΒ. » Βαηαϊη. 

ἅ. 8. 1. « Ορ... » ΒΘΙΙα85 5 ραἰτηϑ νοοίβ [ἰὑ- 
ἰθγδϑ θυδῃθβοθῃΐθβ τ ἰὴ 6 Θχρβοδυὺῖ σαὶ.» Βαηπαδι. 

ΠΑΝΤΒΟΙΟΘΙ ΑΙ ΘΕ ΝΟΣ ΑΡΡΈΝΡΙΟΙ 
ἣν 

Βοηδ. Αποοά. {. Ἰ, ». 101, « οὔπμῃ ᾿ΘΙΏΤΗ: 
πρωτασηχρῆτις, αποα ἀθ δοάθιη Βαδγάδ]θ οδρὶ 
γἹἀθθαίαν. » --- 8. ὃ. « ῬΏΪΟ, γἱία Μοϑβῖς, ἢ 
τίχτει γὰρ χόρος ὕδριν, ὡς ὁ τῶν παλαιῶν λόγος. » 
Οἵ, ἐδία. Ῥ. 49, Γεωργίδ. Γνωμολόγιον : 
ὕῤρεως ἀρχή, τ᾽] Βοϊββοπδαϊὶ νἱάθ ποίδτῃ, 
οἷαί ἀγροῦ. Νὰζ. 0». ΧΥ͂ΤΙ, ρ. 918 : χόρος 
ὕόρεως, ΑγΙδίοίο]οηῃ ἴῃ ΒιοΌδθὶ {{0. 11, ὅΆ : τίκ 
ὥσπερ φησὶν ἣ παροιμία, κόρος μὲν ὕδριν, ὁ 
μετ᾽ ἐξουσίας ἄνοιαν, οὐ δα αϊξ : «11 ᾿παϊοανὶ πῃ 
ηιϊοῖβ δὰ 'Τοορπίάθηι, 1ὅ3, Ρ. 346. --- « Οἰνοχεῖον. 
Πυὰ δβὺ οὐὰ8 να]ρὸ θϑὺ πιϑὰ8 ἴῃ τηθηβὶβ Ὀυϊποὶ 
χαρά π6}" 56ι πανίτη ποβίτὶ ἃ ΤὈνπιᾶ νοοδηΐ ; 
Ἰποϊαἀπηίαν 811ἃὰ δὰ ροίΐπσα νάβουϊα, Ὠθοθββδ 
ιοαηᾳ. 

ΟΧΥΠΙ. Εχ οοά. γϑο. 1680, Ρ. 447, δαϊάϊε ἢ 
Βοηδά. ἐδῖα. Ρ. 400. ΕΧχρυϊαπηὶ μο6 οὲ βθαῦθηβ 
τη θ ἢ {πΡ Ὀ1Δ05 τπηοίτ8 δὲ τ ΟΘΓΟ 68 ΔηΪτηΐ δὰ γϑί 
Ρϑοοδίονα τη ΟΠΘΡΘ Θ᾽ ηηθηϊ 8, Ρϑαοϊοπίαπθ ῬΒ 
Πᾶν ]αϊβ ροθη θη 181685, ἴῃ ὈΥΪΠῚΪβ ΧΧΧΎΙΙ, οἷο. 

ΌΧΙΣΧ. Ἐχ ϑοάθιῃ οοάϊοθ, Βοϊδβοηδά. ἐδια Ὲ 
ἰδίδ δπῖτηὶ ρθοοδίο ααδϑὶ ἰηἰθυίθοι! ἃ σὨ τ βίϊδηὶ 
(ΟΣ 8 οὐ βΟΘ 5. ἰπίο σι ου 5. δου] ἰγδοίανὶ 5016 8: 

ΟΧΧ. Εχ. οοά. τϑρ. 1680 Ρ. 147 οαϊάϊι Βοῖδββο 
ἐδῖα. Οἵ. ἄἀχο βαρϑυίονδ δ᾽ αβάθιῃ ἀυσατηθηί, 6} 18 
416 διιοίον 5 δρὶ ρυδιηγηδίδ. Τϑχητηδ : Τοῦ αὐτοῦ. 
νόστιχον εἰς τὸ αὐτό. ᾿ 

ΟΧΧΙ. «Τη ἐμόβαῦρο Δ αὐῖοθ αἀυδηαἰβυηοητῖδ (6 
τηοὩΐ), ἴῃ ἰαθα]α δρροπίθα ἰμδαγαίδ, οὐ α5.. 
ΡᾶΡΪ ΟΡχ ἱπηγηἶββὰ δϑί, 418. 6 Ὑϑῦδθ ΟΡ ΟἷΒ ] 
δοία 6556. ογδαϊίαν: ροβίϊοθθ {{{π||ὰ8 ἸηΒΟΡΙρία85 
Οον»». ἵἴπβο. σὴ. ἰ. ΤΥ, ρΡ. 399, π. 8718ὅ. -- ς 
Ῥυσᾶβ, οαὐαϑ οἸΐπα ας Ποο οἰπα τὰ (ν58. 16), 
ἄστη 58 6556 οἹογίδίαν 80 Π’θη6 θποῦθηα, ΑἸθχὶὶ 
πΘηΐ ἱπηρθνδίουις: οοαρθ (γ8. 14), ααἱ ἴτὴ 
ἰθηαϊὺ ΔῸ ἃπηο. ροβὲ ΟὨν. 1081 ἀδαὰπθ δὰ {11 
γηδίρ5 γηδίγθμι [1886 ἀἰοὶῦ γβ. 18. Ια θαν 
ΑἸοχίαβ 116 6886 Μδυὶδθ Οουηῆθηδο, Ἰρθηδ Ὁ 
ΠΠϊδθ, Π]ὰ5, αὰὶ οαπὶ Απάροηῖοο ἔγδίγθ ΤΉ 61 
δρυὰ Οδπρίαμπι ἴῃ Ηϊδέ. Βῳ5. 1, ν. 118, δὰ ἢ 
Ροβὲ Ομυϊβίαιῃ 1144. --- 8. 1. τριδενδρία. ΟἿΣ 
τὰν 5. ΟὨτῖβιὶ, φαΐα θᾶμα 6 ἐγὶρ! 101 Π’ρηο, ΡἱΠΪ Βι 
οοάτὶ, οαργοβϑὶ ἐδ θυΙοδίδγη [1856 γα σαν! 1118. 
ἴατηδ, οϑἰ δυσαίαμη οδῦ δίαιθ ογθαϊίαμη,.. ΝῸ 
ΡΓθοίθρϑδ [Ὀγτλθ6 ΠΟΥ Τ{11, πο διυθ] αὶ ΘΟ]ΟΥΙΒ ς 
φύντι, ῥιζόπρεμνον, καλλιδενδρίας. αἀϑ πᾺ}]0 ἢ 
γδρϑγίαηίαν. » --- Κίρολλο . --- 8. 10, Οἵ, 
Ῥίβοῃ. βἐϊίαδὶξ γογθηι. Ῥύὸ ᾿"Ἑρμών αυοὰ 5οηϑα. 
ΒΟΡΙΡΕΙ ἔρνων. Ἐν 

ΟΧΧΊΙΙ. Βαμάϊη. Οαίαϊ. οἰ. τ. 11, Ρ. 441,1 
Τη5. Χ 566. ροβί. δοδη. ΟἹ ηδοβ ΒΘΡΙΠΟΏΘΠΣ «4 
ἑογοηι. Μοϊυγηθη οἰδαἀπιηὐ γϑυβΊο}}. --- Κ 8. 6. Β. 
ἀπείργοις, κἐϊπατι ἀπιοῦ6}68... ααοα οαγ σοφ! 
απδαγδί. Ἑττος : 

ΟΧΧΠΠ. Βαπηάϊη. Οαέαϊί. οἐο. ἰ. Π1|, Ρ. 2 
ΧΙΨΝ 560. Βορϑίιὶ ἀϊαϊθοίϊοεβ νϑυβι ἤΘΙΩ Ὁ 
« Ιῃ ἢμπδ ἰγδοίαίαβ δοο ἀἰβύϊομοη ἰδιηθιοαχα, 
(ὰ », αποα 510 ἰρ56 ἰγδηβία! δάϊίου. ' 

ΟΧΧΙΥ. Ογϑιηθν. ἀποοά. Ῥαγῖβ. Ρ. 28ὅ.. 
βἷο. μαρϑέ : χαίρειν μακρὰν φράσας τίς, εἷς Θεὸς. 
Ἡδρίδτηθίγαη δὰ ἰαϑίδηι τηθηβαρᾶχη, βϑαθίδία γῸ 
μαχρὰν, τοἀορὶ, οἵ ᾿π ΘΡΡα ΠοΙ ΟΠ θτὴ ΘΟΡΓΘΧΙ. 
ταῦ οὐ 1ᾷ νϑρθαμῃ, αὐ 56η581 ρΔΡΌΤΩ Ὁ{116, 
ταθίσο, Βοἰββοηδάϊαβ ααἱ δχ 8110 οοᾶϊοθ 
δρίρν. Απηοοᾶ. φ». ἴ. 1,0. 111. -- 8. 8... 

ΟΧΥΠ. Εχ οοὔ, γεϑ. 1690, Ρ. 608 φαϊαϊ ΒοΙ8- Ὃ δὲ Υἱὸς, ἐὰν ἀαὲν ὡς αἴτιον τὸν Πατέρα λο 



ον Ἐ Το ων τος όρος νι ἀπονο τνς 

ρχος" ΤῸΝ γὰρ Υἱοῦ ὁ Πατὴρ, ὡς αἴτιος" ἐὰν 
πὸ χρόνου νοῇς ἀρχὴν, καὶ ἄναρχος. ᾿ 

Φ γ. Ἑαϊάϊ: Α. Μαϊαβ ἴῃ βονρέέ. υϑέξ. πουα Οοἱ- 
Υ, Ρ. 39, η. 38. Ἀδρϑεῖὶ Κιρομ οὔ, ἴῃ 60». ἴπεο. 

818, οὐ α5. βαρ] οπιθηΐδ οὐ θηιθηἀδύϊομο8 
γ118, ἈΒ]αἰὶβ ἰδηα μη βογὶ ρύανθο νδυϊθίδι 8 Ρ6Ρ 

5. τη ἴδοι 85. 

ΧΥΙ. Βαπάϊη. Οαέαϊ. οἰο. Τὰ οοάϊο. ΧΙΥ͂ 566. 
Βαθθηὶθ οαἱ {{{ὰ]ὰ5 οδὶ : Ἰωσήπου ἐκ τοῦ πρὸς 
ας λόγον τοῦ ἐπιγεγραμμένου χατὰ Πλάτωνα περὶ 

τοῦ παντὸς αἰτίας. --- 8. 3. Βαπάϊΐη. 
φιηθηδανὶν ἰρ86 ἰῃ Αααοηαὶς ὁ Οονγϊροπαὶς 
ἀ, --- ΕΠ] βάθη υϑυβὶο θϑὶ. 

. Οὐδῖηθν. ἐδιά. πὰρ Ῥιοοοὶαβ. διρρρὶ. ἃ 
λοί. Ρ- 138, αὶ να]4θ οουυαρίατα ἀρὰ Ονδταθ- 
ἐουρυ οἰ] οπθῖχ γϑυϊ αϊυ, 

ΧΎΤΙ. Οτδτηθν. ἰδία. Ῥ. 394 8α: --- 8. 1. οοῦ- 
5. υἱἀδίαν, αἰροίθ ἀαδιη, ορίπου, οαπὶ αὐδνίο 
ἰδ βοῦῖθᾶ : Ἰορϑπάστα ἴουὶ. χαὶ κοίρανοι, Ὀ͵εΘ- 

Οὑο06. βασιλεῖς ἀπαροοδι τη. ῬΓῸ ἰδῖηθο., ααϊ 
τηϑ ϊον δὶ ααδπιὶ δ ΙΟμΪα8, ἴῃ απᾶνία 5646. 

ΧΙΧ. ἐδία. ν. 398. --- 8. 1. οοά. παρῶν (5816) 
Μ τηρειδα - 8. 11. Ογάσιθν. χαὶ μὴ ; ΓΘΡΌΓΤΩ 
16 Ροβίαϊδνὶ υἱάθίαν ἵνα μὴ. -- 8. 18. ΟΥΆΤΊΘΡ. 

ἴ μοι οἱ γ8. 14, εἰ πνεύματος, αιοά τηδηϊεδίθ ροθίδο 
σοπ γαυίατη θϑί. 

ΟΧχχ. Ε.. Ονᾶχηθν. ἊΝ Ρ. 314 5α. -- 8. 1. Ὅγδιη. 
λιτ᾽, ΟΟΥΓΟΧΙ. --- 8. ὁ. Ογᾶτη. παναίσχεα. --- 8. 1. 

ἴογί. Ἰθρ΄. ΦΥΆ τε λαδ. ερὶγἱϊμδφιθ αὐἱάιι5 
ἑ... -- 8. 8. ἔπνει, ΡΓΙΟΥΤΘ 5υ}|80ὰ οογγορίδ, αἱ 
᾿ἰβιϊα5 δουΐ ροθίδβ διὰ γᾶρο ἢϊ; οἵ. Βὰρν. ἔξυπ- 

-- 8. 9 ἱποοιηρίθ (δοίαβ, αἱ Οὐ} 5 ἴῃ ΡΟΒίΘΓΙΟΡΘ 
ἐν 
αἰβυ οἷο δηδρϑθδίὶ δυὺ ἀδοιν!ὶ Ἰοοῦτα ἰθηθὲ 5ροη- 

6.5. Εὐνίδ586 Ἰθρθηάυχῃ οἱακίσοι, δ} γ ἔτι ἐλειιϑ 
γεφαΐ. 

ΟΟΧΧΧΙ. Ογάτσηον ἰὀίάᾷ. Ρ. 330; ἱπάθ σϑθρϑιὺ Ρίο- 
15, ϑιερρὶ. ἃ ἑ᾿ΑπἩίμοὶ. Ρ. 111, χὰ] αὶ δηϊτηδάνθυ- 

158 ἱποιποναὶ Βοϊββοηδάϊαμι (Ὁ ] ) ἃ τηΐβθΡῸ ροθίᾶ 
00 οογγθρία θυ ηδη σδεννύεις 5Υ}1Δ Ὅτ ἀΒΌΓΡΔΕΙ. 

ὌΧΧΧΠ. Ονδτηον ἐδίη. Ρ. 384. Ἠδυὰ ρῖαπθ ααοὶ 
"θη θη δ. --- 8. 1, Οϑββίβυϊ βθὰὰ 6646 ἃ 98810 τω] δίο. 
ἔν Υ58. 1,3, Ηδθο, ΟΡίποῦ, Γοβροπάρί Ομ γ βία Το χ. 

ΟΟΧΧΧΠΙΙ. Ογδτηθν. ἐῤία. Ρ. 816 5ᾳ. --- 8. 8. γϑίο- 
οϑίδβ τηϑχηϊηϊΐ ΟὨ βίη ἢ] ποβίρθυ ααϊΌιι8 

ΑἸροτα ρἰδουϊί οοπίγανὶα Θοπίγ 115 ταΐβοθυ. ΟΥ̓, 
ἢ ϑᾶΡΡῃο. ἃρ. Ἡθρμοϑβί. 7, ρ. 43 (Βοϊδεομδά. 

. ΒΆΡΡΒ. ἔγαρτη. 29): Ἔρος δ᾽ αὖτέ μ᾽ ὁ λυσιμ.- 

ΙΝ. ΘΑΡΌ Ι ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 

: ἀμαξίας,. 

- 8. 11. οοὰ. πεπαυμένοις, διηθηάδν ἴῃ ποίδ. 
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εἐλὴς δον εἴ  γλυχύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον ; Μιυβεοὶ Ρὸθ 
γηᾶί. 106 : "Ἤδη χαὶ γλυχύπικρον ἐδέδατο χέντρον 
ἐρώτων; ΡΙδῦί. Οἰδέοί . 1, 1, 10-12 : διῆδυθ... διηᾶ- 
ΤΌΣΩ ᾿βί.. ΑὙΔΟν οἱ τὰ 6}16 δὲ 61] 8. οβδὶ (δου ἰβδίπηιβ 
οἴο. : Οαία}}. 78, ν. 17, 84. 68... αμδ) ἃ μέσηι οἱ Ὶ5 
τηϊβοθὺ αὐῈα," ἱεἰοηη. 

ΟΧΧΧΙΊΨ. Ονδιηθν. ἐδία. Ρ. 810. --- 8. 3, 516 τη- 
ἰϑγραηρὶς : χ. ἔνθ, ἕλχομαι, Χρ. χρίνον. 

ΟΧΧΧΥ. ᾿ς. Ονδιλθν. ἰδίαι. ἡ. 816; δάϊάϊὶ Ρίοοο] 8, 
ϑιρρί. ἃ ᾿Απίλοί. Ῥ. 146. --- 8. ἀ, Ογδτα. φόρε, 
τηθημο {ΥροβυΔΡ ἶοο, οοἀ. φέρε; 8118 οοά. ̓ οἰϊαῃὶθ 
Βοἰββοῃδαΐο, β' ΠᾺ}]}} ΠΟσαυΪ ΘΡΡοΡθ, μδθοὶ φέρειν ΡΓῸ 
φέρε. δ οίᾳβ ρΡοϑίδ ϑοάθπι βθῆϑιι, Ῥϑιο ΟΡ 18 νΘΡΌΙΒ ἱ 
"Ἄρ᾽ ἐστὶ συγγενές τι λύπη χαὶ βίος, οἱ Δ|1ὰ8 : Οὐχ ἔστι 
βίον εὑρεῖν ἄλυπον οὐδενΐ. 

ΟΧΧΧΥῚΙ. σγδπιον. ἰδία. Ρ. 388. ΑἸΙοααϊίαν Ὀθαπι 
ΟΒνἰβιϊδπιβ δὲ σορδὶ αἱ ἃ πηθηΐθ δὺ σου ΡΟ 8. 500 δπ1ο- 
γϑδίτν τηδ]υτ. --- 8. 3. 8544. τϑβροπάθίὶ Ομ νϊβίαβ. 
-- 8. 8. τηϑὶϊαβ ον. νουῦίαβ ϑααρῖηιϊδ. --α Ὗ8, ὅ. 
μορφῆς αἱ εἴδους Θοάθτη 5θη8ὰ α0 γένος 65. -- Οἵ. 
ΘΡΙΡῪ. 8566. 

ΟΧΧΧΎΥΙΙ Ογδιηϑν. ἐδίά. Ρ. 804, --- 8. 1. σοά. οἱ 
Ογδηη. προστάτης. --- 5. ὃ.  οΥθᾶ σὺν μαθ. παρθ. δ 
ΟΟΟΘΌΡΓΘΥΙΠΐ ἴῃ ΡΓΘΟΘ 81, ΒΌΡΓ. ΠΥΧΧΙΙ, Υ8. 8. 

ΟΧΧΧΥΠΙ. Οτγδτηθν. ἰδία. ν. 805. ΟὨνιβύσχη 4110- 
ααϊαν Ροϑίδ. --- 8. Δ. Ἰυάϊὶ βιμ]πἀϊπη 6 γϑθου τὴ 
ἀποτρόπαιον φιοα αὐυογγιμηοαΐ, οἱ τρόπαιον, ΟΥ̓ ΠΟΘ ΠῚ 
αὰδο ΡΓῸ ἐγορέο ΟὨγβίο ἰαϊὶ, τὐδ!! ὙἹο ΟΣ. 

ΟΧΧΧΙΧ. Ογδιηθν. ἐῤία. Ρ. 814. Αἰ ηρὶν ἰουία 558 
605 ααὶ ὙΙΡρΊΠ θη ΜΔ ΠΟ 588 118 ἀϊνίηα ἀἰρηϊαίθ 
Ῥγϑοάϊίατα ριπρϑγθηΐ, 

ΟΧΤ,. Ονδίηθν. δία. Ρ. 81. Ῥίοοοιὶ. διωρρί. ἃ ̓ Α4"- 
ἐμοὶ. ». 1.14. --- 88. 1 οἱ 6, δεσπότιν ἱ. 6. Κωνσταντι- 
νούπολιν. --- 88. 9 οἱ 4. ῬίοοοΙαβ Ροβὺ Ογδίηθν. ἡδίους 
λόγους, αὕτη, σοφ. --- 8. ὁ. νιον Ξέρξην. [ αὕτη. 
τ. δοῦλα... 

ΟΧΙΙ. Ἑάϊάϊὺ ΜΉΠὸν Οαΐαϊ. εοαά. φ». δοονίαϊ. ". 16, 
ἀϊδιοσὶ νἱοὶ θὰ ποὰ ἀἰβύϊποι8. 

ΟΧΙΠ]Ι. Βδηάϊη. Οαἰαϊ. ἰ. 11, Ρ. 77, 6 οοἁ. ΧΙΥ͂ 5. 
Ῥυϊαστη Ορρίδηὶϊ 6 Ρίβδοαΐξ. Ἰἰθγαση οἰδιάϊς πος 
ΘΡΙβυ. οὐ βθα θῃ8. 

ΟΧΙΜΠ. Βαμπάϊη. ἐδίά. ἰ. 1, Ρ. 18. Οἷ, 1ὰ, ἐδία 
{, ΠΙ, Ρ. 389. --- 8. 3. Βαπαϊα, τὴν πεντάδα. --- 8. 
6, Ἰὰ, δυσέδδομον. Ἐχ ἷ8 ἰθηθΌν8 ]ϊοῖδί Δ}1ι8, 
δὶ ροίθυϊξ, δὺ αὐ νο]ϑί, υ8ὶ δυχ ληΐθ ΑὩρΘΙΪ Ἰὰπ]η6, 
ΔΠααθτα. ΒΘΗΒΌΠΙ ἢ Ω08 ΔαΐΘ ἴῃ 8115. ΔΡΡΌΓΙΟΙΪΒ 
Βυζϑη ηὶβ ᾿α 61}1ρ θη αἐβ ἰοίατη ἀθῆοιν ἀουτήθῃ, 



: 

ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΚΩΠΤΙΚΑ 

1. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ. 

ἀσπίδι μὲν Σαίων τις ἀγάλλεται, ᾿ἣν παρὰ θάμνῳ 
ἔντος ἀμώμητον χἄλλιπον οὐχ ἐθέλων. 

Αὐτὸς δ᾽ ἐξέφυγον θανάτου τέλος’ ἀσπὶς ἐχείνη 

ἐρρέτω" ἐξαῦθις χτήσομαι οὐ χαχίω. 

ῷ, ΑΣΙΟΥ͂. 

. Χωλὸς, στιγματίης, πολυγήραος, ἶσος ἀλήτῃ, 
ἦλθεν ὁ χνισοχόλαξ͵ εὖτε Μέλης ἐγάμει, 

ὄἄχλητος, ζωμοῦ χεχρημένος" ἐν δὲ μέσοισιν 
ἥρως εἰστήχει, βορδόρου ἐξαναδύς. ᾿ 

9. ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ. 

δημὶ τὸν οὐχ ἐθέλοντα φέρειν τέττιγος ἄεθλον, 
τῷ Πανοπηιάδῃ δώσειν μέγα δεῖπνον ᾿ᾷὗ πειῷ. 

4, ἘΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥ͂Σ. 

ἄχρον Κητρὸν ἄχρων᾽ ἀχραγαντῖνον πατρὸς ἄχρου 

χρύπτει χρημνὸς ἄχρος πατρίδος ἀχροτάτης. 

ὃ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ͂Σ. 

ἥλιος ἦν, οὐ παῖς, Εὐριπίδη, ὅς με χλιαίνων 
γυμνὸν ἐποίησεν" σοὶ δὲ φιλοῦνθ᾽ ἑτέραν 

'Βορρᾶς ὡμίλησε" σὺ δ᾽ οὐ σοφός, ὃς τῆν ἔρωτα, 

ἀλλοτρίαν σπείρων, λωποδύτην ἀπάγεις. 

θρυν τ ς 
ςὭ 

ΕΡΙΘΒΑΝΜΝΑΤΑ, 
[ΒΕΙΒΟΆΙΑ 

1. ΑΒΟΗΒΙΠΟΟΘΗΙ. 

ΟἸγρθο φυϊάθπι πηθ0 ϑϑογαπι ἐπῶν! 50 

οϑ 51. 

ΟἸαυάυ5, γΘΙΡΘΡΟ, ΒΘΠΙΟΙ, Ρᾶν ὁπουΐος ̓  τῇ 

[Μ6165 ἄπο 1 

ἰηγοοϑίμι5, 1015 ΘΡΘΠΒ : ἴῃ τη 8618. δυΐοπι 
ὮΘΓΟΒ 5βἰαθδί, [πο θχουῖυβ. ὁ ὁὃΘὁ 

3. ΒΙΜΟΝΙΌ. ἡ 
Εάϊοο 5ὶ {υΐβ πο} 1 ἔδεγθ οἰθαθ θυ ίαπηθῃ, 
θα Ῥαπορθίδάθ ἀδίυνιπη- 6558. Ὄλβαθα 

4: ἘΜΡΕΡΟΟΙΙΒ5.. ὁ 
ΛοΓΟΠΟΠῚ ΑΘΤΙ ΒΘ ΠΕΪΠΙΠΠῚ ΒΕΙΠΊΠΊΌΠΠῚ ΒΌΤΏΠΊΟ 

οθἰβὰβ Βαθ θὲ ἰατημ]ι5. ρυτοο δ ρα τία. { 

ὅ. ΒΟΡΗΘΟΠ15.. 

50] ογδί, β0ὴ Ρ6ῦ, ΕθΡΙρΙ 465, ααὶ τῶθ ἰδ 
πυάυτῃ ἴδοϊΐ : ἰδουπι δυΐθτη ἃτηδηΐθ ἃἰίθης 

ΒοΙΘᾶ5 οοηυθυβδίιβ δϑὶ : (ὰ δυΐοπι, ΠΟ 5 

[φι! α 

᾿ν 

οὐπὶ 8|1Θη81η ἔθ) Ὑ Ἴλ 56 015, ΡΠ -αγθπὶ 

ἀς ἈΒΟΗΙΠΟΟΘΗΙ. 

Νίιης Δ] α 5. Ὠοβίτᾶ 858 6Χχ β'εθ15. ἃβρί468 Ἰδοίϑί, 
50} γϑρὺΡὴθ αὐδηὴ ΓΘΙ1α τὶ 1ηΥ}π85 ἸηθρΡΆτα. 

ΠΙΔ αὐϊάθηι να]θαῦ : πη 'ρ86 ἃ οἰδάβθ βυρθιυβίθβ 

ΘΠΊΔΤΩ 5110 ΠΟῚ ἀθίθιι ουθιὴ ἰθι ρου θ. 

2. Αι. 

ΤΡΡΟ, Β6Π6χ, οἰδιιάβ, τη αβυϊρία, υϑηϊ οὐ 'ρ56 

ΟὨΙΒβοοοῖδχ, ΘΟ αχ αἀαὰπὰ {101 ρδοία, Μ6168, 
ἰη} 555, αὐϊὰ [Ὁ 18 Θρθη8, τηϑαϊαϑάπο Ἰοσδίαν 

ΠΘΓῸΒ αἱ Πἰπηο [οϑἰϊἀ 5 δχϊθγαί. 
ΝΑΤΑΙ,.. ΟΟΜ, ΕΜΕΝΌ. 

9. ΒΙΜΟΝΙ. 2. 

810 νοΐο : ἀοιγδοίαὐ δὶ ααἷβ σοί οἰοδάδο, 

ΡΤ. 1. 

116. δραϊατι Ῥαπορθίδαθο ρρρθ θυ! Ερθο. Ὁ 
: ἐλ τος 

ἀς 6 πιθαϊοο Αογοπθ ποηιϊπαΐο. 

ΘῈ ΤΏΤη115 δΡδῦ τη αἰ ο18, ΒΌΤΩΤΊΟ Ρ δ 18, ΒΩ Πηδ, 58 

σϑηϊῦ; ΑΟΓΟῺ ΔΟΡῚ πη Αρεβέκαθι ̓ 

ηρὶ δὶς: Ἑ 

γϑηϊῦ : βυχησηδ ἰθηϑὲὺ ἔπη 6 γε. Αοὶ Ὃ 

- ὅν, ΒΟΡΗΟΟΙ5. 

Νοη ΡᾳοΡ οϑύ ααἱ τη8 ἰδθρϑίδοίυτη, Εὰ : 
564 50115 γδάϊὶ! : ἰὰ Τηϊπτ15 ἰρ86 88 018, 

ουϊ ΘΟΙΩ65 6 ΒΟΙΡ685, ΔΙἸθηατη ἀπτὴ 56} 15 
οὐ ρϑνὺ ἰ8 δβϑί, δια! ᾳαοα 5ρο]αΐον, Α 



ΚΑ ἀπ τ} ἩΡΑΝΥ 

τ ἀμ φῇς πὐβρι ἦ σ᾽ ἀναχινεῖ 

ὀνοις ἐνναίων ἀβρνταν πόθος, ὄμιμασ᾽ ἐλασθεὶς 

τ ΔῊΝ ἩΜΡΤῊΝ 

7. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

δρὶ μὲν αὐλητῆρι θεοὶ νόον οὐχ ἐνέφυσαν᾽ 
ἀλλ᾽ ἅμα τῷ φυσᾶν νόος ἐχπέταται. 

8. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 

Τὸ παρὰ Μεσσηνίοις 
λεχθήσεται πρὸς τοὺς δανειστάς. 

9, ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

᾿ς Ἐπὶ τοῦ μνήματος Θρασυμάχου τοῦ σοφιστοῦ 
ἐν Χαλχηδόνι. 

οὔνομα 6 Θῆτα, Ρῶ, ἄλφα, Σὰν, ἵ, νύ, ἄλφα, Χὶ, 
πατρὶς Χαλχηδών' ἡ δὲ ἐ ΦΈΔΕΕ ΕΣ [οὺ, Σὰν’ 

10. ΦΙΛΙΠΠΟΥ͂, 

τοῦ Μαχεδόνων βασιλέως. 

ἀροαςν χαὶ ἄφυλλος, ὁδοιπόρε, τῷδ᾽ ἐκ ἢ γώτῳ 

ο Ἀλκαίῳ σταυρὸς πήγνυται ἠλίθατος 

11. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς τὸν Ἀριστοτέλην. 

Σ ἐρὸς φαλαχρὸς, τραυλὸς ὅ Στογειοίτης, 

"᾿ τὐλθςς προγάστωρ, παλλαχαῖς συνη μιμένος. 

Ἢ 12, ΑΛΛΟ. 

Πρὸς τὸν γράψαντα τὸ πρὸ τούτου ἐπίγραμμα. 

᾿Αναλφάδητος οὑτοσὶ στιχογράφος, 
ἄνους, ἄφρων, ἄγροιχος, αὐθάδης, λάλος. 

18. ΚΡΑΤΗΤΟΣ. 

[΄ ρη τις πόλις ἐστὶ μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι τύφῳ, 

; ι Πύλος πρὸ Πύλοιο, Πύλος γε μέν ἐστὶ καὶ ἄλλος" 
στι τόχος πρὸ τόχοιο, τόχος γε μέν ἐστι χαὶ ἄλλος. 

448. 
. ΑΒΡΑΒΙΔΣ () 

(νυ ᾿ΙΔου γ]5, διηΐοθ ϑοογαίο 57 Νυπηαυϊ ἰθ ππονοί 
ῬΘοίουθιι5 ᾿ΠΠΔ 1.88 ἴο5515 σα ρίο,, Θμηϊβ5 5 οοιι- 

115 Ῥαρῦὶ ἰηνιοι ἢ 4αθη ΘΡῸ τηδηδιιθίαπι {10 ]. 
ΡῬΓΟΓΉΪβὶ ἴδ ΘΓΘ..... 

7. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ὙΙτΟ αυϊάθῃι {ἰ  οἰπὶ αἱ] πηθηΐθιη ποὴ ἱπϑρί γᾶυθγιηΐ : 
5606 5ἴπλι] οὐχ Βρ γα δὲ τηθη5 θνοϊδί, 

8. ΙΝΟΒΗΤΙ. 

Ουοὰ αἰοϊίαν δριὰ Μοββθηΐοβ 
δἷο ἀϊσθίαν ἴῃ Γθμθρδίου β. 

ἔβί Ῥυ 5 δηΐθ Ῥυ τη, ῬΣ]ὰ5 αυϊάθτῃ οἱ 8}1|5 οβὲ : 
Εδί ἴθπι5 δηΐθ ἴθημ5, ἴθπαβ ααϊάθιῃ οἱ δἰ οβί. 

9. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ιῃ τηοηπτηθηΐο Τ᾽ ΡΑΒΥσΔ ἢ Βορϊβίς, 
Ομδισθάομϑ. 

Νοιθη 68 ΤΙ, ἢ, Α, 5, Υ, Μ, ἃ, ἢ, ὕ, 5 

Ῥαίγὶα (μαίοθαοηῃ ; ἃΓ5 δι ΐθμ, βαρ θη(ἰὰ. 

10. ΡΗΠΙ͂ΡΡΙ, 

Μδοθάοπιμι Γ6ΡῚ8. 

(οΥοθ- ογθηβ. οἱ [Ἃ01115, νἱδίοῦ, ἤοσοθ ἴῃ ἀοῦβο 

ΑἸΙοθο ογὰχ Πριίαν ἃ} 155] τηἃ [ηιοηίϊ8. 

11. ΑΝΟΝΥ͂ΝΙ. 

Τὰ Αὑνὶβιοί θ᾽ θη. 

Ῥιαβ. 5. οϑίνιιβ, ὈΔ]Ρ15 [αὶ Βιαρίτγιία, 
ἸΡΙἀἸποϑιι5, γογᾶχ, Βοογ 5 δα αϊοίι5. 

12. ΑΙὔνΡ. 

Αἀ ΠΙαπν ααὶ ΒΌρΡ ΘΓ 5. Θρ᾿ συ ϑιητηδ Βου  ρβογαῦ. 

Ιρηᾶγιι ἰδίθ ὙθΡβ Πα - Βου]ρίου, 
ἰη58πι15, βία! 5, Γαβίϊοιβ, ΞΒΌΡΘΡΡΒ, ἰοαπὰχ. 

13. ΓΒΑΤΕΤΙ5. 

Ροιὰ αυδάδτῃ υΓὉ5 δϑὺ τηθαϊο ἴῃ ηἶρρο [αβία, 

" Ἵ, [6 ἐϊδιοὶηίδιιδ. 

Ὁἰδιοἰηἰθιι5 ταθὴ5 οοπδβίθί, 16ρ᾽6 ἀθουατ 

δαίατηι δβϑὶ, οαγα ἢδύμπ δτὰ βίσηα] δυο! ἰαί. 
ΤΗ͂ΝΟΝ Η. σβοτιῦϑ. 

' 8. ΙΝΟΕΕΤΙ. 

Ὶ ῬΥ Ἰὰς ΕΥ̓ Ῥυ]αμη, Ργ]ὰΒ δίφαθ 8}1π5 ἰδτήθὴ δχϑίδὶ; 

Ε 5 Ρεέροοά!ι ἴδηπιβ, βιρονθδὺ ἀαοαπθ ἴδπυϑ. 
ΡΙΠΤ. ΕΡ. Ρ10. 

Ὰ 9. Πὲ Τ]ναδηηιασῆο 8ορ]ιϊϑέα. [58ῃ, 

Νοτηθη ἱμποίδ, το, ΔΙρ1ι8, 881, Υ; ταὶ, δρᾶ, οἰΐ, ου; 

ραίγῖα Ομδϊοθάοη οαἱϊ [αϊΐ, ἃν 8 Βορῃϊδ. 

Η. σΒοτιῦ8. 

10. Ρλιϊρρὶ Μαοοαάοπιι γορῖϑβ. 

Ετομάϊθυβ οἱ ἰοίο ἰρτὸ πυάδίδ, νἱδίου, 
6158 βὶὺ ΑἸοδθο οὔὰχ βἰία πὶ πος ἰππλαῖο. 

ΟὕΑΒΙΝ, ΥΕΒΟΝ, 

48. σΒΑΤΕΤΙ5. 

Εἰβί αυροάδιῃ τηθάϊο οοηβίνραοία ἀΡῸ5 Μαπίϊοα ἰλβία, 



χι1. 

χαλὴ χαὶ πίειρα, περίρρυπος, οὐδὲν ἔχουσα; 

“εἰς ἣν οὔτε τις εἰσπλεῖ ἀνὴρ μωρὸς παράσιτος, 

οὔτε λίχνος πόρνης ἐπαγαλλόμενος πυγῆσιν" 
ὃ ἀλλὰ θύμον χαὶ σχόρδα φέρει χαὶ σῦχα χαὶ ἄρτους, 

ἐξ ὧν οὐ πολεμοῦσι πρὸς ἀλλήλους περὶ τούτων, 

οὐχ ὅπλα χέχτηνται περὶ χέρυατος, οὗ περὶ δόξης. 

14. ΜΝΑΣΑΛΚΟΥ͂. 

ἅδ᾽ ἐγὼ ἃ τλάμων ἀρετὰ παρὰ τῆδε χάθημαι 
ἡδονῇ, αἱσχίστως χειραμένα πλοχάμους, 

θυμὸν ἄχει μεγάλῳ βεθολημένα, εἴπερ ἅπασιν 
ἁ χαχόφρων Τέρψις χρεῖσσον ἐμοῦ χέχριται, 

1ὅ. ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ͂. 

Φυρόμαχον, τὸν πάντα φαγεῖν βορόν, οἷα χορώνην 

παννυχικὴν, αὕτη ῥωγὰς ἔχει χάπετος, 
χλαίνης ἐν τρύχει Πελληνίδος. ἀλλὰ σὺ τούτου 

χαὶ ἀρῖε στήλην, ἀττικέ, χαὶ στεφάνου, 
ὅ εἴ ποτέ σοι προχύων συνεχώμασεν. ἦλθε δ᾽ ἀμαυρὰ 

βλέψας ἐχ πελίων νωδὸς ἐπισχυνίων, 

ὁ τριχὶ, διφθερίας, μονολήχυθος" ἐχ γὰρ ἀγώνων. 

τῶν τότε Ληναϊκῶν ἦλθ᾽ ὑπὸ " Καλλιόπην. 

10. ΗΔΥΛΟΥ, 

ὀψοφαγεῖ, Κλειώ: χαταμύομεν" ἣν δὲ θελήσῃς, 

ο ἔσθε μόνη: δραχμῆς ἐστιν ὁ γόγγρος ἅπας. 

Θὲς μόνον ἣ ζώνην, ἢ ἐνώτιον, ἤ τι τοιοῦτον 

σύσσημον' τὸ δ᾽ ὁρᾶν μὴ μένον οὐ λέγομεν. 
ὃ ἡμετέρη σὺ Μέδουσα" λιθούμεθα ὡς τὰ πάλαι που, 

οὐ Γοργοῦς, γόγγρου δ᾽ οἱ μέλεοι λοπᾶδι, 

17. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. ͵ 

ἐφθὸς ὁ καλλίχθυς: νῦν ἔμόαλε τὴν βαλανάγραν: 
ἔλθῃ μὴ Πρωτεὺς ἄγις ὁ τῶν λοπάδων᾽' 

γίγνεθ᾽ λα λἐμρ δά έραλα βούλεται" ἀλλ᾽ ἀπόχλειε, 

5 ἥξει γὰρ τοιαῦτα οὐτανλάνθης ἐάν ὡς Ζεὺς 

χρυσορόης, ἐπὶ τήνδ᾽ ἀχρισίου λοπάδα. 

τ Ὡ: ΠΡΎΥΝΣ ἵ ΤΣ εν 

ΠΑΝΤΠΟΙΘαι ας ἀπαλε, ΕἸ. ὅν 0 

480 πθ486 αυϊδαυδπι Ἠδνῖραὶ Υἱν βίυϊειβ ρὰ 
Ρυϊονὰ δὲ Ρἱπρυῖς, ϑοταϊν ι5-οἱ πἰτουιηδαία,ηἱ 

ὨΘ4.6 βΆΠΘΟ οἰπδάιι, αυὶ β]ουϊθίαν παι θαβ;. 
5684. οΘρδπη οἱ 8}}18, [ϑτὶ οἱ ἤοὺβ οἱ ΡᾶποΒ, το 
Χ Ζαῖθι5. ποη ὉΠ] σϑγαηΐ ᾿ηΐου 58 46 858, 
ΠΟῚ δγπιᾶ ἱπάαπηΐ 46 ρϑομηΐα, Ποη ἀ6 β͵ο 

Δ, ΜΝΑΘΑΙΟΚ. 

Ηδο οδῸ ἰηΐδθιχ Ὑιρίαβ Πΐο ἀϑϑῖάθο 
γοϊαρίδί!, ἐγ ρ᾿βϑίτηθ ἰοηβᾶ οἱοϊηπο5. 

ΔΗΪΠΊ ΠῚ ἄο]Ο ΓΘ Ἰηρθηΐ ρθγοιιβ58δ, 51 Δ ΟΠ 
τη} }{1ο58-τηθηἰ5 Πο᾽θοίαιϊο πη 6] 15 τη ἷ 

18. ῬΟΒΙΡΙΡΡΙ. 

ῬΒγτοπιδο τῇ, 6 απ (αΪ οαποίδ γογαββαί, ἢ 
ποοίΐαγΠδΠη, πῶ ΓΙ ΠΠΟ58 [0558 ἰοποί, ἀν ο 

οἱ ππηρδ οἴρρυπι, Αἰδοθ, δὲ οογοπᾶ, ; 
δὶ Ζυδηάο ἰθουτὰ δηΐθοδη 5 εοιοίοκαίι μην, Ε 

[[υἷ{. ϑηὶξ δυΐδπι ο 
γίδια, 510 Ἰἰν 1415 βΌ ρ ιο "115, θαθηΐα]αβ,. 

51Π6 ΟΥΙΠΙΡ 5, γϑϑίθ οουϊδοθα- ἡ Δαΐ5, πΐ8}} 
[ΠΘογ ματα - ΠΆΡΘΠΒ : οἰθηϊτῃ 

αἱ ἕᾳπο δγδηΐ [,6πδῖοὶβ νηΐ β (Δ]]10 

16. ΒΈΡΥΙΜ.. 

βυδδ ἐϑήζοξε, Οο: ΘΟΠΪΘΠΊΙΒ ; οἱ οἰΐαπι 

6ἀ6 5οἷᾶ : ἀγδοῆχηδ τηᾶἃ οοηδβίδί ΘΟΏΡΤΙΒ ἡ 
Ἠὰ ἰδηΐαπι γίρηο1" αὐ ΖΟΠΔΠῚ, δι; ἸΠΔΌΓΘΠῚ 

ο΄ [αἰαὶ 
ΡΓῸ ἰθββθῦδ : υἱάθγθ δυΐθηι, Π06 ἈΠΌΠ ΠΘ 

Νοβίγα ἰὰ Μβάυβἃ : ἴῃ ἰδρΙ ἀθπιτθοηγθι : 

ποη αυϊάοτῃ. αοΓρὰβ σαρίίθ, ΓΝ ἐαίεθτ 

11. ΕἸΌΒΡΕΝ. ἢν 

ΤΡ. 

η6 γϑηΐϊδίὶ Αρὶβ Ργοίΐθιβ ρδί!ηδγυμη, ἐν ̓ 
ἢ δαυᾶ, οἱ ᾿ρηΐβ, δἰ φυϊδαυϊα νυὶὶ : 5βοὰ 

ψοηϊϑί θη] 5ῖ0 ὑγδηβίογπηδίιβ Το Ρβ8 ἢ. αἱ 
ΔῈ ἤυι8, δὰ μιδη006 Λονῖβιϊ βεθμεαν 

τ τ όϑν, 

σαν 1} 

Ρυϊονρὰ ααϊάθιῃ ρἰηρυίβαιθ οὐ βογάϊάδ, γθθὰβ θρϑηδ, 

αυδηὶ Ὠ0}18 ραγδβὶαβ δα 1 βίο]! ἀνθ ρϑηθίγδῦ, 
ἀδάϊια5 δαὶ αυϊδαιδηη ἀδηη 518 σΆΠ60 ΒΟΟΡΪΒ Σ 
4111 564, ρᾷπθβ, ἤσιβ οἴθνυίαιθ Ἰὰ ρῖ ποθ, 
αἴιδ8 Υἶχϑο οαρ ἀ15 παπαθδηη ρΡεθίθηβδ {616 ; 

ΔΥΤΩΟΥΙΠΊ 66 οδιιδθθ ΔΥΘΘη τη οἱ ρ]ου δ, νϑηᾶ. 
: : ΡῬΙΟσ. 1». ΕΡ. ὈΙΡ. 

1. ῬΟΒΙΡΙΡΡΙ. 

δε Ρμῳνοωπαςθῆο φιοάαηι ποἰζμογιο. 

ΜΙΔΏΔΟΙΪ8 ΟΟΡΥῚ αἱ ΠΟΡΘ γΟΡΔ 6 ΒοΙθὈδὶ 

ουπηΐα, ῬΕΥΤΟΙΉΔΟΠαΤ ΠῚΠΟ ΒΡΘΟΙΙ5 ᾿ἰϑύδ, 
Φαθια ἰδοθρᾶ ἰηνοῖνις ῬΘΙ]Θηΐβ ρϑπα]ᾶ : οἷρ 

ππρτιθηίδ οὐ 56 0015, Αἰᾶσδο, οοπάρθοογϑ.. , 

51 ἰδρνᾶτα δηίθοδηΐβ οοοηδίαμῃ δἀθηία! 5 ἔν 
Ἰυγαΐηθ ΒΘ 065 5 (Θ᾽ οδηδ ΒρΘΡΟΙ Πα, 

Δ6Ρ1115 116, ρβάθβ ρϑβίδπβ διιρα οι : δὲ 1 
ἀθ ἐτον τα, 1παῖ8 δά οἂνα Ὀ15 ἀι- 



ὉΩΩΝ 18. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Οἰμώζειν εἴπας πολλά. --- Πάρελθε μόνον. 

920, ΔΑΦΙΤΟΥ͂ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂. 

Ἰορφύρεοι μώλωπες, ἀπορρινήματα γάζης 
ΕΠ έχουν, Λυδῶν ἄρχετε χαὶ Φρυγίης. 

41. ΡΙΑΝΟΥ͂. 

ἰσὺ μὲν πίσσης χωνίτιδος, ἥμισυ δ᾽ οἴνου, 
ἀρχνν᾽, βυρέχέως ἥδε λάγυνος ἔχει" 

ότερον δ᾽ οὐχ οἶδ᾽ ἐρίφου χέρας" ἀλλ᾽ ὅγε πέμ.- 

Εν: πάντων ἄξιος ἱπποχράτης. [ψς 

29. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς Μάρχον Κάτωνα. 

1 ρρον, πανδαχέτην, γλαυχόμματον, οὐδὲ θανόν :α 
Πόρχιον εἰς Αίδην Φερσεφόνη δέχεται, 

ῶ8, Παροιμία. 

Ὁ δύναμαι τὴν αἶγα φέρειν, ἐπί μοι θέτε τὸν βοῦν. 

κι 54. ΑΔΗ͂ΛΟΝ. 
μῆν τὸν χλέπτην τίς ὑφείλετο ; θερμὸς ὁ χλέπτης, 
ὃς τῶν φηλητέων ᾧχετ᾽ ἄναχτα φέρων. 

δ, ἩΡΩΛΙΚΟΥ͂. 

ῥεύγετ᾽ ἀριστάρχειοι ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης 

ΟΟΘΑΡΌΤ ν. ΒΡΙΘΝΑΝΝΑΤΑ ΠΠΙΒΌΠΙΑ. “4 
18. ΕἸΌΒΡΕΜ. 

ἐν ῬΗΦάοη αυΐϊάοπι ροθίοβαιθ ἰαμά αὶ οἱ 
Βοίΐυϊοβ ρϑ8|{65 : οβί θηΐπι ριοβιβ.. 

19.. ΟΑΠΙΜΑΟΘΗ͂Ι. 

ΤΊπηΟΠ ΠΟΙΙΪ ΠΕ ΠΠ-Ο50} ΠΪὸ ΒΔΡΙΐΟ : 564 ἰγδηβίίο, --- 
Ῥοβίᾳχυδιῃ ἰ6 τημ] πὶ Ρ]ΟΓΆΓΘ [556ΓῸ. --- ΤΓΔηϑὶ 

: Πηοᾶο. 
20. ΘΒΑΡΗΙΤΑ͂ ΑΒΑΜΜΑΤΙΟΙ, 

ῬαΡΡα ΘΙ νἱθῖοθ5, ταπηθηΐδ ρἃΖε 
Πγβιιηδοῆϊ, [γα 15 “πη ρ ΘΓ [15 οἱ ῬΩγυρίῶ. 

21. ΒΗ͂ΙΑΝΙ. 

ὈΙμλ]ἀἸδτ αὐἱάθπι ρᾶγίθτη ῥἱοἰθ ΘΧτΌ0η0 (8, Ρἱἷ, 
[[ραοὐα)-Θχ ργοββῶ, αἰτη  ἀἰὰπὶ νἱηΐ, 

ΑὙΘἢΪη8, νοῦ θ ΠΟΘ Ἰᾶρθπᾶ Πᾶρθδί : [πηϊδὶ} 
ἰθπαΐι5. δα θη ΟῚ ΠΟΥΪ ἢ] οογηα; 564 (αὶ 

ἐδ οαἱ 46 οπηηΐθι5 στα ατη- οἴ τηι15 αἰ σηπ5 οϑί, 
[Π]ρρΡοογαΐοβ. 

22. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

ἴῃ Μαγοῦμῃ Οδίομθῃ. 

Βυΐαυχῃ,ν 4] 6-τηουἄϑοθπ, ]αιιοο5- οου]ο5- Πα θθηί θη, 

[ποπ οὐδ τηου απ 

Ῥογοίπμηη δ Ογουτῃ Ῥτοβογρὶπᾶ δοοίρίί. 

23. Ῥυουθυθίαμη. 

ΟδρΥδ τη ἴθυγθ ΠΟ ῬΟΒΒ.ΠῚ : ΤΠ] Ϊ ἱπ] ρΟΒι15{15 ΒΟΥ ΠῚ. 

24. ΙΝΟΕΉΤΙ. 

Μθγουτ απ ἔαΓΘ πὰ 4115 Βα ΓΙ ραὶ 5. θη θΡΓΙ5. 68. 
«αὶ ἐγαυἀδίογαμη 8011 ΓΘ ρΘπὰ [ΒΘ ΓΘηΒ. 

35. ΗΠΕΒΟΡΙΟΙ. 

Ευρὶίο, Αὐἰβίδγομοὶ, βυρϑὺ ἰδία ἀογβᾶ τηϑυ}β 

19, ΟΑΙΠΙΜΛΑΟΗΙ. 

Βοτηίπαχῃ ΤΊμοη οὐ δύ ΟΒΟΡ : ΔΌΪΟ ργυθοδίιβ 

δηΐρα Τιτηοηὶ ἀϊτα, νἱαίουν δ]. 
ΝΙΟ. ΕΕΊΙΒΟΗΙ.. 

90. Ῥαρηϊίω σγαηιηιαξϊοϊ. 

ΕἸαρστα, βθᾷ οχ οβίτο, 46 σᾶζἃ ΓΥΒΙ Δ ΟΩΪ Β0ΟΌ8, 
ΟΥΟΡῚΒ ἴῃ Γυάο5 δὲ ῬΕΡΥ 85 ἱπηρθυϊαχα ϑϑί. 

Ε Η. σΒοτιῦβ. 
21. ἈΒΙΑΝΙ. 

ἢ6 Γαρφοπα. 

. Ατομίηθ, Ἰαρϑηδ, ᾿ἰοϑὺ δὶ αἴοθῦθ, ρδῦίθυῃ 
68 γἷπο, ρδγίθιη ἀθ ρ'66 πᾶνὶβ μαθϑί. 
ΔΡῸ 6 ἰθπορᾶ ϑϑὲ δάθο οᾶγο, γ8 564 ἱπ ουμηὶ 

Η. σΒΟΤΙῦβ. 

22. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

1 Μαγοιης Οαΐοηθηι. 

Ῥογοΐαβ Ὠἷο τηοράδσχ, ρἸδιιοῖβ Βα θυαΓ5 Ο061}}15 

ῬΙ]αιοΙΐβ ταν ἢ5 Θχϑαϊαΐ ΔΡΟΘ ΤΩΪ56 ΓΙ. 
ΡΒ. ΒΑΒΒΑΒ. 

923, Ργουογδίμηι. ' 

Νου ροββατῃ ρουίδνθ οαργᾶτῃ ; μθιι8, προ 6 ἐδαχιτα. 

ΡΙΌΤ. ΕΡ. ῬΙΡΟΤ. 
2ζς ἸΝΟΕΒΤΙ. 

Ἐδὲ φαὰὶϊ Μογουγίαγα ἴάλθπι Γαγαύα5 Δ ΌΪνὶ : 
αν διάαχ, Γασσα ααἱ τρί θθδὶ Ἀθυατῃ. ; 

Η-. σΒΟΤΊΟΒ, 

ῷ5. ΗΕΒΟΡΙΟῚ ΒΑΒΥΓΙΟΝΙΙ, 

[Ι͂}Ὃ αταριπιαζίςοβ. 

ψαυϊσὰβ Αὐἰβίδροιὶ ρανϊάπτ, γϑὶαΐ μἰημαϊαβ, 18 

ἤν τς 



48ῦϑὃ 

᾿λλάδα, τῆς ξουθῆς δειλότεροι χεμάδος, 

γωνιοδόμθυχες, βονοσύλλαθοι, οἷσι βέμηλε 
: τὸ σφίν, καὶ σφῶϊν, καὶ τὸ μίν, ἠδὲ τὸ νίν. 

. δ Τοῦθ᾽ ὑμῖν εἴη, δυσπέμφελοι᾽ ροδίκῳ δὲ 

᾿ιλλὰς ἀεὶ μίμινοι, καὶ θεόπαις Βαδυλών. 

4260. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς φιλοσόφους. 

ὑφρυανασπασίδαι, δινεγκαταπηξιγένειοι, 

σαχχογενειοτρόφοι, χαὶ λοπαδαρπαγίδαι, 
εἰματανωπερίθαλλοι, νηλιποχαιδλεπέλαιοι, 

ο΄ γυχτιλαθραιοφάγοι, νυχτιπαταιπλάγιοι, 
5 υειραχιεξαπάται, χαὶ συλλαδοπευσιλαθηταί, 

δοξοματαιόσοφοι, ζηταρετησιάδαι. 

ἐς 4, ΑΛΛΟ. 

Χ᾽ ᾿ Συχάμινον ἔσθ᾽ ὁ Σύλλας ἀλφίτῳ πεπασμιένον. 

Ἧς 28. ΑΛΛῸ 
Ἐπὶ Φιλοστράτῳ Αἰγυπτίῳ. 

Πανσόφου ὀργὴν ἴσχε Φιλοστράτου, ὃς Ἀλεοπάτρχ 

νῦν προσομιλήσας τοῖος ἰδεῖν πέφαται. 

ἜΝ 29, ΙΟΒΑ. 
Μή με Λεοντῆος τραγικοῦ χιναρηφάγου ἦθος 

λεύσσων, ἵψιπύλην ὡς χαχὸν ἦτορ ἔλα" 

ἤμην γάρ ποτ᾽ ἐγὼ Βάχχῳ φίλος, οὐδέ τιν᾽ ὧδε 
᾿ γῆρυν χρυσολόθοις οὔασιν ἠγάσατο. 
τ 5» Νῦν δέ με χυτρόποδες χέραμοι χαὶ ξηρὰ τάγηνα 

χήρωσαν φωνῆς, γαστρὶ χαριζόμενοι. 

ΑΝΤΠΟΠΘαΙ κΣ ΘΗ ΔιΟλ: ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ ΘΕ ἐς 
Ῥήοουῦ! αγϑοῖᾶ, ταΐὰ ἐκ ώα ἀκα ἐ 

ἰδ|Πδηιο8.ἐπ-ϑηρ!Ἰβ. θοπιθγοθδ, ΤΠΟΠΟΒΥΠ]]Δ 
[ἀπιδίογαβ,. αυΐρυδς 

γ8] σφίν, ν6] σφῶιν, οἱ μὲν, γὸ! γῶν 
Ἦοο γοϑ]β βἰΐ, τηογοβὶ : Ηθγοάϊοο δυΐθη. 
ατοῖδ ΒΘ Γ πιδηθδί, οἱ ἀθούυτῃ - ἢ ]18, Β6] 

20, ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ιη ῬΒΙ]ΟΒΟΡἢΟΚ5. 

Ου-5ΌρθΓο  α ἰο]]απί, Ζυογαπι πᾶϑβιιβ-τηθηί 

4υϊ-θνΡατη τηθηΐο-παϊτϊαπί, οἱ ρδίθ!]85- τὸ 
4υ}- ΡΠ] απ, Βα ρ ΘΓ -οἰγουτη δοϊαπί,, Ὡμα 18 - Ῥϑαῖθι 

[ἰπορἀθηΐο5 οἱ οἰθυπι-ἰηΐὰ 
Ὡοοἰα-ΟἸδΙη16-οοτηθἀθηΐθβ, ποοία- 

Παϊ-Δἀοϊθβοθηΐα!ο5- [Δ] πηΐ, οἱ 5.}18}085- ΠῈ0. 

Θχ-Ορ ΠΟ Π6- 8 Π8-Βδρ᾽θηΐθ5, υἱτ 15 - ἴῃ 

27. ΑΙΧῦ Ὁ. 

Μουυπι δϑί 5.118 ἴα τῖηᾶ ΘΟΠΒΡΘΙΒΌΙΩ. 

38, ΑΙαῦῇ. το 

πον Ῥμϊοβίναίο ΘΕ 

ὨσὰΠΟ [Δ ΠΉ]]18 Ὁ] 6 γ- 505 [815 δερθοία γαύζος: 

99, ΖσυΒ 3. 

Υἱά 65, ἘΥΡΟΣ τ αὖ τη] 1 οΟΥ οἰῶν ιῷ 
ΘΓΆΤη ΘηΪπΊ οἰ 6ρῸ Βδοοθο ἀἰ]θοία, θαι 

᾿γοσθπὶ δΓΟ- Οὐδ 5 ΔΟΓΙΡαι5 ταϊγαίαβ δδίως 
Ναηο δυΐθπη ΤΠ6 μχυλν νυν ἰοβίῷ . 

[[Δοίω 58: 
ΟΥΡαυαηΐ γδῦθ, γϑηΐὶ ργα βοδηΐθθ.. 

ΠπΙθι5 6 αρϑθοὶβ δὰ νϑάϑ, 5858 τη Δ }}5 : 

ἼΣ ΑὨΡΌΠΟΥΊΌγΟ68, α1615 απ ΤΩ ΒΥ} 808 οοΥαϊ, 

φαιι, οεἶ, αὰτὸ Βα] σαἰίαγα ἄὰγα ογρϑηΐ. 
διηὺ βδιϊβ ἤϑδοὸ υοὈΐβ, ΤΠ ΟΓΌΒὶ, αἰοίδ; 56 Ηγϑβ 

οἱ υἱσοὸ ΒδΌΣΙοΙ βογοαὺ Ἡθγοάϊοὶ. 

Ἡ. ΘΒΟΤΙΟΒ. 

26. 15 Ῥηϊίοδορἢοξ. 

ΑΥ̓ΘΟΙΒΆΡ ΘΙ ΟΣ, τηθηἰοργορπἀυ]οπδβὶ, 
: ΒδΟΟΌ ΔΥΌ Ι ΘΟ ΥΪ, Ὁ] πα ρδ δ! ἰσδρὶ, 

ἱ φούγοἠ οὐ ἰορὶ, ρϑαϊηἀ !Πποου ἰπθηΐθβ, 
ποοί]δίθηςνουῦΐ, ἔρδα 1 ΘΠ Σ᾿ Δ υὶ, 

ῬΆΡΙΠη51411, οδρίθηςα]} 15υ} 1 ρθη αὶ, 

γἱρῥαϊδιυσαρ 88, υδηὶ ρου! ]οααὶ. Η. σΒοτιῦϑ. 

20. 1ηὶ μ)ιιοδορλιοδ. 

ΘΠΟΠΙΘΔΡΘΡΌΠΘ5, ΥἹΟΡ ΒΒ ΒΡ γοσ θη 
τηϑη 1 οθΔΡΌ 60188 ΘσχίθΡΘὈΤΟρδίϊ 8, 

ΡΙαπροἀδιᾳαριποθρηΐίαὶ, Βα το πδταϊοί., 
ποοιΠ!δίοηίγουῦΐ, ποοί:ἀο]οβύπα!ι, 

ΡΠ ργθι ορΙΔρῚΪ, δα ϑ] οοδρυϊούγιοϑο, 

ΓΟ σογδαοιρίαθθ, παρ οΘΠΟΥ ΟΡ ΡΙ. ΝΡ ΡονΉοΕοέυρςνἘἐοἘἔσοἘοΘόἔνἔοὌυψυρπν σ 000 

28. Ατὴῦῇ. 

Εβίο Ῥμϊοβεγαίμβ ἱηρθηϊο, ααὶ ζντη ΟἸθο, 
γορβδίτιβ Βρθοῖθπι 4185 δἱ 118 τϑίθυ 

ῬΗΠΙΟΒΤΕ. 
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80. ΠΟΛΕΝΏΝΟΣ. 
λ ππῶνος τοῦτ᾽ ἡρίον ἀρκαδίωνος, 

ς ὥρθωσαν τᾷδε παρ᾽ ἀτραπιτῷ ὶ 

Δόρχων χαὶ Χαρμύλος: ἔφθιτο δ᾽ ὡνὴρ, 

ρωπ᾽, ἐκ χανδῆς ζωροποτῶν χύλιχος. 

31. ΑΔΕΈΣΠΟΤΟΝ. 

τἷ ἀριστείδου τοῦ ῥήτορος ἑπτὰ μαθηταί, 

αρες οἱ τοῖχοι, χαὶ τρία συψέλια. 

82. ΑΝΟΝΥΧΜΙ. 

Ο]ὴ Οομηηοάστῃ ΑἸῃίοη ᾿ΠΠΓᾺ, 

οά5. ΗδΓου]Θατη Πουηθη μὰ ΡΘγ6 Οὐρὶ; 
ΠΟΤΕ ΠΟῚ Ρυΐαΐ 6556 ὈΟΠ ΤΏ, 

15. Βυπηδηὶ ᾿01}5 οἱ ἱπηρουὶὶ ; 
1η5 αυΐη οἰΐδπι οἰ ΓΙ 15 6556 ἀθΠ], 
δὶ βδὶ( ῬγΪΠΟΘΡ5 Ποπηϊηἶβ ΘΟΡΘΡῚΪ 
δ ἰδίθ ἀθιυβ, π60 ἰδιηθῃ {}}15 ΠΟΠΊΟ. 

38. ΑἸΤΌ Ὁ. 

Ιῃ Ῥοβοθημίατῃ ΝΙρυαη ΠΏΡ. 

οΓ Εργρίϊδοὶ ΝΊΡΟΥ δάβίαί ᾿Ππ21{158 ἸΠΡΘΏ5, 
᾿Θθαϊάοβ βοοῖιβ, ἃ γᾶ 5608 γο θηβ. 

" ΓΟΡΘ5, ΠΌΠῸ βΘηΐ65 διηϑηΐ, ΠΟ Δ Γ68, ΠΟΙΩᾶ : 
Απἰοηἰηἷβ ΟΔΓῸΒ οἱ ἱπιρϑγῖο. 

'ποπιθῃ Πᾶθοί; ΝΙρταπι [ΟΥΤΉΔΥΪΠΊ118 ᾿ρ8], 
γη56η ἰγοηΐ, ἴοτ τη, τηϑί8}18 {10 ].. 

84. ΔΙΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΛΑΕΡΤΙΟΥ͂. 

; Εἰς Πυθαγόραν. 

σα. Πυθαγόρας τοῖος σοφός, ὥστε μὲν αὐτὸς 

"αὔειν χρειῶν χαὶ λέγειν ὡς ἄδικον, 

δ᾽ ἄλλους" ἄγαμαι σοφόν" αὐτὸς ἔφα μὲν 
ἀδικεῖν, ἄλλους δ᾽ αὐτὸς ἔτευχ᾽ ἀδιχεῖν. 

8. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς Πυθαγόραν. 

ρένας ἣν ἐθέλῃς τὰς Πυθαγόραο νοῆσαι, 
ἰσπίδος Εὐφόρόου βλέψον ἐς ὀμφάλιον. 

ἜΕΡ ΠΑΝ ἘΣ τυ τὸ ἀν Ὁ Δ 
ὸ 

ΠΘΑΡΌΤ Υ. ἘΡΙΟΠΑΝΝΑΤΑ ΙΒ ΒΙΒΟΒΙΑ 
30, ΡΟΙΕΜΟΝΙΒ. 

ΒΙΡδοἰβδίπιὶ ἤοο βϑρυϊογατι Ατοδαϊοη 5 
ὉΡΡἾ5 Θυοχθριηὶ, Πδη006 ιχίδ 56 ῃ) 181 

Π}11 Πογοοη οἱ ΟΠ ΡΏΥ]ὰ5 : τοῦ δα ΐθπι 6βί υἷν, 
ΒΟπΊΟ, 6 οἂρδοὶ ΠΠΘΓη-Ῥοΐδη5 ροουΐο. 

31. ΑΝΟΝΥ͂ΜΙ. 

Θαϊνθίθ, ΑΥἰβἐ!α 15 τῃθίουβ βρίθπι ἀἰβοῖ ρα], 
αυδίυον τηυτὶ οἱ ἰγῖδ β 058}118ἃ. 

892. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς Κόμμοδον Ἀντωνῖνον. 

Κληθῆναι γλίχεται Κόμμοδος ἡραχλέης: 
οὐδ᾽ Ἀντωνίνων στέργει ἔχων ὄνομα" 

μιήτε βροτῶν εἰδὼς τέθμια, μήτ᾽ ἀνάχων. 

Μᾶλλον δ᾽ αἱρεῖται χλῆσιν ἔχειν θεϊχὴν, 
ἢ χρατερός τε ̓ χλόειν παμόασιλεύς τ᾽ ἀγαθός. 

ἔσται δ᾽ οὐδέτερόν γ᾽, οὐ θεὸς οὐδὲ ἀνήρ. 

((δ58}}.) 
838. ΑΛΛΟ. 

Εἰς Πεσχέννιον Μέλανα. 

Αἰγυπτίης αἴης ὁ Μέλας μέγα δεῖμα πάρεστι, 
Θηύαίδος πρόμαχος, χρύσεα πᾶσι νοῶν" 

Τὸν βασιλεῖς χ᾽ ἔθνη φιλέουσιν, καὶ σύ γε, Ῥώμη" 
τὸν χ᾽ ἀντωνίνοις παντοχράτορσι φίλον. 

Οὔνομά οἱ Μέλας, ἐστὶ λίθου μέλανος δὲ χαὶ εἰχὼν 

ἥδε" συνῳδὸς ὕλη ὄφρα γένοιτο φυῇ. 
(ΒΘ! πη85.} 

84, ΒΙΟΘΕΝΙῚΒ ΠΑΒΉΤΙΙ. 

Ιη Ῥυ. ΒΔΡΌΥδΙα. 

Τα 5 ογδί Ῥυ ΠαρΌΤἃ5 βαρίθη5, αἵ 'ρ586 «φυϊάθηι 
ΠΟῚ ἰδηροῦθί οᾶΓη6Ξ, 80 ἀἰοογθί 6556 πϑίδϑβ: 

568 81105 ρᾶϑοθγοί : Δ ΓΊΪΓΟΓ βδρ᾽ θηΐθτη ; 1056 δἰθθαί 
[φυϊάθιη 

ΠΟΏ 566 ἰη]υ5ΐ6, 8105 δυΐθπι [λοϊοραί Ἰη]υ5ΐ05 
[6558. 

95. ΕΦΌΒΘΕΜ. 

Ιη ῬυίδρΡΌΓϑτη. 

Μαηΐθμι 5ὶ γ6}15 ΡΥ ΠΔρΡΌΤΘ ΘΟΡΠΟΒΟΘΙΘ, 
ΕᾺΡΒΟΓΌΙΪ ΟἸΥρ 6 δβρῖοθ ὑπη ] στη : 

γεν : 90. ΙΝΟΕΕΤΙ- 

86 ὀίδαςο φμοάαηι, οἱ ποριθη Αγοααϊοηί. 

ὯΔ ΘΊΡΔΥΘΒ5 5011} ΠῚ 5ΒΙΘΟΔΓΘ ΟἾ]11105 
ΟῬΡΟΡΊΘΡ 161" ἷο ροβιθυθ ἄπο, 

ΣΉ ]ὰ5 δὲ ΠορΟΟΙ : Υἱΐδθ οἱ τιιρίδ, Υἱδίου, 
ἃ, ραϊθηίθ τηθυατῃ ἄτα ὈΪΌΪἐ 6 68166. 

Η. σΒΟΤΙῦ8. 
ϑέ. ῬΙΟΘΕΝΙῚΒ ΤΠΑΕΕΤΠ. 

6 Ρῳέπαφογα. 

Τὸ ἰδτὴ γηΐγᾶ [αἰὺ βαρὶθηίϊα, ΠᾺ}1885 

ἰδηρογθὺ αὖ ΟΔΡΏ68, ἰὰ γταΐαβ 6586 ῃθίδϑβ, 

δοηΥΐνὶβ ἰδίῃ 6556 ἀδγοὶ ; 5 0116 60}, διιοίου 

οϑὺ 8115 ο]υ5, αυοά Γαρὶὶ 1ρ56, τηᾶ 

Η. σβοτιῦ8. 

95. ΕΠΌΒΡΕΜ. 

Ρὲε Ρῳέλμαφογα. 

ῬυΓΔρΡΌΓΕΘ πηθηβ αὐδηίδ, ζαϊὶ ααΐϊ 5οῖγο δ ονδΐ, 

Ῥδηϊμοῖάθο ον ροὶ ἀϊοὶὶ ἃ ἀσῖθὸ 5018. 

4. 
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Φησὶ γὰρ οὗτος, ᾿ὑγὼν ἦν πρόδροτος" ὃς δ᾽ ὅτε οὐχ 
φάσχων ὥς τις ἔην, οὔτις ἔην ὅτ᾽ ἔην. [ἦν, 

90. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αἰνῶ Κλεάνθην, ἀλλὰ μᾶλλον ἀίδην" 
ἰδὼν γὰρ αὐτὸν πρέσδυν οὐχ ἠνέσχετο 
τὸ μὴ οὐ τὸ λοιπὸν ἄνεσιν ἐν φθιτοῖς ἔχειν 

τοσοῦτον ἀντλήσαντα τοῦ βίου χρόνον. 

17. ΠῸΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂: 

Βίωνα, τὸν Βορυσθένης ἔφυσε γῆ Σχύθισσα, 
λέγειν ἀχούομεν θεοὺς ὡς οὐδέν εἰσιν ὄντως. 

Κεὶ μὲν τὸ δόγμα τοῦτ᾽ ἔχων ἔμιμνεν, ἦν ἂν εἰκὸς 

λέγειν, φρονεῖν ὅπως δοχεῖ: χαχῶς μέν, ἀλλ᾽ ἔδοξε. 

ὃ Νῦν δ᾽ ἐς νόσον πεσὼν μαχρὴν χαὶ μὴ θάνῃ δεδοιχὼς 

ὁ μὴ θεοὺς εἶναι λέγων, ὁ νηὸν οὐδὲ βλέψας, 

ὁ πολλὰ χλευάσας βροτοὺς, ὅσοι θεοῖς ἔθυον, 
οὗ μοῦνον ἐσχάρης ὕπερ, βωμῶν τε χαὶ τραπέζης 
χνίσῃ, λίπει, θυλήμασιν θεῶν ἔδαισε ῥῖνας. 

ι0 Οὐδ᾽ εἶπε μοῦνον' ἤλιτον, σύγγνωτε τοῖς πρίν" ἀλλὰ 

χαὶ γραὶ δῶχεν εὐμαρῶς τράχηλον εἰς ἐπῳδὴν 

χαὶ σχυτίσιν βραχίονας πεπεισμένως ἔδησε" 
ῥάμνον τε χαὶ χλάδον δάφνης ὑπὲρ θύρην ἔθηχεν, 
ἅπαντα μᾶλλον ἢ θανεῖν ἕτοιμος ὧν ὑπουργεῖν. 

ἢ Νωρὸς δ᾽ ὃς ἤθελέν τινος μισθοῦ τὸ θεῖον εἶναι, 
ὡς τῶν θεῶν ὄντων ὅταν Βίων θέλῃ νομίζειν. 
Τοιγὰρ μάτην φρονῶν, ὅτ᾽ ἦν ἅπας ὁ λέμφος ἄνθραξ, 
τὴν χεῖρα τείνας ὧδέ πως, « Χαῖρ᾽, εἶπε, χαῖρε, 

[Πλουτεῦ. » 

τ ΤΆ 

ΑΝΤΗΟΙΘΘΙ Δι ἀπ Δῖο μι ἈΡΡΏΝΡΙΟΙΘ ΠΥ ΤῊ 
Ι Σ ἽΝ δὴ 

Ηΐο δηΐμῃ δἱὶ, Ἐξ ΓΔ τὐμὰ ἐμ δεέ μα δ. 16 
᾿[φυδηάο ΠΟ 

ἀἰοθηβ 5656. ΔΙ ΘΙ 6588, ὨΘΠΊΟ γα 

906. ΕΦΌΒΌΕΜ. 

1ιδυάο ΟἸθδηί θη), 564 τηὰρὶ5 Ογουτῃ : 
γ᾽ 65 ΘΗΪΠῚ ᾿ρ5 0 5ΘΏΘΙῺ ΠΟῚ {μ}1| 
συΐη ἴῃ ροβίθυιπηι ααυϊθίθμη ᾿ηΐθν τηογίαοβ Πὶ 
ἰδηΐαπη απ Θχδη ]νογαΐ ν᾽ δ ἰθηραβ. 

381. ΌΒΞΘΕΜΝ. 

ΒΙΟΠΘΠῚ, 4πθτὴ ΒΟΥ βίῃ η65 σϑησϊξ, ἰθυγᾶ 56 
ἀΐσογθ διιϊπιιβ ἀθ05 Πα δι πη 6556 ΟΤηηΪ 
Ουοά 5ὶ ἴῃ βθηΐθηϊϊ συᾶτη Παθθθαΐ, Ῥθγτη 

ἴδοι θαπὶ βθηςγ8 αἱ νἱἀρία; τηᾶ]6 αυϊ θη 

Ναας δυΐοπι ἴῃ τπουθαπὶ οὐπὶ ἱποϊ ον ἸΟ ΘΙ 
[πο πιουϊαίαν ἢ 

4υἱ ποῃ ἀ608 6588 ἀϊοοθδί, αυιΐ ηΘ ἰοππρίαι ͵ 

4υὶ 5ῶ 06 ᾿ργιβδγαΐ τοῦδ }68, ΦΌΜΑΝΜΕΝ ἢ ἐξ 
{ 

ΠΟ 80] 1 ΒΈΡΘΙ ἰοου μη), ἃΓΆΒ416 δἷ πηθηβᾶ8 [Ὁ 

πἴάογθ, 8 1ρο, 50 {πιο η018 ἀθογαπὶ ρα] 5:66 1} Π 
Νϑααθ βοίαμι αἰχὶξ : Ρϑοοδγΐ, Ἰφποβοῖίθ ΡυΪογὰ 

οἱ δπυὶ ἀδαϊί ἴδοῖ]6 ΘΟ πὶ δᾷ ἱποδη αι ϊοηθπι, 
οἱ Ἰογῖβ Ὀγδοιϊα ορθαϊθηίθν Πραν! : 
τδιηηυηα6. δἱ γᾶτηιπὶ ἰδ βαρ γᾶ ἴογθϑ5 
οἸηηἶἃ ροίϊυ5 υδηι ΤΔΟΡῚ, Ρᾶγδί5. Βα τηΐη 

Βιυϊαβ ἀνθον 4] νοϊαθεῖῦ ΤΠ ΓΟΘ66 α 

ααδδὶ ἀἰ] δββθπί ουτη Βίοη νοὶ Ἔτιη 
ΘοΙΠοοὶ γαβίγα {ἐμηι ΒΔ ΡΊΘη5, οὕ 6556 

[Ρ688 ἰδ 
τη ηυτ ἰδ π46η5 5ῖ6 αυοάδηι πη060, « 858] 

1Π|6 δρο, ἀἰϊχὶί, δυδια, ααὶ ἀἰχῖς αα]β [αθναί, οατα 
Ὡοη ἔπογαί, αὐδηύαβ, οαχα ζαϊ, 1116 Γαϊὶ 

Ἡ. ἀΒοτιῦβ. 
30, ΕὔΒΡΕΜ. 

5ὅ8η6 ΟἸδδηίμθηι ἰδάο, 564 Μογίθιῃ τη ΔρΡῚ5 : 
488 ΘΠ 5θηθιὴ νἱάθυθῦ ᾿ρβατη, πο] αϊί 

ΠΟῚ ᾿ΠέρΥ' ὈΤῚΌΡΔΒ ΘεθίθΓΏ ΤΩ αἸ ΘΒΟΘΓΘ, 
ααὶ ἰδηίδ, Υἱΐδα ἰθωρογᾶ θχδηξνθυαί. Ἢ. σβοτιῦβ. 

91. ΕΞΡΕΜ. ϑ᾽ 

Βίομϑ, ἀαθηλ Βουυβίμϑηββ ἴῃ ϑογίμϊα ργοάυχὶί, 
Βὰπο ἐνδα 1 41558 δοοθρίμηιϑ 4605 ὨἰΏ1] 6588 οταπίηο. 

Ουοά 5ἱ ἰθητββϑὺ του 16: ῥ᾽ οί τα βθιηθὶ, ἀϊοίανὶ 
ΘΥΔΤΩΙΒ : ϑιϑηὐε αἱ ρῥΙδοοῦ ; τη816 Β6γο]θ, δὶ 18 ρδοθθαΐ, 
Ναμο γθῦο, ἴῃ ταορθυτα αὐ ἱποα 1 Ἰοηριιπι οὐ τηοῦὶ ἔου- 

πωϊάαΐ, 

ΠΟῺ 6586 αἱ ἀϊοὶϊὶ ἀθο5, ααὶ ἐθιαρ] τὰ παηαὰ 
ἀουῖβου 116 του δ! ἑαγη 580}18 ααἱ Παχαθῃ Ρ] 
᾿Ποἢ. ΒΟΪΌτα ΒΆΡ6Ρ ΔΙ (ΔΡῚΌ.5, ἴοο15 οὐ βδονᾶ 

δάϊρο, πίάογϑ οὗ ταῦθ ΠΆΡῸ5 ἀθουατα ἱν 
ποο ἰᾷ πιοάο ἀἰϊχίξ ᾳιοά 5οϊϑὲ; Ῥϑοοδνυί, Υ̓ 

β6ἀ «ἀπαὶ ἴδοὶ 8 ρυθο αἱ, ΘΟ]]ατη 5101 Θχοϑῃ 

οὈράϊοηίον οὖ Ἰουὶβ ἀθυϊποίθπαδ ὈγδΟμΐα, 
Τηδιηπυτηηι6 οἱ ᾿δαν] γατη]08 ΒΌΡΘΙ" [Ὁ Ρ65 
αὐϊάᾳαϊᾷ γ6}18 ργοταρίτβ τη 915 ΒΌΡΙΡΘ αὺ 

ΒΟ ἀπ5 νϑγο, 6χ τηϑυοθάαϊδ αἱ ἀϊνοβ. 
αἰ δἰ ἰχπο ϑβϑβοπί ἀυδηάο 608 Βίοῃηϊ 6 
ΕΤυβίγδ ΘΓΡῸ 58 Ρ15}8 ἰδί8 βι1ρ5, υἱ Ἰδοια 

δἷο ἴδυπιθ ἰθμἀθὴβ ἀθχίθρδιῃ, « ϑαῖνο,. 

ῬΙΟα. 1 



ἘΡ ἐν 88. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿ γέρων ὧν χαὶ φάλανθος, ὦ ̓ρίστων, 
τὸ βρέγμ᾽ ἔδωχας ἡλίῳ χατοπτῆσαι; 
ιγὰρ τὸ θερμὸν πλεῖον ἢ δέο! ζητῶν, 
Ψυχρὸν ὄντως εὗρες οὐ θέλων ἅδην. 

89, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς Καρνεάδην. 

ἀρνεάδην, τί με, Μοῦσα, θέλεις ἐλέγχειν ; 
ἐγὸρ ὃς οὔτι χάτοιδεν δλὼς δεδοίχει 

" ὅτε χαὶ φθισικήν ποτ᾽ ἔχων χαχίστην 
᾿Ἕ ἔθελεν λύσιν ἰὀχέμεν" ἀλλ᾽ ἀχούσας 

μαχον ἀντίπατρός τι πιὼν ἀπέσδη, 
τοίνυν, ἔφησέ, τι χἀμὲ πιεῖν. » --- «Τίμέντοι; 

«Δότ᾽ οἰνόμελι.» Σφόδρα τ᾽ εἶχε πρόχειρα 
; αρλὰ 
δὴ δὐνέχουαά με καὶ διαλύσεται δή.» 

οὐδὲν ἔλασσον ἔδη κατὰ γῆς, ἐνῆν δὲ 

ὦ χαχὰ χέρδε᾽ ἔχοντα μολεῖν ἐν ἅδου. 

40. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς Μενέδημον. 

Μενέδημε, τεὸν μόρον, ὡς ἑκὼν ἀπέσόης 

θῃσιν ἑπτὰ μηδὲν ἐσθίων. 
Ὃν ἔρεξας Ἐρετριχὸν, ἀλλ᾽ ὅμως ἄνανδρον᾽ 

ζ ΤῊ ἼΡυνν ἔπειγέ σε. 

4“. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς Μένιππον. 

τὸ γένος, ἀλλὰ Κρητιχὸν χύνα, 

ΔΑΡΌΤ ̓ ὰ ΒΡΙΟΝΑΝΝΑΤΑῚ ἹΒΒΙΒΟΠΙΑ. 449 

38. ΕἸΒΡΕΜ. ᾿ 

ΟἿ Πδὴ 56η6Χ ΟἸΙΠ- 515 δἰ οαΐνιβ, Ατὶβίο, 

δρυΐ - ΘΠ πλιπὶ 6 ἰ5.1 5011 ἀββᾶπάιτῃ 
501Π16οὲ οΔΙΙ ἀτιτη Ρ]Β φιιᾶπι οροτγίογοι αυυθη8, 
{γϊ ρ᾽άππι τοὶ ρβᾶ γρϑῦιβιϊ ποῖθη8. Οτοῦπι. 

99. ΟὔΘΌΕΜ. 

Ιῃ Οαγποδάθχ. 

Ουϊὰ τὴ6 (ἀγηθδάθπι, χυϊὰ πη, Μιιᾶ, ν᾽5. τοάδυ- 

[σαθγο 
Ιπαοοίι5 ἐδ 68: χυὶ Ὠἰ8}} υἱάϊι Χυδηΐορογθ {ϊπιθγοὶ 
τηοΡίθτη : βισυϊάθη ρῃ βίο φυοηααπὶ Δ θΟΓἃΠ85 

[Ρ ββί πηο 
56ἀ εὐπὶ- 
[δια βοῦν 

ΥΘΠ6Π0Ὸ Απίϊραίγαπι θροΐο θχϑιϊποία πη 6586, 
« Βαίθ ἰσιίαν, ἰηχαϊ!, οἱ τπῖῃὶ δἰ χυϊὰ θ᾽ θοπά απ; » 

[---ῤῬ Οὐἱὰ οοτίο ἢ 
« φιίὰν » -- « θαΐθ πηυϊϑυτῃ. » αιάθαιθ μαθοραΐὶ 

[Ρτοτηρία μ8ο: 
« Νωων οοδρτηθηίΐδηβ τη6 οἱ αἰββοϊνοί 5β8η6. » 

Αἴφαθ 15. φυϊάθπι πΙἢ1]0 τηΪη18 8011 50} ἰθγγὰ ; 
[Ποὺ δαυΐθιη 

Ρίαγᾶ τηδὶὰ Ἰαογαΐο δὲ ργοβοϊβοὶ δὰ Οὔοιιπι. 

40. Ε]ΞΘΕΜ. 

Ιη Μϑηθάρχυηθτη. 

ΤΟΥ, ποϊθρθαί αἰββοϊ αὐϊοπθῖα ἴθυγθ ἃ 

Απάϊν!, Μϑηθάθιηθ, ὑὰυτη [αίαπη, αἱ γο θη 5 Θχϑίϊπο- 

ἴῃ ἀἴθθιιβ βδρίθιι πἰ ἢ} οοπηθά8Π8. [5 65 
1η46 1δοίπιι5 Γθοϊβίὶ Εγοίγϊδοιτη, 584 ἰδτηθη ΡΔΓΙΙΠῚ- 
ΔηΪΠ1- ἀθ] !Φα! τα Θηΐπὶ ἀὰχ ρα ἰ6. [Ὑ]Γ}6 : 

41, Ἐ]ΞΘΕΜ. 

Ιη Μρηϊρρυμ. 

ῬῃΟΐσθη ΡΌΠΕΓΙΟ, 56α (γϑίϊουτη οδΠ6Π), 

88. ἜσΒΌΕΝ. 

δ᾽ Αγἱβίοπε. 

. Αὐὶβίο, οατη [ὉΓ65 ΒΘΠῸΧ ΟΔΙΥ ΙΒ, 

δοφαθηάυτα βἰποῖραῦ πάχη 50]1 ἢ 
οηΐθ αἸδουἷβ ἀσπι οΔ]6 6 Ρ]115 ξ64 80, 

ΕΡῚ τπουβ δϑὺ γϑρογία πο]ϑηίϊ. 

Ἡ. σΕΟΤΙῦΒ. 
39, ΕΟὔΒΡΕΜ, 

ΓΡε ΟΘαγηραάο. 
ἴσου Οδνηθδαὶ αυϊὰ οριβ, Οδιηθῃδ 

Ψ Τορο, πϑϑοὶΐ αὐ 1116 πθοθῖὴ {ἰτηθοδί ὃ 

δῃΐτι ῬΕ Εἰ βίουι5 τα βο 6 ἸΔΌΟΓΔΠΒ, 
τηᾶπα τϑηπθθαὶ ορϑτα. 584 οἸΐτη, 

᾿Απεραίγιαμι ΡοΥ 1580 ΤΩ ΘΙΏΟΥ γΘηθηΐ, 
δον αἷϊ, ἀδίθ τοὶ αιοὰ οἱ 'ρβ6 δίρδιηι. » -- 

ΣΕ 11. 

[« Ουϊὰ δαίοτα  » Ι 

-- « αγδνγϑ 6116 γάθγατῃ. » Εἰ μο0 ἀποαὰθ 'ῃ ΟΥΘ 
[Ργοτηρίαι : 

-- « Μοϑδμι σγοίϊπϑὶ πδίαρα, λάθη γϑϑοϊνϑί. » 

ΝΙΒΙΙοταϊπαβ 1116 Αομογομίδ Δ ΌΪ, βθὰ δηΐθ 

Ροίογδί, τηδ]ὰ τηα]ία Ἰπου Δοῖθη 5, 80 1558. 
Η. σποτιῦϑβ. 

ἀρ. ΕὔὔΞΡΕΜ. 

π Μοηῃφαθηιμηι. 

ϑοῖνὶ, Μϑηθάθμθ, βιργθιὴδ μὰ, 'ρ86 αὐ αἰίγο ΟὈΙΒ(ὶ 

βϑρίθια ἴθ θὰ 8 βυϊηθη8 οὐμηΐ οἷδο : 
[δοὶῃ 8 πὲ ΡΡΟΡβὰ8 Ἐνοίνίοοι, μδπὺᾶ ἰδύάθῃ σἱγὶϊο : 

ὭδΙη ΤΘΡΟΣ ΔΆ ταὶ (6 γΘβΘη8 πο φοΙρα  ῦ. 

ῬΙΟΟ. ΔΕΒΎ. ΕΌ. 10. 

ἀι, ΟὔΒΡΕΜ. 

[πα Μοηπίρριιηι. 

Ῥμοθηίοθια σθηθΡ6; Ογθυϊσαμα ὙΘΙῸ σΔΏΘΙΩ, 
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4ἀδ᾽ ᾿ ΑΝΤΗΘΠΟΘΙ Δ: απαασι ΔΡΡΕΈΝΡΙΟΙΒΟ, 

. ἡμεροδανειστήν ---- τοῦτο γὰρ ἐπεκλήζετο -- 
οἶσθα Μένιππον ἴσως. 

Θήδῃσιν οὗτος ὡς διωρύγη ποτὲ 
. ὃ καὶ πάντ᾽ ἀπέδαλεν οὐδ᾽ ἐνόει φύσιν χυνός, 

' αὑτὸν ἀνεχρέμασεν. 

42. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς: Στίππωνα. 

Τὸν Μεγαρέα Στίλπωνα, γιγνώσχεις δ᾽ ἴσως, 

γῆρας, ἔπειτα νόσος χαθεῖλε, δύσμαχον ζυγόν" 

ἀλλ᾽ οἶνον εὗρε τῆς καχῆς συνωρίδος 

φέρτερον ἡνίοχον" (χανδὸν) πιὼν γὰρ ἤλασεν. 

ἀ8. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ιη Οριίαη). 

Ἠ]βίγϊο δι ΒΘ ῃΪΟῦ ὑΓΡ 15, ΡΥΑΥΪΒ, 506, ᾿πἰ 08, 
᾿πηρὶ 5 οἱ Γ6 ΠΧ 510 β' πιὰ} 6556 ουρὶΐ : 

αἱ ποι ῬΙᾺ5. 6556, γϑὶϊῦ ἰϑιηθὴ 6556 Βϑδίιβ; 

αυοά πᾶΐαγα πορδΐ, πθο γροὶρὶΐ γαίϊο. 
ὅ Νά ΡΙυ5 οἱ δ χ ροίΐθγαίΐ ἀἰοὶ δίχαθ νἱά ϑιὶϊ : 

ουἱϊ ἱπιρθυῖαπι Ἰη 6 ἰχ οϑί, εὶς 1116 510]. 

ἀὰ, ΑἸἴαῦῦ. 

ἴῃ Πιδάσχηθηυτχη. 

ΜΙ  Πλ 15 [ἴῃ ΒΟΙΊΏΪΒ, ΟἾΥ65, ηἰβὶ ἴδ! ]οῦ, οἱ ἰδίυα : 

ΔΗ ΟΠΙΠΟΓῚΠῚ ΠΟΙΏΘη ΡΌΘΓΡ 1116 σογοθδί, 

40] ρΡαΐν8 ὙΘη8}} σ᾽ ηἰλιι5, 56 πιδίγο ρυαῖοα, [ν]1.) 
((θηΐυμη ἢϑηι τη. 05 ρᾶ58ἃ θϑί, ὀθηΐξυτηααθ τορἃ- 

5 [056 οἰϊδηη οἰ νὰ5 τη ΘΟ 5 ἰαϊὶ, ἰπ46 τηᾶὶία8. 
Εη Ρίυβ, δὴ Μᾶγουβ, ὕϑγιι8 πᾶτὰ ἤθη ἔαὶὶ 1116. 

ἀδ. ΑΠΌ}. 

ΑἸοχδπάρὶ ϑϑυθυὶ ᾿Ρ. 

Ῥαϊολαπι φυοα μα ἱᾶ5 6556 ΘΒ γα Πι ΓΟΡΘΙΏ, 

γα]ρ ΓΪ, τα ϊβθγᾶπάθ, 46 [80 6}]ἃ : 
81 γΘΓῸΠὶ ρα ΐᾶ5 6556, ΠΟῚ ᾿ΓΆΒΟΟΙ : 
ἰαηΐαπαι {πι σομηθ ἃ 5 γϑ πὶ ἸΘρΌΒ0|05, 

5 αἱ ἢδ5, ΔΗ] Π18}15 ΓΘΡΪ515, 

ῬυΪ ΟΠ 6 Ρ, Π6 ἰην 4685 ᾿νογθ τη θη 18.. 

ἀϊαγησπη τΑ ΡΝ τον -τ 5ἷθ. δηΐπὶ οορπ 
ῃοϑίϊ Μοηίρρυμ ἰογίαϑϑθ. 

ΤΠΘΌ 15. ϊὸ αὐ ΡΘΓΟΒ5115 θϑί φυοπάδπι 
οἱ οπηηΐδ, 8ΙηἾβ᾽ 1, Ποη οορΊἑαν!ς ΠδίαΡΑτη. ς 

56- Ἰρβιιπ 5 Βρθηαϊί. 

42. ΨΌΒΘΕΜ. 

Ιῃ ΒΕΠροηθιη.. 

Μορδυθηβθιη ΞΘ ΔΠΡΟΏΘΠῚ,--- ποβίϊ [ογϑιΐδη 
5ΘΠΘΟίι15, ἰΠ4 ἸΠΟΓΡι15 Δ βία], ἸΠΘΧΡΟΡῚ 
568 νἱπυτη ΓΘΡΘΓΪᾧ τη8}15 ὈΪρ 15 
ῬΓΘδίδη ΟΡ Θ ΠῚ ΔΓ ΡΠ : (ογθ- Εἰδπί 6) δὶ 

48. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

᾿ Ἑϊς ᾿Οπδλιον. 

ἐν θυμέλῃσι βιοὺς ὁ “ρων, δχοώμαεος 
δυσσεδίῃ συζῶν ᾧετο εὐτυχέειν 

χαίρ᾽ ὄνομ᾽ Εὐσεθέος μὲν ἀνήνατο, Εὐτυχ 

Τὴν δὴ ἐπ᾽ εὐσεδίῃ εὐδαιμονίην σέ᾽ ἀπ 
καὐτὸς ὀλεῖ, ἄρχων ἀρχομένων ὁλοῶς. 

( , 

ἀ4, ΑΛλΟ. 

᾿ Εἰς τὸν Διαδούμενον. τῷ 

Εἰ ἐτεόν Ὑξ, πολῖται, ὄναρ καὶ τοῦτο φαά 
Οὔνομα παῖς φορέεσχεν ἀγάχλυτον ἀνῶνι 

πατρὸς ἁλωνήτου γεγονὼς, μητρὸς δ᾽ ἄρα 

ἧς γ᾽ ἑκατὸν μοιχοὶ, μοιχοὺς δίζησε δέ χ' 
Χὼ ΦΡΆΜΕΡΗ δὲ τὰ νῦν. ὟΝ ὝΓ τὴὰ 

..2ὅ. Αλλο. 

Ἀλεξάνδρου τοῦ Σεονήρου. 

Τοῦ χάλλους ὅτι τοῦ σέθεν μέδοντος ὡς 

μύθοις, πάγχαχε, αἰτίαν προσάπτεις,΄ 

κἄν δόξῃ σοι ἀληθὲς, οὐ μέλει μοι. ἢ 

᾿ Βουλοίμην δέ σε ἐσθίειν λαγωούς, τ 
ὡς ψυχὴν χαχίας καθάρας, εἴης 

χαλὸς, μηδὲ χαλοῖς χαχὸς ἀλλο. 

ἀϊαγπὰβ Το θυ δίου νὰ]ρὸ ααὶ οἰαϑί, 
50ῖ8η6 Μρῃὶρροη ἕ 15 δϑϑί 

αὰὶ ΤΉΘΌΪΒ ΟἸΐτη 58, ΡΘΓο580 ρᾶυὶθίθ, 

Δγηἰβύ, ᾿πβοϊαβαιθ ἡδύμγοθ οδηΪ8, 
58 πϑοαϊί ἰδαιθο. 

ΡΙΟδο ΚΆΕΕΤ. ἘΡ, ΡῚ;. 

΄ 

ἀΔ2. ΒΡΕΜ.. 

᾿ἷδν ρωρτη 

τηονθυβ, δὰ Ποο Βϑηϊαχῃ 

ἀο]οοϊξ, ἱηντούατη [πραγ ς 
Ὀἱρϑ τη ]8 5β6ἃ ἡδοίιιβ Δα υΙ ρΆγα Ὀοπαπι, 

γὶΐο βαίασα 1} 66 11, 

Ποὺ υϑοίαβ 6 νἱΐα δχὶτ.. 



"ὯΝ 

ἀθ. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

ολος οὔτε θεῶν τρομέων ὄπιν οὔτ᾽ ἀνθρώπων 
ὅμοιο χρεμαστὸς ἀπ᾽ εὐλιπέος χατὰ πεύχης 

εἰμαι μέγα δεῖπνον ἀμετροθίοις χοράχεσσιν. 

41. ΑΔΗΛΟΝ. 

ίδα, φροῦνον, ὄφιν, χαὶ Λαδικέας περίφευγε 
χαὶ χύνα λυσσητὴν, χαὶ πάλι Λαδιχέας. 

..48.. ΑΥ̓ΣΟΝΙΟΥ. 
᾿ Περὶ Χρήστου χαὶ Ἀχινδύνονυ ἀδελφῶν. 

ζρῆστος, ἀχίνδυνος εἰσὶν ἀδελφεοὶ, οἰχτρὰ δὲ τέχνα, 
ΤΩΟΥΙΒῈ5. ΔΠΊθΟ τη }}5 ΠΟΙΉΪη8, [α[5ἃ σοΡαηΐ. 

δ᾽ οὗτος χρηστὸς, οὐδ᾽ οὗτος ἀχίνδυνός ἐστιν" 

πᾶ ροίοβὺ ἃιηθ05 ἢ θΓἃ ΘΟΥΓΙΘΘΓΘ : 
Αἴχεν Χρῆστὸς ἕλῃ, χαὶ ἀχίνδυνος ἄλφ᾽ ἀπολέσσῃ᾽ 

᾿ Κίνδυνος πἷο Ποῖ; [ταῖν ἄχρηστος φη, 

τὶ: δ 49. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς Ἀντισθένην κυνιχὸν φιλόσοφον. 

᾿ς ῬΙβοῖρυ]υ5 ταθ]ῖου π}]}, πη ] ΠΟ γ 8 τη ρ βίου, 
τ΄ εἷς ἀρετὴν συνέθη καὶ χυνικὴν σοφίην. 

ῬΊοθτ τπηθ πουϊξ σοῦιπι, 4αΐ ΠΟΥ’ αὐγυτηα8, 
᾿ χαὶ θεὸν ἀλχείδην, καὶ χύνα Διογένην. 

0. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς Λυχόφρονα. 

“λόγους ἀτερπεῖς πολλὰ μοχθήσας γράφεις, 

ἀνιστορήτως βάρδαρα πλέξας ἔπη, 
γωλειὰ, γρῶνας, οὖσα, χαὶ τυχίσματα, 

᾿ σὺν ὀρθάγῃ τε, χρίμνα καὶ λυχοψία, 

“μόνον νέοις ἱδρῶτα, μωρὲ Λυχόφρων 

οὐδὲν γὰρ ἄλλο, πλὴν χενοὶ ληρῶν λόγοι. 

84. ΑΛΛΟ. 

: Εἰς αὐτόν. 

Λυχόφρονος δύσφραστα πληρώσας ἔπη, 
ἐνθουσιασμοὺς παρθένου φοιδαστρίας 

αἰνιγματωδῶς χαὶ σοφῶς εἰρημένους, 

θεῷ τὸν αἶνον, ὡς συνεργῷ, προσφέρω. 

δόξα τῷ συνεργῷ τοῦ τέλους. .. 

582. ΑΔΗΛΟΝ. 

νδαρέη χρητῆρα χερασσαμένη παρὰ δεῖπνον 

χρυα Τηλεμάχοιο χατέσδεσεν ἐς μίαν ὥρην. 

π΄ ΘΑΡΌΤΎ. ΒΡΙΘΒΑΝΜΑΤᾺ ΙΒΠΙΒΟΒΙΑ. ἀδ1 

40. ΑΝΟΝΥ͂ΝΙ. ὃ 
5 [Ποιλϊ ΠῸΠῚ 

Αβθο]ὰ5 πθαθ ἀθουιπὶ τηθίαθηβ νἱπαϊοίαμη, ποι 
ΒΌΒΡΘΩΒΕ5 ἀ6. Ὀἷπι ΡΥ ΘΡΙηρ αὶ δοιία-ἴο}18- Πα Θηΐθ, 
ΒΌΓΒΕΠ -Ἶ8 60, Τη δ ΡΠΠΠ| ΘΡΌΪΙΠΙ ἸΟ ΠΡ ΘΒ ΘΟΥΥΪ5. 

47. ἸΝΟΒΗΤΙ. 

Αϑριάθῃ, θυΐοηθηι, δηριθπι οἱ [ϑοάϊοθηοβ οἴαρθ, 
οἱ ὀδηθι ΓΔΌΙΟβιπι, δὲ ἰΐθγυτη [,δοάϊοθηο58. 

ἀδ8δ. ΑὕΒΟΝΗ. 

6 Ομ γϑϑβίϊ οἱ Αοϊπάγμο ἰραίγιθυβ. τς 
ΠΙΡΘΙῚ, 

(μγδβίοβ, Αοἰμάγηοβ βαηΐ ἰγίγθβ, πη βου η αἱ δαΐθπι. 

ΤΩΟΥῚ ΡῈ. ΔΙῸ Π18}15 ΠΟΙΩΪηδ, ἴα 158, σϑγιηΐ. 
Νϑααθ 110 Ῥγοθιι5 (χρηστὸς) πΠα4α6 Πΐο ρογίουϊο-οὰ- 

υηἃ, ροἰοβί 812})05 [6 γἃ ΘΟΥΓΙΡΘΓΘ : [ΓΘ 5 δβὺ:; 
ΘῚ (ὨΠνθβίοβ δοοθρθῦ οἱ Αοϊηάγηοβ α ρϑγαϊἀουϊί, 

Αἰμάγμῃοϑβ (ρο)"]οι 1) ἢϊο Ποί, ἰγαΐθυ Αοῃγοβίοβ 
[(ὠγμρυοϑιι5) ουὶί. 

49. Ε]ΟΒΞΡΕΜΝ. 

Ιῃ Ἀπ βϑύμθηθιη οὐμίοασα ΡΒἸ]Οβορ μη. 

ΠΙΒΟΙΡΌ]5. ΠΊΘ]]ΟΣ ἨΜ]}1, τα Ποῦ ν  τηδρ βίθυ 
ἴῃ νἱγίαΐθμ ΟὈνθηϊί οἱ ογηϊοᾶτη βαρ θη τη. 

ὨΙΘΘΙΘ τὴθ ποΥΪΐ νϑυπΊ, Ταϊ πονϊξ αὐγατηαιο, 
οἱ ἄθυπι ΑἸοϊάθηι, οἱ, ὁδηθπι ΠΙΟΡΘΠΘΠΊ. 

ὅ0. ΑΝΟΝΥΜΝΙ. 

Ιῃ ΤΙ ΥσΟΡὨΓΟΠΘΠΙ. 

Ιηϑυᾶγοϑ θυ ϊα5 πιαϊΐο ἰΔθΟΥ 6 ΒΟ 15, 

Ἰηβοϊΐθ θδγθᾶγα 41-οοη ΘΧ ΘΥἿ5 νοῦ, 
γωλειὰ, γρῶνας, οὖσα οἱ τυχίσματα, 

οὐχ ὀρθάγῃηααθ, κρίμνα οἱ λυχοψία, 
ΤΏΘΓ ΠῚ 8 ΟἸΘ 5 θη 1115 ΒΙ ἀΟΓΘΠῚ, βία] (6 ΓυοΟΡὮγΟΗ : 
ὨΪΠ1] οηΐμη δἰ ἐηοϑέ, δὶ ἴα }}165 46. πυρὶ5 ογᾶ- 

[Π0Π68. 
δι. ΑΙαῦϑ. 

Ιὴ δυγηάθχῃ. 

ΤγΟΟΡὨΡΟΙΪ5 ᾿ΠΟΧΡ] ΘΔ Ὀ.ΠΡ5 Δ ΌΒΟ᾽ αὐ 15. ΘαΥΤΑΪ ἢ] - 
αἰν!ηο5-[ὈΓΟΓΟΒ ΥἹΓΡῚ 5 γί] ηδ [θ5, 

Θ]ρτηδίϊοο οὐ δύραΐθ ἀἸοίο5, 
460 ἰδιιάθιῃ, εὖ δα]αΐονι!, οὔθτο. 

511 οἱ β!ογία αὶ τὴ δα )αν! 5486 δ ἤηδ6Π)... 

ὅ2. ΙΝΟΕΉΤΙ. 

ΤΥΠα ΔΙ, (θη ρογαΐο οὐαίθυθ δι ΘΟθηΔΠΊ, 
δον πᾶ 5 Το Ιθηδοὴϊ οχϑίϊηχὶί πηδηὶ ΠΟΡΔΠῚ. 

ἀθ. ΑΝΟΝΎΥΜι. 

0 115, ἢ ΠοΟΥΑΪ τ τη θίθ 5 γΟΟΘΙΏΥΘ ἀθουη, 

ἸΠΠἸ ΟΟ 86 ρἱοθδθ Βα ρΘηβιιβ ΔὉ δΡΌοχ 6 ρἰηραὶ 

Βοσορ ᾿δοθβ οοθηδίη ΟΠ ΡΌΘΥ 5 ῬΥΈΒΌΘ6Ο ΘΟΥΥΪΒ5. 

ῬΗΙΚΟΒΤΕ. ΕΡ. 10 
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Εἰ δὲ ῥόδα προσέμιξε παρηγορέοντι χυπέλλῳ, 
εἶχε μένειν ἄκλαυστος, ἕως νόστησεν ὀδυσσεύς. 

88. ΑΛλο. 

Φεῦ χάλλους: ἡμεῖς δ᾽ ὄμμασι μεμφόμεθα. 

δά, ΑΛΛΟ. 

ἄχουε ταῦτα, γῆ, θάλασσα, χαὶ πόλος" 
ψυχαὶ σοφῶν τε χαὶ στρατηγῶν τῶν πάλαι" 

Ἰσοχράτης ὥρισε ῥώμην χαὶ φρένας, 

Θουχυδίδης ἔμιξεν ὅπλα χαὶ λόγους, 

δήτωρ, στρατηγὸς χαὶ Περιχλῆς χαὶ Κίμων, 

λχιδιάδης καὶ Θεμιστοχλῆς μέγας, 
ἄμφω τέλειοι: Φωχίων χρηπὶς λόγων. 

ἕλληνες ἄλλοι μυρίοι Ῥώμης πρόμοι" 

ἔφησε πρώτην ταχτικὴν μαθημάτων 
Πλάτων ὁ χλεινός, Σωχράτης τολμτητίας 

εἶχεν τὰ πρῶτα τῶν ἀριστέων γέρα. 
ἥρωες ἄρδην πάντες ἐξησχη μένοι 
Νέστωρ, ὀδυσσεὺς, ἀλλ᾽ ἀχιλλεὺς καὶ πλέον, 
δεινὸς θεωρεῖν τῶν ὅλων χαὶ τὰς φύσεις, 

χίνησιν ἄστρων χαὶ φορὰν δι’ ἄερος, 
χαὶ ῥυθμικῆς ἔμπειρος εὐαρμοστίας, 

ἰατριχός τε χαὶ μαθητὴς Κενταύρου, 

ἀλλ᾽ οἱ σοφοὶ νῦν, πλὴν ἐγὼ μωροὺς λέγω, 
τὴν γνῶσιν εἶπον ἐμποδὼν τῆς ἀνδρίας. 

δῦ. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὸν Μαίανδρον ποταμόν. 

Τὸ τῆς δίχης πῦρ ὧδε, μηδὲν διστάσῃς, 
ὁ Κωχυτὸς Μαίανδρος: ἀλλ᾽ ἀπεσφάλην 
οὐαὶ γὰρ ἀνδρῶν ἐστίν, Αἴανδρον λέγω. 

᾿ δ6. ΑΛΛΟ. 
᾽ , ᾿ . ε 

Εἴς τινα πάνυ μικρὸν χελευσθεὶς εἰπεῖν 
στίχον σχέδιον. 

Οὐ δύναμαι ἰδέειν τὸν σχωπτόμενον᾽ σύγγνωτε. 

7. ΑΔΛλΟ. 

Εἰς βοῦν καὶ τράγον ἐπὶ πίναχος ἀργυροῦ 
ἐγχεχολαμμένους. 

Πῶς βοῦς ὑπάρχων, αὔλακας γῆς οὗ τέμνεις, 

ἀλλ᾽ ὡς πάροινος ἀγρότης ἀνεχλίθης; 

- Πῶς οὐχὶ χαὶ σὺ πρὸς νομὰς ἀποτρέχεις, 

ἀλλ᾽ ἀργυροῦν εἴδωλον ἕστηχας, τράγε :΄ 
- Βστηχὰ τὴν σὴν ἐξελέγχων ἀργίαν. 

ὃδ8ι ΛΕΟΌΝΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂. 

Ἰαμδεῖοι τούτου 'στίχοι. 

ἔρρει τὰ σεμνὰ τῷ χρόνῳ τῷ παμφάγῳ, 

διέφθορε τὰ χρηστὰ χαὶ τὰ τίμια, 

δ Ἀς Υ̓ΣΡΕο  ΥΣΤΩΣΥΨΥΣ, ». πὸ Φ ὌΡΟΣ ΔΙ δ» 

ΠΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑ ΘΕΟΣ ἈΡΡΕΝΟΙΟΒ. 

ἤράσθη Κίτυός τις, ὃν οὐχ ἴδεν, οὔατα πεισθείς 

Ῥοίυϊδβϑὶ τηϑηθγθ ῃοη- ἤθη5, ἄθηθο γϑαϊγοί [ 

ὅ8. ΑἸῦϑ. 

Απιδνὶ! Οἰΐγπ ΔΙ φυΐβ, φαθπι ποη υἱ αι, δυνῖθι 
, Ηδαρυϊογὑπἀΐηθια ᾿ΠΟ5 δαΐθτῃ 46 ΘΟ Ϊ5 6 

59, ΑΙαῦῦ. 

Αὐαὶ ἰϑἷα, ἰθυῦγαᾶ, τηᾶγθ, δὲ ἰὰᾳ οί απ: 

Τηρϑηϊᾶ διέ βδρ᾽ θη  υτησαθ δὲ ἀσοαπι γϑίθ 
Ιβοογαΐθβ ἀθῇηϊν! του οἱ τηθηΐθβ, 
ΤὨυοΥ Ἰ 465 τηϊβουϊέ δυπηᾶ οἱ νουθα, 
ογδίον, ἀὰχ οἱ Ῥϑυῖοὶθβ δὲ Οἴτῆοη, 

ΑἸΟΙΒΙδ 465 οἱ ΤἼθγηϊβίοοϊθβ τηᾶρηυδ, 
8180 ρδγίθοίϊ : Ῥῃοοίοη ζυπαδηηθηΐιπι ογδ 
αγοὶ 81 βδχοθηΐὶ Βοιηθ ργϑοθαηΐ 
οἀϊχὶν ρυϊπηαπι ογαϊπ6πὶ βοϊ θη ἄρα πς 
ΡΙαΐο ᾿πο 5, ϑοογαίοβ διά αχ ᾿ 

μᾶΡαΐν ρυΐπιοβ ἱπίθι ῬΓΙΠΟΙρ65 ΠΟΠΟΓΟ5.. ὁ 
Ηδγοθβ οπηπίηο οαποί! δαοοίϊ " 
Ναοβίον, {Π|γ85685, 56 ΑΘΒ1]}165 οἱ τηᾶρῖβο 
Ρουϊίυ5 δα βρθουϊδηάυπη ΓΘΓᾺΠῚ ΟΠΙΠἰ ΠΤη οἔῃ 
5 ἀθυαπη τηοΐαπα, οἱ ΘΟ ΠΥ ΘΓ ΒΊΟΠ65 ῬΘΓ ΔΘΙΘΙΏ,. 
οὐ τῃγ ΓΒ πηΐοῦ 50116Γ5 οοποϊπηϊ αι 8, 
δὲ τη! οἰ Πεο- ΘΏΔΓΙΒ οἱ ἀἰβοῖρυϊαβ Οθπίδατ. 
Θθα 5δρ᾽δηΐθ8 Πι1Π0, 4105 ΘΡῸ "Βί] {05 αἶοο, 
ἀοοίτίπατῃ ἀἴχθι ομβίαγθ ἑου πα πὶ. 

ὅδ. ΑΙχῦϑ. 
Ιῃ διηηθηι Μορδηάλη. 

Ζυβιϊε ᾿ρη]5 ἰἰᾶ 58 μαθοί, η6 χυϊᾶ ἃη0 
(οογίυ5 Μαδηάον οβί; 568 ϑγγᾶνϊΐ, 

νῷ οηΐπι νἱγοναπι (ἀνδρῶν) 68,, ϑδηάγαπι 

ὑθροῦΘ νϑυβιΐπη ἀἴσθγθ. 

ΝΟ ροββιτα νἱάθγθ ον] ηΐθπι : 1108 

ὅτ. ΑἸαῦν. 

Ιῃ Ῥουϑῖι οἱ μἰγοατι ἴπ ἀρροϑηίθα ἰδ θα], 

Οὐδγα, Β05 οἰπ]- 815, Β1005 (ΘΓΓᾶ ΠῚ Βι 
566 υἱ νἱπο]οηΐιι5 Γαβίϊοι5 ἘΟΡΟΡΗΣΝ ἯΙ 
-- Οὐδᾶτο ποη δὲ ἰὰ δά ρᾶβοιιδ, ἀθό 8, 
βθα μέ δγρϑηΐθιιπι βι πη ]δοῦα πη 5.85, ΠΙΓῸΘ ὃ 
- 8.0 ἰπᾶπι ΓΘ ἀδΓρΊθη5 Ἰσηδγίδη. 

ὅ8. ΠΕΟΝΙΒ ΡΗΠΙΟΘΟΡΗ͂Ι. 
ΙΔτηθ οὶ δ᾽8 Ὑθύβιδ. 

᾿ ΑΒϑαηΐ γϑπογδπᾶδ (θη ροΓΘ ΟπηηΪδ- 
οοΥτπηρυηίαν θοπᾶ οἱ Ποποβίϑ,. 



)λεν ἡ παίδευσις, ἔσθη καὶ λόγος, 
οὔδος δὲ χαὶ νοῦς, οἴχεται θεωρία, 

“λέλοιπεν εὐσέδεια, χαὶ τελεστική" 
ἐμις δ᾽ ἀπέστη καὶ δίκη καὶ πᾶν χαλόν,, 

παρρησιάζεται δὲ νῦν πανουργία, 
χαὶ Ψεῦδος ἄρχει, χαὶ τυραννὶς χαὶ βία" 

πει δὲ πρὸς πᾶν θεῖον ἔργον ὅ φθόνος, 
ἧς δυσσεδείας ἠνέωχται τὸ στόμα" 

δεῖ δὲ χανδὸν ἡ Χάρυύδδις τῆς πλάνης, 
ἴ δὲ πᾶς τις δόγματα βλασφημίας. 

89. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 
Εἰς τοὺς σοφοὺς τῶν ᾿Αθηνῶν. 

τῶν ἀθηνῶν εὐστομεῖτε τοὺς πάλαι 
οὺς, Πλάτωνας, Σωχράτεις, Ξενοχράτεις, 

χούρους, Πύρρωνας, ἀριστοτέλεις" 

ὖχ ἔστιν ὑμῖν, πλὴν ἵμηττὸς χαὶ μέλι, 

πολεῖ παρ᾽ ἡμῖν πίστις, οὐ σοφοὶ λόγοι. 

00, ΑΛΛΟ. 

Εἰς νέους φιλοσόφους. 

ἫΝ ἔστιν ἀνὴρ, ὃς σοφός" σοφὸς δ᾽ οὔτις 
"τς μετ᾽ ἀνδρῶν ἵσταται" χαινὴ μάχη 

ῶν ἀρετῶν" τί φημὶ δ᾽ αὐτὸς ὡς βοαχύ; 

“Εἰ πᾶς σοφὸς δειλός τις, ὃς δειλὸς σοφός. 

61. ἄλλο. 

μοι ἐγὼ βέλεος: τί γυναικὸς χύντερον ἄλλο, 

μᾶλλον τί τύχης; τίνα με χρῆν αἰτιάσασθαι; 
οτέρας χρὴ μισεῖν, ἀμφότεραι θήλειαι, 
ὰ τύχης μὲν ἐμῆς, Θεὲ ἄμόροτε, μὴ μεταδοίης 
άσιν ἐχθροῖς, εἰς ἐμὲ πόλλ᾽ ἐξυύρίσασι, 

ίονα δυστυχίης τὴν εὐτυχίην παρεχούσης" 
δὲ σύνευνον ταύτην χαὶ ἀγαθὴν παράχοιτιν 
οἷς χαὶ τέχνοις ἐχθρῶν παρέχοις ὁμόχοιτιν. 

02. ΑΛΛΟ. 

τινὰ χατελθόντα εἰς Ελλάδα χαὶ ἀγροιχισθέντα. 

οὐ βαρθάρων γῆν, ἀλλ᾽ ἰδὼν τὴν ᾿λλάδα, 
θαρθαρώθης χαὶ λόγον χαὶ τὸν τρόπον. 

θ8ὃ. ΑΛλο. 

ὴν ἀρετὴν χθὲς εἶδον ἐν μέσῃ πόλει 
μελαμφοροῦσαν χαὶ χατηφείας ὅλην" 

(δ᾽,»» ἠρόμην, « πέπονθας: » ἥ δέ' « νῦν ἔγνως" 
ὄλμα, φρόνησις, γνῶσις ἐν ταῖς γωνίαις" 

τ ἄγνοια δ᾽ ἄρχει χαὶ μέθη καὶ δειλία.» ᾿ 

ΘΑΡΌΤ Υ. ΕΡΙΟΒΑΜΜΑΤΑ ΒΕΙΒΟΒΙΑ. 

θ, ἧχαΐ τε νεχρῶν, τῶν σοφῶν τὰ πνεύματα" ὲ 

458 

Ῥοε ἀοοίτϊηα, οχϑυϊηοία οϑί γαίϊο, 
8011} οἱ τηθη8, ἀἰβοθάϊί σοηίοτηρ  ίϊο ; 
ἀφβοῖξ ῥἱθίαβ οἱ ᾿π 8 πηα] βοϊθηίὶα : 
δε, δυΐαρὶ οἱ Ὡαυϊία5 οἱ φυϊάχυϊὰ ραϊόνυτη 
ΠΡ γθ- Θ᾽ οαυϊαγ πὰπο πΘαυϊϊα, [68ῖ, 
οἱ τηϑπάδοϊιτη τορπδί, οἱ ἐγγδηηὶβ δὲ υἱϑ: 
ΤΘΡΙΐ οἰϊδπι δὰ οὔποθ αἰνίπαπὶ οραβ ἰηναϊα, 
ἱπηρ᾽ ἰδιῖβ ἀρουίαπι οθϑί 95; 
Ἰαΐγαί οἱ ἀἰάπιοι 5- ἀπο 5 ΟΠΔΡΥ θα 5. Θγγου δ, 
γοπ 16 ἀπ βααΐ 5416 Ρ]δοϊία τη! ἀϊοθ-τηθη 5. 

ὅ9. ΑΝΟΝΥ͂ΜΙ. 

Ιῃ βδριθηΐθβ Αἰ μηδ γι η. 

Ουἱ ΛΙΒΘΠδΥ ΠῚ 6515 ({, 6. ΑΙ ΠΘΠΙΘΠ565) οΘΙ ΘΟ γαίθ 
[νϑίθγϑϑβ 

βδριθηΐθβ, Ρ]ίοπθβ, ϑοογᾶΐθβ, Χϑηοογδΐθβ, 

Ερίουγοβ, ῬυγΓΠΟΠΘΒ, Αγ βίο : [ΠΏ6], 

ΠΟῚ ΘηΪπῚ γΟΡἷ5, δϑί αἰΐμά ργίον Ηγτηθίίαβ. οἱ 
Ἰοου! 46 τιον ποΡαΠΊ, βδρ᾽θηΐ τὰ ΒΡ τ (α5 
γουβδίυν ἃριιὰ νοβ 65, πο βαρ θηίἃ γορρᾶ. 

00. ΑΙαῦνϑ. 

Ιῃ ΠΟΥ͂ΟβΒ ΡΒΙ]ΟΒΟΡΠΟΒ. 

Νοη οβί νἱἷν ζυὶ 58 16 ῃ85 68; 58 ρ΄ 6η5 διιΐθπι Π0}} 5 
4υ Βα 15 ᾿ηΐ 6 νγο5 Θχὶβίϊ : πονὰ ρυρηἃ 
νἰγίαϊαχα : φαϊὰ ἸΟ΄αΟΥ δαΐθιῃ 'ρ56 αὐ Ὀγονο 
51 ΟἸΊΠἾ5 ΒΔΡΊΘῊΒ ἹΠΠΡΙΌΒΕΒ 68}, (αἱ ᾿ΠΠΡΓΟΒΙΙ5 68έ, 

[58 0165 68έ. 
61. ΑἸαῦν. 

Ηδα ἢ ΠῚ6 ΤΙΒΘΡΌτη ἱ υϊὰ πη] 6 6 πη ραἀθηςἰὰ5 δἰἰαὰ, 
δυΐ ῬΣ αυϊὰ ἴογίαηδ, ἐπιριαθηζζι5 ἢ Οὐδ ΘΡῸ 

[ορογίϑθδί δοοιιβᾶγοιῃ ἢ 
ἐμεγοσ οροτίοί οάἶβ86, αἰγᾶιθ ἴοτηϊπᾶ 68ὲ. 
564 π6 ἰογίαηθ αυϊάθπι πηθῷ, Π 605 ἱπηπηο 8}15, ρᾶγ- 

: [ΠΠοἰρ65-.ο]ὰ8 
ΥἿΓΟΒ ᾿πἰπηϊοοϑ, Ζαΐ ΤΩ] ΠΪ 5 Ρ6 νὙἱπὴ ᾿πίθ]θγο, 
49 Ρ]ὰ5 16]1οἸ 08.015 ιιδτη τα βθυΐοθ τη] ῃὶ Ργωθεί : 
ἢδηο δυΐθπη ΘΟΠ)βοπιὶ 80 ΒΟΠΔΠῚ ἸΧΟΓΘΠῚ 
Ἰπἰπηϊοἷβ ᾿πἸπη] σογ 4116 ἢ}1}15 ἀἃ υφ-οιτη-1]5-ουδθοί. 

02. ΑΙαῦῷὸ.Ψ 

Ιῃ ααθηηάδμα ααἱ ἴῃ Οτεθοίδιη ἀθνθηδγδὺ δὲ τιβίϊοοϑ 
ἸηάποΡδῦ ΟΡ 68. 

Νοη ὈΔυδγοσιτα ἰθυγϑτη, 564 οὐτὴ νἱ ἀἰδι]ϊ γοἰδη1, 
Ραιθαγιβ- δοία5-65 οἱ δοαυΐο δὲ ποθ 05. 

63. ΑΙαὐῇ. 

γιγίαΐοτα Πουὶ νἱάϊ ἴῃ πηθάϊα υγ06 
Ρυ]]α-νοϑίθ-ἰπἀαίδπι οἱ ἀθπηϊββο- σαι ἰοίδτα : 
« Ουἱά,» τορὶίαν!, « ΑΙ δοοϊαϊ! »} Ηδϑο δυΐθτῃ : 

[« Νυπο ποβίϊ : 
« ογεὰἀο, ρτυάοηίία, ἀοοίγ!ηδ ἴῃ ΔΗ ΡῚ}15 διέ : 
« Ἰρπογϑηΐία δαΐθμι ἱπηρθγδὶ οἱ θυ οί οἱ Ἰρῃδνϊᾶ. 
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2.4 ἈΝΤΗΟΠΟΘΙΑΣ ΘΗ ΔΕ ΑΡΡΕΝΌΙΟΙΒΟ. τὰ 
ἰ θΆ. ΑΛΛΟ. θά. Αἰαῦν. 

Πρὸς τὸν σχολιογράφον οἱ στίχοι, ξένε. Αἀνθυβαβ. ΒΟΠΟ] Οὐ Π.- ΒΟΥ ΡΟ Τὴ δυηΐ ὙΘΥΒΆΒ, 
' ΒοΒρ688. : 

α΄. τίς ὑδρίζεις ; τὰν τίνα; βαδαὶ θράσους: 

ὃ υμηδὲ χαὶ μῦς τὸν λέοντα πρὸς μάχην 

τῶν αἱρετικῶν, τῆς ἀρείου δὲ πλέον, 

χαὶ τῆς Γαλατῶν Φωτεινοῦ χαὶ Μαρχέλλου. 

θ΄, ἔοικας, ὦ ᾿τάν, εἰδέναι γράφειν ὕύρεις, 

λυσιτελῶν δὲ μηδαμῶς διειδέναι, 

Η γὰρ ἂν ἤδεις Εὐσεδίου τοὺς πόνους 

χαὶ τοὺς ἀγῶνας, οὗς καθ᾽ ἕλλήνων ἔτλη 

φλυαρίαν τὰ τῶνδε μαχρὰν δειχνύων"᾿" 

πως Ἰουδαίων τε δυσσεδῆ πλάνην 

ἀναιρετιχοῖς ἐχθριαμδεύει λόγοις, 

τῶν μαρτύρων ἀγῶνας ὡς μεγαλύνει, 

τῶν αἱρετικῶν ὡς ἀναιρεῖ τὸ στίφος, 

πρὸς πᾶν ὅπως χρήσιμος εἰς Θεοῦ σέδας. 

ἔδει σε ταῦτα Υυγνώσχοντα χαὶ πλέω 

μὴ λεξιθηρεῖν κατ᾽ ἰουδαίους ἴσως, 

χαὶ μιὴ νοοῦντα τὸν νόον τῶν λέξεων, 

ὕθρεις χαταχεῖν τοῦ τοσούτου τὸν λόγον. 

θῦ. ΑΔΗ͂ΛΟΝ, 

Εἰς τὰς ἐ φωνὰς χαὶ τὰς ί κατηγορίας. 

Μόλις διαδρὰς τῶν σοφιστῶν τὰς δίχας, 
σοφοῖς δὲ μᾶλλον προσθχλὼν ὡς ἡμέροις, 
φωνῶν ἐπλήσθην χαὶ χατηγορη μάτων" 

« οὐχ ἔστιν, ἔστι, πρός τι, ποιόν, ποῦ, πότε, 

« πάσχουσι, δρῶσιν »" ὡς θέλουσι, μυρία, 

Στρέφουσι πάντα, συγχέουσι τὰς φύσεις, 

ὡς ἐξ ἑαυτῶν πλάττουσι τραγελάφους, 
τὸν οὐρανὸν γῆν, τὸ ξύλον φασὶ λίθον, 

ὕλην ἄμορφον εἶδος ὕλην οὐχ ἔχον, 
χόσμους ἀπείρους ἰδέας πρὸ τῶν ὅλων. 

Οἱ τῆς Στοᾶς βάλλουσιν ἀχαδημίαν, 

᾿“Πύρρωνας οὗτοι, πάντας ὁ Σταγειρίτης, 

ἄλλοι δὲ τοῦτον Φοίνιχές τε χαὶ Σύροι. 

Τίς νοῦς τοσαύτας ἐνστάσεις διαδράμοι, 

ἔθνη τοσαῦτα χαὶ φάλαγγας δυσμάχους, 

γνῶναι τὰ χρυπτὰ τῶν ὅλων ζητῶν βάθη; 
χαὶ τὰ σαφῶν τις ἔσχε φυρμιὸν αὐτίχα. 

ἣν γνώσεως φῶς, Χριστέ, μου, σύ μοι μόνος 

γνῶσις τελεία, μᾶλλον εἰδέναι μόνον" 

Σὲ δημιουργὸν οὐσιῶν, χρόνων, τόπων, 

ἄρρητον ὡς ἄληπτον, ἕν τε χαὶ τρία, 

ἀφεὶς τὰ πάντα, τοῦτο χαὶ μόνον λέγω. 

1. Ουἱδ΄ ἐὰ ΘΟ Π]6]]05118 Ὁ Τη Πα Θ1 ὃ ραρῶ' 4 

1. ὙΙάΘΥῖβ, διηΐοθ, βοῖγθ ΒΟυ ΒΘ 6 Θοηἑαπη6 1185, 

[ἃ δι δ 

Π|6 ὭΘ4Ὲ6 γ6] τηι15 Ἰθοηθπὴ ἰαοο581 ἃ ΡῈ 
᾿ ΒΡ ]ΘΟΡτα, Ρ] 5 4υᾶπι ΑΤῚ δία ὃ 

βθοίΐδαιβ (δ᾽ ίδγιπι ῬΠοίηΐ οἱ ΜδγόοΠ]ὶ. 

Ὁ] πὰ δα τη 111] ΟἸΏΏΪΠΟ 501Γ6. 
Ῥτοΐροΐο δηΐπὶ που 5565 ΕΒΘΌΪ Δ θοτοθ, Ὁ 
οἱ οογίδηηϊηδ αι ἰῃ (ΘΠ .1|65 διιβεϊπαϊ, 
ΘΟΓΙΠῚ ΟΡΙΠΙΟἢ65 ἰηρθηΐοβ 6556 Πρ 46ΠῚ 
φυοπιοάο Δα ἀθογιπι ἱπηρὶ πὶ ΘΥΓΌΓοπι [8 
ΘΧ᾿ ΕἸ] 1015 ὑσὶ ατρ μοὺ οὐ ΟΡ 15, 

᾿ ΤΉΔΓ ΤΠ αυτή 0 οογδτηϊηᾶ τηδρηϊβοοί,. 
Πωγε ϊσογαπι σαοτηοάο ἰοΠ]αΐ ἁρτηΐπᾶ, τὰ 
ἀαοπιοάο ἴῃ πη νθγβαγῃ α{}}15 δὶ. δὰ Ποὶ ουἹίαΣ 
Οροτίθραϊ (6 Πῶο βοϊθηΐθπι δὲ ῥ᾽ υγᾶ 
ποη γοιΡ- δι ρᾶτ] Βθοιπάαπι 8:05 616, 
ΠΘ4068 ᾿π 6 }}}σοηΐθπι γ ΘΓ ΒΟΥ ΠῚ ΒΘΗΒΈΠΩ, 

οὐδί!οηἱ5 ἴῃ ἰδηΐατῃ νἱΓαπὶ οπαπά θγθ σοη απ 

θῦ. ΙΝΟΕΗΤΙ.. 

Ιῃ ααϊπαιθ νοοθ8 δὺ ἀθοθῃὶ οδιορουίδβ.. ᾿ 

ΚΈδτο ον μα 5 βορῃἰβίδγαπη ΠΡ 5, 
βδρ᾽ ϑηΐθβαιιθ ΓΔ ΡῚ5 ΔΘ 5515 τ Ὠυπηδηϊο 
γοοῖθυ5 ἱπιρ]ϑία5 βυπη οἱ ρυ!οϑιηθη 5 Σ΄ 
« ποη δβί, οδί, δ χυϊᾷ, ζαδ]6, αδὶ, φυδπᾶο 

« Ῥαϊϊυπίαν, ἀραπί, » αὖ νοϊυηΐ, Βοχοθηΐδ.. 
Τογααοπί ὁπιηΐδ, οοη απ αηΐ ἠδίμΓα5, ἶ 

ἰδ! υδπι 6Χ 56-10515 Πηρππὶ ΓΆΡ ΙΔΡΠΟ5 ( 
[Βίτς 

οῷ απὶ ἰθυγᾶπι, ᾿Ιρηατῃ ἀϊοαηΐ Ἰαρίάθτα,. 
τηδίθυ τα Ἰη ΠΟΥ ΠῚ Θ Τὴ σ΄ ΠῚ5 τηδίθυ τη ΟῚ 
τηιη405 ἰηδηϊίοβ 4685 δηΐθ οπηηϊᾶ. 
Θιοἱοὶ ο᾽ϊοϊαπί Αοδαθπιίδτη. 
ῬυΓΓΠΟΠΔ5 ᾿δίϊ, ΟἸΏΠ65 Βιαρινία, δι 

8111 δαΐοπι ἢυπο ῬΗοηΐοοβαυθ οἱ ϑ'υσὶ. 

“Οὐδ τηθη85 ἰαπίδβ ΟΠ ΘΠ ]0Π65 ΡΘΡουγΓδΐ, 
Θδοηΐο5 ἰδπὶ ται] ᾶ5. οἵ ῬΠΔΙΔη 6:65 ὙἸΧΡΘΧρΡα 
ΠΟΒΟΘΓΘ ΧυΦΓΘΏ5 ΟΟΟΙ] 85 ΓΘΡΌΠΠ-ἸΠΪν 6 

αἴχαθ πο ἀθοίγϑηδ 8148 Βα θυϊί α 
[πὶ οοπί 

ὕπυχὰ Ἰη6}}1 θη Ἰαπηθη, Ομυϊβίθ, τηθῶ, 

Ἰπξ6 Πρ πα 1-νἱβ ρογίθοίδ, αι τηΔΡῚ85 5. 

Τὸ οΟρ᾿ἤοοπὶ οτηηϊ τὴ αυῶ-ϑιηΐ, (θη ΤᾺ 

φυϊ-ἀἰοἰ-ποη-Ροίο5 αυμπί-οαρὶ-ποαιθᾶβ, 

4ἱ θη 5ἰβιϊ οπηῖα, πὸο οὐ αῆυχῃ αἶοο. 



“ ΙΝ." 

ρ ξ ᾿ 

.θ6. ΑΛΛΟ. 

 Λεύχιππος ἀνὴρ τὴν ὁδὸν παρατρέχων, 
᾿ εὖ θρύπτεται μὲν τὴν πυγὴν μεταφέρων, 

᾿ς ἀχχίζεται δὲ τῇδε χἀχεῖσε βλέπων. 
᾿ Καὶ νῦν μὲν αὐτὸς ὑπτιάζων τὼ πόδε 
 χαὶ εἰς ἑαυτὸν χεχλιχὼς περιθλέπει" 
Ἴ νυνὶ δὲ τὸν φέροντα πλήττων θρασέως, 

οὐχ οἴεται γῆν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αἰθέρος τρέχειν. 

67. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ.. 
Εἴς τινα ῥῦπον φοδοῦντα θάλασσαν" πῶς παλαισθέντα 

Ε΄ ἀντέστρεψεν αὐτόν. : 

ἰδοῦσα χαινὸν οὐδὲν ὡς ἰορδάνης, 

πῶς ἐστράφης, θάλασσα, νῦν εἰς τοὐπίσω ; 

Οἶμαι, ῥῦπον φεύγουσα τὸν σὸν ἐστράφης" 

᾿ χἂν χαὶ στραφεῖσα. τοῦτον οὐχ ἀπεξέσω. 
πὸ 

ΗΝ θ8. ΑΛΛΟ. 
' Εἰς τὴν νοητὴν οὐσίαν. 

Γ΄ Ζητῶν ἀπεῖπον τὴν νοητὴν οὐσίαν, 

Π΄ τίς ἐστιν αὕτη“ πῶς δὲ τέμνει τὰς δύο, 

ἀσώματον χαὶ σῶμα" πῶς δ᾽ ἄμφω μόνη 
Ε᾿ ἔχουσα, τῶν δυοῖν δὲ μνηδὲν τυγχάνει" 

πῶς πάντα δ᾽ ἐστὶν, ἔστι πάντων δ᾽ οὐδέ τι, 

ν- 
Ν" ----Ξ.--..-....... 

τς ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

69. ΑΔΈΣΠΟΤΟΝ. 
Εἰς τοὺς ἁγίους ἀποστόλους. ὠ)ωυμμκὰ πςουσ μμ με πῶμο 

ν΄. : 

: ὧν χαθεὶς ἔσωσεν ἀνθρώπων ἔθνος, 

᾿ γῦν πάντες οὗ σώσουσι Μιχαὴλ μόνον. 

10. Αλλο. 

: Εἰς τὸν σπόγγον. 

ὕδωρ πέτρας ἀφῆκα χαὶ πόλου μέλι" 

ὧν ἡδέων ἔπλησα, λαὸς, σὸν στόμα" 
πρὸς τῇ σφαγῇ δὲ καὶ χολὴν δίδως σύ μοι. 

σπλάγχνα. πικρὰ, πλὴν τὰ χρηστά μου πάθη 
πᾶσαν χαθαίρει ὁδῶν παθῶν τὴν πικρίαν. 

δὲ τὰ. ΑΛΛλΟ. 
Εἰς τὴν λόγχην. 

Πλευρᾶς ΗΝ πλάσμα. σῆς, Εὔαν, πάλαι, . 
πλευρὰν δὲ ῥήσσεις τὴν ἐϊκὴν λόγχῃ σύ μοι" 

ΘΑΡΌΤ Υ. ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤᾺ ἹΒΕΙΒΟΒΙΑ. τ ἀρὴ 

00. ΑἸαῦν. 

ΠΘαοΡΡὰ5 νὶνρ νίδτη θυ] 6 Γ- ῬΘΓΟΌΓΓΘΏΒ, 
Ὀ6Π6-51 0 }- Ρ]δοθί, φυϊάθμλ οἰΠ 658 ἰγδη ΒΘ ΓΘΉΒ, 
[βιὰ Ηΐο οἱ {Π1Ὸ ἀβρὶοἰθηβ. 
Εἰ πυπο αυϊάθπηη 'ρ88 τοίογυίο- οαρὶ 6 ρ6 685 
αίαυθ ἴῃ 58 ᾿ρβαπῃ ᾿πο] ]ηδίμι8 οἰ ΓΟυΤΩΒΡ οἱ! : 
Πὰη0 δαΐθηι Γθυθηΐθμη ρΘΓΟι 165 δα δοίου, 
ΠΟῺ ΟΥΘαΪ ἰογγᾶ, 564 ΒΌΡΘΡ ΓΘ ΠῚ ΘΌΡΓΘΙΘ. 

067, ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ιὴ αιδβάδηῃ βογὰθβ τη 6 [πρδηΐθ8; αἀποτηοίο 
σοη Π᾿οίδ 15. Δ0 1115 σοίαρονϊί, 

Οὐπὶ πονΪ ΠἸΠ}] νἱ ἀθγῖβ αἱ Φογαδηΐβ,. Γ 
ΟΌΓΠΔΠῚ ΓΟΥΘΓΒΙΠῚ- 65, ΤΠ ΓΘ, ΠῸΠῸ ΓΘίΓΟΥΒ ΠῚ) 

ΘοΡά65, ΟΡ ΠΟΙ, [ῸΡΊΘΩ5 ἰπἃ5 ΓΘΥΘΓΒΌΓΙΗ 65: 

ἀυδη 81 οἱ ΓΘ ΘΓ ΒΌΠη. ἢἃ5 ΠΟῚ ΘΧαΪβίϊ. 

08. ΑἸΤΌ}. 

θ6 ἃ 486 τηθηΐθ ρϑγοϊριίαν βαθβιδηίία. 

ΠΘβυ 1, ἅτ οὐτὴ ΦΙΘΓΘΓΘΙΏ. 48-Ἰη6ηΐ6- 6 Ροὶ- 
; [Ρ᾿ΐαν βυρβίδηϊια, 

485 51} Ρ6Γ 56; Ζαοτηοαο αἰνϊἀδΐί ἀπο, 
αυοα ἱποογροῦᾶϊθ οϑὺ δὲ ΘΟΓρΡαΒ ; “ιοιη Οα 116 

[αἰἱγυτηαι6 τπηὰἃ 
ΒΔ θ6η5, ἡθαΐα5. υϊἀααδπα πδηοϊβοδίασ : [58]ΐ. 

ἀαοιηοάο οἠηηΐδ, 511, πθαθ. οτηηῖαπη ΧΟ ἀ4ιιδ ΠῚ 

ἙΟΠΆΙΒΤΙΑΝΟΆΌΝ 

ΕΡΙΘΒΆΜΜΑΤΑ 

609. ΑΝΟΝΥ͂ΜΙ. 

Ιῃ βδποίοβ δροϑβίοϊοβ. 

Οὐογαπι υΐβαι 5θῦυαυϊξ ΠΟΠΝΪ πη ΘΘΠΙΙΒ, 

παπο ΟΙΏΠ65 {1 ποη βουνδυπί Μίοῆδ6] ἀπιη. 

τὸ. ΑἸΌΡ. 

Ιῃ Βροῃρίδιη. 

Αφυδτῃ 6 ροίγᾶ ϑιηἶβὶ οἱ 6 οὥϑϊο τΏ6}:; 

ἀυ]οῖθαβ ἱπηρ] ον, ΡΟΡΪ6, ὁ5 ἰαυτῃ; 

ῬΓθῖον δυΐθιῃ οάθιι οἱ ἴ6! ἀδ5 {ὰ τὶ]. 

Ο ρϑοΐιϑ, ἕ. 6. 8ΠΊΟΓΘΠΊ, ΔΙΠΔΤΊΤΩ β6α {118 4 
[680 Ῥᾶ 55.1.5 βυτηῃ ἐὐδθ718 

οταποιῃ ρυγρδηΐ ΠΡΙἀἰπαπι ὑπ γΌτη 8 ἀἸ ΠΘ ΤΏ. 

11. ΑἸαὐϑ. 

Τηῃ ᾿ἰδῃμόθδῃ. 

1,Δἰονῖ5 βηχὶ ορὰβ ἰυἱ, ἔνα, φυοπάδτη, : 

Ἰαΐαβ δυίΐθπι ἰγδηρὶβ τηθατῃ ἰδποθᾶ ἰὰ πὶ : 



486 ΠΠΠ ΑΝΤΗΟΙΟΘΙΑ ΘΒ ΑΟΛ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 
ὅμως τὸ τραῦμα φάρμαχον χεραννύει 

τῶν τραυμάτων σου χαὶ τὰ ῥεῖθρα βλυστάνει. 

12. ΑλλΟ. 
Εἰς τὴν χλαμύδα. 

Τὸ φῶς στολή μοι, νῦν δὲ χλαμὺς ἐνδύει, 

στολὴν ἀπεχδύουσα τὴν σὴν αἰσχύνης. 

13. ΑλΛλΟ. 

ἰς τὸ ΔΙΕΜΕΡΙΣΑΝΤΟ ΤᾺ ἹΜΑΤΙᾺ ΜΟΥ͂. 

Χιτῶνα τείνω τῇ χτίσε: τὸν ἀέρα, 

πνοὴν μερίζω, νῦν δ᾽ ἐμῶν ἐνδυμάτων 
ἐμὸς μεριστὴς χλῆρος" ἀλλ᾽ ἄφες περῶν. 

14. ΑΛΛΟ. 

[Εἰς τὸ αὐτό]. Ι 

Πνοὴν μερίζω, νῦν μερὶς χλῆρος τ᾽ ἐμός" 
χλήρῳ μερισταὶ τῶν ἐμῶν ἐνδυμάτων. 

1δ. ΑΛΛΟ, 

[Εἰς τὸ αὐτό]. 

ἀφθαρσίας ἔνδυμα τὸ πρὶν ἐνδύω" 

νῦν σάρχα τὴν σὴν αὐτὸς ἐνδεδυμιένον 

ἀπεχδύεις, ἄνθρωπε, πλὴν ἀλλὰ στέγω, 
μᾶλλον δὲ τὴν θέωσιν αὐτὸς “εἐγδύω, 

10. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὰ σπάργανα. 

Εἰ καὶ ταπεινὸν ἐνδέδυμαί σοι ῥάχος, 

τὸ λαμπρὸν ἐξύφηνα τοῦ πόλου πλάτος. 

71. ΑΛΛΟ. 

Εἰς τὰ δεσμά. 

Δεσμεῖτε χεῖρας αἷς παθῶν ἐγὼ λύσας 

ὑμᾶς τέθειχα γῆθεν αἰθεροδρόμους. 

18. ΘΕΟΔΩΡΟΥ͂ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ͂. 

Εἰς τὸν ἅγιον Λοῦπον. 

ἴχλεψε Λοῦπος δεσποτικὴν σφενδόνην, 
μεθ᾽ ἧς ἐνεργεῖ πλεῖστα τῶν τεραστίων. 

Οὐχοῦν ὑπέσχεν ἀξίαν χαὶ τὴν δίκην 
τυιηθεὶς χεφαλὴν, χαὶ συνὼν τῷ δεσπότῃ. 

19. ΤΟΥ͂ ΦΙΛΗ. 

Πρὸς ἰατρόν. 

ἰατρέ, μιὴ δίωχε τὸν τύφον μάτην. 
Εἰ γὰρ σιωπήσας ἀχριθῶς ἀναχρίνῃς 

ὅθεν πορίζῃ τὰς ἀφορμὰς τοῦ βίου, 

αὐτὸς σεαυτὸν χαὶ μυσαχϑήδῃ τάχα, 

τροφῆς χορηγοὺς οὖρα χαὶ χόπρον ἔχων... 
Χρὴ οὖν ὀφρὺν ῥίψαντα τὴν ἐπῃομένην 

. [μαπηθη 5ίο]8 τηϊῃϊ, παπο δαΐθιη τη ἱπά υἱξ ΟΠ] 8 

[π δδο νϑῦρὰ : ῬΑΒΤΙΤΙ ΒΌΝΤ ΨΕΞΤΕΞ ΜΕ 

᾿ Ἑαυγαίαβ 650 [μπιρὰβ ΒΘΡΊ]Θ τὰ ρδΙᾶτη, ᾿ ᾿ 

᾿Ορουίοὶ ᾿ρίίαν, ἀθπηῖββο ποὺ ἴαδβίᾳα 51 

αἰ δπιθη γαϊπιι5 γϑπηθάϊαπι δἀπηϊδοοὶ 
ψυΪηθγατῃ ἐποταχῃ οἱ Γῖγο5 βῇαηα!ί, 

12. ταῦ. 

1η οΒ]δτη  άδθιη. 

βίο! δι Θχ 65 ἰπδηη ἱαγρ ὑπ ἸηΪ5. 

Ἴ- ΑἸΌΡ. 

τ] ἰαπϊοαπι Θχίθηο Βα ρ 6: πϑίιγαμη ἃθγᾶ, ἷ 
Βρ᾿ ΓΙ τὰ πὶ ΡΑΓΓΟΓ ; ἤὰπο δυΐθπη τηθου τη ἷἱ 
τῊΪ Πἰ ρΓ ΟΠ οπη-ἴδοὶ! ΒΟΓΒ : 588 ἀἰτηϊ [6 

“ὰ, Αταῦν.. 

[πῃ ἜΝ ὃ 

πῦ. ΑἸαῦν.. 

[1π Ἰάοπη]. 

Ἱπιπη ον 8} 1{{15 ᾿Ἰπἀππηθπέυτη ῬΥὶὰ5 ἴηάυο; ; 
ΠυηΟ ΟΔΓΠ6 ἰμὰἃ ἴρ56 π16 ἰπἀυΐαη.Ὁ 
Θχαΐβ, ΒΟπΊΟ, δίίαπηθη ἔθ ἰ6ΡῸ, 
πιο φυϊάθπι αἰνϊηϊαίθ 056 ἐ6 ἰπάυο.. 

0. ΑΙχῦῇ. 

Ιὴ ἰαϑβοῖδβ. 

Εἰβὶ Βυπηίοπι ἱπάαὶ {01 ρᾶππυπι, ὦ 
ΒρΙΘπαϊάδπ οοηΐοχαῖϊ οὩ}Ϊ ἰδ υἀϊηθτη.. 

“7. ΑἸΔΌΣ." 

Ιῃ νἱπουῦ]ᾶ. 

Ψὶποῖίο πιδηι5. υϊθὰβ οὐπὶ ΠΡ] ἀϊηΐ θὰ 5 
γο5 ἴθοὶ 6- ἴϑγγα ρ6ὺ ΠΛ ΘαΓΓΘπίθ8. [ε 

18. ΤΗΕΟΒΟΒΙ ΡΒΟΡΒΟΜΙ. τ 
Ιῃ βδποίιτη Τλρυχα. 

οὑπὶ 408, ΟροΓδίαγ ΡΙΘΓΔΑ6 ταἰ ΓΔ ]ΟΓΙΙπη, 
Εγρο βυδε αἰ ρηδτα οἱ ΡΩπδπ,,. ᾿ 
ΔΌ5οἶ550 οδρίίθ, οἱ οοηηθβ- δα αἰ (85. ΒΘΓΟ. 

19. ΡΗΠ,Ά. ἐ 
Αἀ τηράϊουμ... 

Μράϊοθ, π6 ργοβθάυδῦθ γᾶπϑ βίουϊθ ἴυ 
ΘΙ δηΐπὶ ἰδοῖίι5 ἀΠΠσ πίοι ΘΧδπηΪη65 
ἀπ46 {101 ργῶθθᾶβ δι χ  α νἱΐῶ, ᾿ 
ἴρ56 (6 ᾿ρβιιπὶ οἱ Ἀν υβ θ6 ΓΘ ὈΓΘΥΪ, 
νἱοΐαβ βγη  πἰ βιαίου 5 ὉΓΙΠ85 δ βίθι 



Ῥθλ σκάφας βλέπειν σε καὶ τὰς ἀμίδας,. 
ὅθεν τραφήσῃ χαὶ πόρους ἕξεις βίου. 

80. ΜΑΞΙΝΟΥ͂ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥΔΗ. 
Στίχοι εἰς τοὺς ὑποχριτὰς ἡρωελεγεῖοι. 

᾿ Μηκέτι μηδεὶς προσφερέτω παραμύθιον ἀνδρὶ, 
ἢ τέχνον ἢ γαμετὴν γῇ χατορωρυχότι. 
αἱ γὰρ νῦν εἰ πρός τινα τούτων αὐτὸς ἀπέλθοις 

᾿ ὡς πενθοῦντι φράσῃς ῥῆμα παρηγορίας, 

αι σπουδάζων ἀπαθέστατος, εὐθὺς ἐχεῖνος 

Γς ἀπὸ Πυθαγόρου φθέγγεται ἢ νεφέων" 
α( σε σοφιστεύων ἀναλαμθάνει, ὡσπερὰν εἰ σὺ 

᾿ τέκνον ἔχοις, ὁ δὲ σοὺς ἦλθε γόους στορέσων. 
τὸς ὅμως τὸ πάθος τοῦτον χαταχάρδια πλήττει, 

ὡς ξίφος ὀξύτατον πάντα διεοχόμενον. 

, ὑγπόχρισις, εὖγε ! σὺ φιλτάτη ἐσσὶ θεάων" 
ἔων χεφαλὴν τιμᾶν. ἄξιον ἐν στεφάνοις" 

οἷς γὰρ σοῖς θεράπουσιν ἐπάξια δῶρα χαρίζῃ, 

ἀλγεῖν, κοὐ φράζειν, ὡς ἀνιῷντο πλέον. 

81, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ι εἰς τὸν ναὸν τῶν ἁγίων Μάρχιανοῦ χαὶ Μαρτυρίου. 

ἄρειε, πῶς φής; πῶς τὸν Υἱὸν εἷς χτίσιν 

τολμᾶς χαθέλχειν, χαὶ θεὸν δοχῶν σέθειν, 
᾿ σαυτὸν λέληθας χτίσματος φύσιν σέθων: 
᾿ οὐ χτίσμα ταυτὸν χαὶ θεός. Μήπω τζδὰν 
-ἔξω ἐρενῶν πέσοι τις, ὡς ἕποιτό σοι, 

ΤΠ μεμνημένος σου τοῦ θεηλάτου μόρου. 

82. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἕτεροι. 

δος ἀρείῳ ταὐτὰ πεφρονηχότες, 
ὃρες φονῶντες, πλῆρες αἱμάτων στίφος, 

ἶ ᾿ ταλας θεοῦ προὔπεμψαν ὑμᾶς εἰς δόμους" ̓  

'χαὶ γὰρ Θεοῦ μὲν οἶχος ὑμᾶς ἀμφέπει, 

τοῖς δ᾽ οἶχος ἅδης χαὶ τὸ μυρίον σχότος. 

᾿ἀρυτγ. ΒΡΙΘΠΑΝΝΑΤΑ ΙΒΕΙΒΟΒΙΑ. 451 
Βίθυοου 8 [οβϑαβ ἰΠΒρΡΊΘΘΓΘ [6 οἵ πηδίι]85, 

πὰ θ πα 8 γ15 οἱ βυ δι ἷα Πα 685 νἱίς. 

80. ΜΑΧΙΜΙ ΡΙΑΝΌΡΙΒ. 

ὙοΥβ8 ἴῃ β᾽ πα] δίουοβ Βϑγοϊοὶ οὐ δ]θρίδοὶ. 

ΝΘ δὴ φυϊδαυδϑτη ἃΠδγαΐ οί πτὴ Ὑἱγὸ σι 
δαὶ πδίαπι δὶ ἀΧΟΡΘπὰ πῃ ἰθγγᾶπι ἀθίοαογὶί. 

Εζοπῖτη πὰηο 5 δὰ ιιθπι υδπι ΠΟΓῸΠῚ ἴρ56 ΔΌΙΘΓΙΒ, 
βίπηα] δὸ Ἰαρϑης αἰ χοῦ 8 νϑυθατη οΟπβοϊ αἰ ἰοηΪ8, 

ον ἀοτὶ βία ἀθηβ. π0}]}1- ρογ τ αι οηΐ-οὈποχίαβ, 8πὶ 
[{π46 ἰ5ίθ 

ἰδηχιδηι 6χ γί Παροτγᾶ ἸΟαυϊα ν6ὶ οχ πυρὰ : 
οἱ 6, Β 11 5-γραθηβ, τοῆοϊξ, ρϑυϊηὰθ 80 5ὶ ἰὰ 

πδίαπι ΠᾶΡΘα5, ἢϊο δυΐθπι νηοῦ ἴ05. σΘτη 5 

[Ργοβίγαίυβ. 
Ιηΐὰ5 ἰδηηθη ἀοίοῦ ἤσηο ρογ-Ῥθοΐαβ ρϑγου, 

βἰουΐ σ᾽ δαάϊα5 δου 551 Π|Ὲ15 ΟΠ] ἶᾶ ΡΘΓΓΔΗ5Ι6Π5. 
Ευρ6, ϑιπυυ!αίο, θαρθ! ἔπ ΑΓ ββίτηᾶ 65 ἀθᾶυ πη 

ἰααπι οἂραΐ ΟΥ̓ΠΔΓΟ αἰ ρ,τη 68: ΘΟΓΟΠΪδ : 
15. Θηἰπὶ τηἰ ΠἸ Ὁ15 αἰσηᾶ ἀοηὰ ο ΓΑ. ΠΟΔΓΙΒ, 

ἄοϊογθ, ηθο ἴατὶ, φαϊᾶ τη) ΟΣ] πη οϑΕ 18 αἰ ΠοϊαηίαΓ. 

. 81. ΕΌΒΡΕΜ. 

[πῃ ἰθταρίατη βδποίοσατα Μδγοϊδηὶ οὐ ΜΡ ΥΤΙΙ. 

Ατὶ, φαϊ ἸΟ αι Γ 157 φαστηοᾶο ΕἸ] απ ἰὴ οὐαί τὰ πὶ 
δ465 ἀοίγϑμογο, οἱ Πθυτῃ ογθάθηβ ΘΟ] 6 

ἰὰ ἴθ Ἰρβυτα ἰαΐθ5 ογθδίθ- τοὶ ἡδίυγαμη ΘΟ] 68 
Νοπ ἰάοπι εϑί, οἱ φυοἀ-ογοδίαπι-ἰ οἱ Πθυ5. Νἧ 

[ἀπαύϑηὴ ἰϑη 1 
τηθηΐθ 58 εὐδίαν ΔΙΊ 5, αἱ 16 ΘοαυδίαυΓ, 

τηθ πο" 1101 αἰ ν᾽ ἰ 15-Ἰπητη 55] [αἱ]. 

82: ΕΌΞΡΕΜ. 

ΑἸΙΙ. 

Μαῖο Αὐῖο ϑδάθιι 8556 8], 

ΥἱΓΙ οὐ α15 ἀυϊαϊ, ρΡ]θηδ 58η ΡῈ 115 (Γᾶ, 
Ρυϊοῦθ νοϑ ἀθάμυχοτγο 'ἴπ ἀθὶ ἀοπηο8 : 
οἰθηΐμη οὶ ἀοπηιβ γῸ05 Δ ρ] οἰ 0, 
1115 δαΐθπι ἀοπλιβ δϑί, ογουβ οἱ Ἰηβηϊὦ θη Ό ΓΘ. 



ΒΒΕΥΙΒ. ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ ΙΝ ΟΑΡΌΤ γ΄ 

1. Ἔχ ΡΙ]αίδγοι, Ψασοη. ]ηπϑξϊέ. ΧΧΧΙΥ, οχοορίϊβ 
ααϊηααθ ῬΥΙΟΡΙ 8 γΘΥΒᾺΒ. θυ 11 Ὑ ΘΓ Ὁ 18, 4189 ΘΙ ρρ θυ - 
Τη8 οχ δοχί. πρὶν. ΡυνρμοΉ. Ηηροΐ. 111, 2λ, Ὁ. 181. 
Ῥυΐὰβ αἰβθϊομοη βουνᾶνι ΑὙἰβίορμδηθβ ἴῃ Ράρο 1298 
564., ἀ6 ααϊθιβ 5080]. ὁ Ἀρχίλοχος ἐξῆλθεν εἰς πόλεμον 
ἐν τῇ πρὸς Σαΐους μάχῃ" ἐστὶ δὲ ἔθνος Θράκης" καὶ 
φοδηθεὶς ἔφυγε ῥίψας ἑαυτοῦ τὰ ὅπλα. Ρ]αῖ. οὐ. οἱὐ. 
Ἀρχίλοχον τὸν ποιητὴν ἐν Λαχεδαίμονι γενόμενον, αὐτῆς 
ὥρας ἐδίωξαν, διότι ἐπέγνωσαν αὐτὸν πεποιηχότα, ὡς 
χρεῖττόν ἐστιν ἀποθαλεῖν τὰ ὅπλα ἢ ἀποθανεῖν .--- ῬΥΙὰ85 
ἀἰβθομοη Ὀ15 Ἰδχά αν δὲ δίγδθομ, Χ, "ἡ. 102, Β; ΧῚ, 
Ρ. 821 Α. Οἵ, Ῥμιηοβὶν. 4ροϊϊοη Υὲέ. ἡ. ὅδ. -- Ηο5 
γΘΓ 518 ἀθάϊτηιβ ααἷαὶ ΠΟ 5 τὶ ηἶτηθ οοτηρθυίαγη οϑὶ Ἰὰ 
6586. ΠΟῚ ἰπίθϑυιπη ΘρΙρΡ., 568 ροία8, αὐ ΒεαμΟΪΚῖΟ 
ΡΙδουϊί, ἐραϑτηθηΐατη. 

1. Ἐκ Αἰμθη. ΠΙ|, ρ. 13ὅ. Αβδὶῖ ϑδυλ ἔγαρτα. 8 
αιοὸ ρορίδ νἱά. Ἡθυπίαχῃ, ῃ Αροϊϊοα. 11, 8, 2, ποί. 
Ῥ. 917. ΡΙανΡα 6χ 60 σοῃῃηηθτηογαὶ ΡΔιιβδηΐδβ, ἀθ ααἰ- 
Ὀὰ5 ἀοοίο ἀϊβραίαν!ε Δ ΔΙΚοπδον. θιαίγνιδ. Ὁ. 988-89. 
᾿Ἔπεσι σοημθαϊορίαβ Αβίὰβ οὐαὶ ρθυβθοαίμβ. --- 8, ὃ. 
ἄχλητος, ἱηιυοσαξιι (1. 6. πο γοοδίι5), αὐ ἀρὰ Ῥίδαί. 
Οαρί. ν. 2, Ἐτ σα Β. 15 ῬδΡρδβ 5. 

ΠΙ. Αρυὰ Αἰμθη. Χ, Ρ. ἀδθ, 5. 84. Φασὶ..... χαὶ 
εἶναι τὸν μὲν οὐ φέροντα τὸ τοῦ τέττιγος ἄεθλον, τὸν οὐχ 
ἐθέλοντα ἄδειν, Πανοπηιάδην δὲ τὸν ὄνον, μέγα δεῖπνον 
τὴν χοίνιχα. τῶν χριθῶν.... ΒΙχη Πα 15. 851 Ππ8 ΕἸΡΘῈΒ 
νοοδθαίαν διὰ τὸ μυθολογεῖσθαι τοῦτο δρᾶν ἐχεῖνον, χαὶ 
ἀναγεγράφθαι ἐν τῷ τοῦ Ἀπόλλωνος ἱερῷ τὸν Τρωικὸν 
μῦθον, ἐν ᾧ Ἐπειὸς ὑδροφορεῖ τοῖς Ἀτρείδαις. Ὑιά. ἰο- 
ἴατῃ ἤσποὸ Αἰμθηδθὶ Ἰοσατη. 

ΙΝ. Εχ Ὀίοροπο 1δουίῖο ὙΠ]|Ι, Ρ. ὅ38 : Ἄχρωνος 
ἰατροῦ τόπον αἰτοῦντος παρὰ τῆς βουλῆς εἰς τὴν χατα- 
σχευὴν πατρῴου μνήματος, διὰ τὴν ἐν τοϊςἰατροῖς ἀχρότητα, 
παρελθὼν ὁ Ἐμπεδοχλῆς ἐχώλυσε, τά τε ἄλλα περὶ 
ἰσότητος διαλεχθεὶς, καί τοι χαὶ τοιοῦτον ἐρωτήσας" Τί δὲ 
ἐπιγράψομιεν ἐλεγεῖον, ἢ τοῦτο" "Ακχρον ἰητρὸν "Αχρων᾽ 
Ἀχραγαντῖνος π. α.....;} Τινὲς δὲ τὸν δεύτερον στίχον 
οὕτω προφέρονται" 

ἀχροτάτης χορυφῆς τύμδος ἄχρος χατέχει. 

Τοῦτό τινες Σιμωνίδου φασὶν εἶναι. ῬτοίαΠ οἱ ϑυϊάδ5, 
νυ. Ἄχρων, Ποο ἀἰδίίομοπ αποα τωθαστιχὸν ΠΟΙΏΪΏ6 
ἀοβιρηδί. -- Οἵ. ΡΠ. Η. Ν. ΧΧΙΧ, 4. ---, 5. 2. 
χρημνὸς χτλ. Οἵ, ιγρ. Ζη. ΠΙ, 102 : Ατάσαβ Αονᾶ- 
885 οβίθηϊδί τηδϑθηΐδ ΙοηρΘ. ΒΘρϑίθγ6 σα], ΒΡΆΠΟΙΪΚ. 
Απαϊ. ΤΟΙ, Ρ. 168, π. 1 (46 ᾳὰο νἱα. Δ 0008. Απὲηιααυ. 
ΤΟΙ, Ρ. 1, Ρ. 317), Φδοοῦβ 4ρροηά. π. 21, οἱ Μυ]]δοῖ. 
Εραφηι. Ραμ. αν. (ΒΙΡΙ. Ὀιαοί), ἰ. 1, Ρ. 14, αὶ Ἄχρω- 
να Οοἰδιθγι νοσδὴ8 Βα) αβτηοαϊ νϑυβιθιι5 αὐ] ᾿αδὶ : 

Οοίϑαμι Αογρ δῆ ηαπι χη αἸσαμ 66180 ρδίγθ ἡδίμση, 
ῬΥδΘΟΘΙβοθ ὑαΠ]115 ΟΘ Βα παθϑὺ ρδίγὶθο. 

Υ. «Εἰ ΗϊἸδροησίαι Ποῖ Οοηιηιθηξαγὶϊε Αἰ ηϑθιιβ 
παγγαὺ (ΧΙ, Ρ. 604 Ε΄.) σατη ϑορμοο ἃ ΡΟ ααΘτα 
ἴῃ ἀ61101185. Βαρθθδί, ΡΠ ατη βαγγθρίαϊη οϑϑϑί, δὲ 
ΕΣ ΡΙ 465 αἰχ᾽ββθί, 586 θοάθηι οὶ ΡΊ ΘΙῸ ΓΘ Πὶ ΒΑΡ Ϊ5856 
Ὠ1110 ἰδ ΤΘΡΆΤΩ ΒΔ πὶ (ἰο τη θηΐο, ϑορΒοο τα 
ἢοΟ ΘΡΙΡΥΔΙΏτηδ, ΒΟΡῚΡ51586, ἴῃ απὸ ΕἸΣΊ ρΙ αὶ Δα] θυ τα 
ἰροίθ βχσρυοργγθί, Βθβριοἰ αν 'π 60 ἔαθαϊα 46 50115 
οατὴ ΒοΥθᾶ οουίδυϊηθ, ααδιὰ. πυρὶ Αυὐϊδηῖβ, ΙΥ. 
Ῥορίδ ριθυὶ, φιθιὴ ἀθρουθδί, Δθογθμι δὺ ρα!ον ἐπα ϊ- 
ὨΘΙῺ 80115 ΘΔ ]ΟΡῚ οοιηραγδί. Ια θίαν 1ρΊυαν Ποο ἀἰ66ΓΘ : 
ῬΔΙ] γα Δ 076 01 δαπιάθιῃ, αὐ υἱδίον, αι 80115 Ο8]ΟῸ 
αὖ Ιάθχῃ δοογθὶ οοδρὶς; ἰὰ ὑππτὴ βορναβίϊ, ααἷδι ΡῈ ΟΣ 

αὐϊοῦγηῃ ἴθ σϑῖὰ ΠΔΌΪ556 ἰδοίδβ, ἰδ ατα ἃ 6ϑέ, 
[ἀνϑυϊί, αὐ ροίϊι8, ἰδπαπδπι ΒοΡΘαβ. π᾿ 1118 
ΟἸΆΠ ΘΠ 18 5118 γἱτὰ δἱ νυ]  θηϊίδπὶ ἴῃ ἴ6 ϑῇϊ 
“ας. ; 

ΥΙ. Αἰμθη. Υ. β6οῖ. 61; Ρ. 219: « Ὑϑηδαν 
ὈοπαΒβ 1116 δοοναῖθβ, ἃτ. 015 τηδιο  βίγατη δ θΘΩ8 
βίδτη, 564 ποὴ 'ρ86 οἂἀρίδϊαν, αὐ αἰχὶς ῬΙαίο,: 
ὑὰ8 ἃ ΑἸοϊ δ᾽ 46 : πθαὰθ 5δ8ηθ ἦθυϑ ἀθϑβίηϊ, ἃ 
δάνουβᾶ ον αηδ αἰθη8, Πθῖὴρ6 ααστη ν᾽ 1586, 
βίδαία θβϑϑϑί, Αβραβίβ αἰχὶ : ψίπτε χτλ.»»" --ὖ 8. 
ὄμμασιν ἐλασθεὶς, οἰδιααϊοδηίθ τηθίρο; ΘΟΡΡΟΧΙ;, 
ἰδ.58568 166. θλασθεὶς, βαμοϊᾳέι. Δι 

ὙΠ. Εχ Αἰμθη. ΥΠ|Ι, βθοὶ. 18, Ὁ. 387. Β6Ρ6 
ταῦυϊ, ΒΡαποὶς. 4παϊ. ΠΙ, Ρ. 284, πα. ΟΟΟΧ. 
ὅδοοῦβ. ἀπέριααυ. Ὁ. 1Π. Ῥ. πι, Ρ. 94), δ8 
»επά. 118, ααἱὶ ἀ6 αγοῦ γϑυβίοπα : Θτοί 8, 
θαίδτῃ 566 ὶ τηϑ] ἰδ, Βθηϑὰ δΔαμἶβ80, αἄθτα, 
γΘΡΌδ ἰδγδηΐ, υΘΓΘΟΥ. ' ἘΣ ΥΨΩΥ 

ὙΠ]. Εχμῖθαῖ ΡΙαίδρομιβ (6 υἱέαπαο Φῦ6 αἱ 
Υ, 1.) δῆο παρῳδίαν, χαδτη ΘΧΘΙΏΡΙΪ οδιιβἃ ΓΘΟΘΡ 

ΙΧ. Αρ. Αἴβδϑη. Χ, ἀδᾷ : Νεοπτόλεμος δ᾽ ὃ Π' 
ἐν τῷ Ἠερὶ ἐπιγραμμάτων ἐν Χαλκηδόνι φησὶν. 
Θρασυμάχου τοῦ σοφιστοῦ μνήματος ἐπιγεγράφθ 
τὸ ἐπίγραμμα: Τοὔνομα... ὉλΤ Ἡ ἔτΩΙ 

Χ. Αρ. ΡΙυίδροι. ἴῃ Εϊαρεϊγῖη. ΤᾺ, χ απὸ ἃ 
οδυτάθη ἃΡ ΑἸἰοξοο (Μ6ββθῃ]ο) βορὶρίαπτχη [α] 
Ραρηδῆλ ἃριᾳἀά ΟΥ̓ΠΟΒΟΘΡΠΔΙα8 ΘΟΙΩΙΩΙΒΒΔΤΩ - 
“ἘΟΙὶ, αὶ απο ἃ} Βουηδη15 βίδ δηΐ, 5101 ΔΥῚ 
Ιαπάθια : Ὧν μάλιστα διὰ στόματος ἦν τουτὶ 
γραμμα" Ἄχλαυστοι (14. Απέλοί. Ῥαίαΐ. οἀ 
ὙΠ, 241)... -Τοῦτ᾽ ἐποίησε μὲν Ἀλχαοῖος, 
Φιλίππῳ, χαὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀποθανόντων ἐπ' 
μενος. Λεγόμενον .δὲ (τὸ ἐπίγραμμα) πολλαχοῦ 
πολλῶν, μᾶλλον ἠνία τὸν Τίτον ἢ τὸν Φίλιππον ὃ 
γὰρ ἀντιχωμῳδῶν τὸν Ἀλχαῖον τῷ ἐλεγείῳ πὸ 
ϑΆφλοιος χτλ. --- ῬΕΠΙρΡὶ ἀϊδίϊομο δἀάϊψιτη δϑί 
ἸΙοη μοο : ὅπου ἰστέον ὅτι ἐν στίχῳ τῷ πρὸτ 
τοῦ ἄφλοιος χαὶ ἄφιλος εὑρίσχεται ἐν ἄλλῳ τινὶ 
ἄφλειος [ἢ] καὶ ἄφυλλος. « Ποῖπᾶ8 Ἰορ ταν Σ 

τῷδ᾽ ἐπὶ β 
σταυρὸς ἐπ᾽ ᾿Αλχαίῳ ἵσταται αὐτόμα 

Ιῃ Ϊβ βουνῷ, οοἰΐο, [οΥίδ58586 βποθυατὴ δύ, » ἱἱ 

ΧΙ. Εχ δηοηγτηὶ 4γ͵δέοίοἰῖβ υἱέα απϑγη, Ὁ 
σαμη ποβίχαμι, δαϊα δ ΒΆΒ]ΠΙ15. --- 8. 1. 
τραυλότητα ΡΙΌΓ65 σοΟΙΜΙΠΘΙ ΟΥ̓ Δυϑυηΐ, 6108 
δΡ. Πίορδηθια Γδορίϊαχῃ, δα. Μϑηδρ'. Ρ. 186.- 
λαγνὸς. θΠ6 ποὺ Αὐ βίοι !β υἱεϊο νἱὰ. ΑἸΠΗΘῚ 
Ρ- ὅ66. ς ᾿ 

ἐηνμήμαμι- ἀνθ καρμκικνῖ,. κε κς ἀρᾶς « ἀτάρ «δι ἱδρρμης, ἀττο- σαι  μρασαιας υ υε μιμαμιωναμ κν. χες ς «.νυτυν ἐλ δος ον ων ϑλα...ν ἃ 

μον, αν τῷ 

ΧΙ]. Εχ δ᾽ βάθη ἃποηγιηΐ γιέα 415᾽18 
ῬΓΪΟΥΙ ἀϊβίϊομο οοπέϊπιο βαθἠϊοϊαν ἢ 
αυδδὶ ἀπάτῃ δὲ ἰάθη οδρτθη ἴπἀ6 ΘΟΒΗ͂ 
δαΐοπι 111 τοβροηάθν γϑοίθ νἱαϊ Μοπδρῖι 
Αὐἰβύοῦθ!β νυἱΐδυη ρυἸτη5 ἴῃ 588, ΠΙΟΡΘΠΙ5 
τἰοπα δχμῖραϊί. 

ξυσξασυττοστα, στακαμοιειασνεαρα 
ΧΠΙ. Αρυὰ  ίορ. [δογί. ΥἹ, ν, 8ὅ : --ον 

Θύθρμδηαβ ἴῃ Ῥυϑθί, ἰῃ ροοιηδίδ απ παρῳδ 
Ρ. 82, ὁχ Ηοιηθῖο ἀποίοβ ποίαν, Οα. 1. 112. 
ταϊηΐν μυΐα5 ᾿αἀϊονὶ Ποιμοίναβ Περὶ Ἕρμηνε, 

ΠΥ ΘΕΕΘΌΚΥΥ ΠΡ τον, πῆρ, ταν τ γ᾽ 

τ 
Η 
1: 



πα διη ἰν οἱ ΑΡα]οῖπβ ἰη Αροίον. ». 139 δα, Ῥᾶν., αἴον- 
6 Ρ!Ὸ πόλις γ5. 1 Βα οἱ γαῖ᾽ ; ΡΓῸ περίρρντος ΤΘρΡοπο- 
Ῥαῖ ϑίθρμδηιβ περίρρυπος απο τη6]}1118 ΡΘ 26 ΟΥ̓ Οδθ 
οανθηϊί. Υ. 1 οἐΐνος5 ἱπιδαϊέο5 ὁ Βρπιοῖκ, Αππαδῖνο ἀθ 
ἀϑϑοοϊδίϊοιι ἢ. 1 Θποοιγασ. ἀθ5 ὀϊι 65 συθοα. 1874, 
810. --- 8. ὁ. Οομῦ. 98 0005. Ηομι. 1. Β, 462. 

ΤΟ ΧΙ͂Ί. -- Αρυὰ Αἰμθη. 4, ρ. 168. Α. οἱ Επϑβίδι. 
Ῥ. 38ῦὅ, 2ὅ, απογαπι 1116 : ἢ Ἀρετὴ, ἰησαϊί, Ἡδονῇ 

χραχάθηται, ὥς φησι Μνασάλχης ὁ Σιχυώνιος ἐν ἐπι- 
ράμμασιν, ἶο δαίοπι : ὃ δὴ καὶ παρῳδήσας τις χατὰ 

᾿ ἡδονιχῆς φιλοσοφίας ἔγραψεν οὕτως. “δ᾽ ἐγὼ ἁ 
ἅμων... Οἵ. ᾿ηΐθν ΒΘρ. ΓΑ] 1ὰ Α͵δοὶβ Τ᾽ ΘΙ τη ἢ δρὶ- 

Ἰαρβίσμι, ᾿π Ρορίο ααθπὶ Αὐϊβίοιθὶὶ ααϊάδπι Δάβουρ- 
ταὶ : “Αδ᾽ ἐγὼ ἁ τλάμων ᾿Ἀρετὰ παρὰ τῷδε χάθημαι. 

ΧΥ ΑΙ μοη. Χ, 5.7, Ρ. 414 : Ἡράχλειτος δ᾽ ἐν τῷ Ξενί- 
ντι Ἑλένην φησί τινα γυναῖχα πλεῖστα βεδρωχέναι. 
Ὁσείδιππος δὲ ἐν Ἐπιγράμμασι Φυρόμαχον, εἰς ὃν χαὶ 
δ᾽ ἐπέγραψε: Φυρόμαχον... 8. 2. δΔοο05. πανδοχίον 

χτὴν ; Ηυρφί, πάννυχον ἐν ταύτῃ ῥωγὰς ἔχει χαπέτῳ. 
τ Ε5. 8-ἀ. ΒΔ τηΔ811 γοβϑἐϊταϊο οβί, ααδτὴ σϑοθρὶϊ 

γὐηοἷς. --- 5. 7. Βνραμοῖς. ὠχρὸς ΡΓῸ ὁ τριχί, βΔ)]τη88. 
Ἰγριξ, εὔφθειρος --- 8. 8. Τπιαϊῦ ροοία ἰπ γθυθὸ χαλ- 
ὅὁπὴν, ῬΓῸ (00 ᾿π|6}}1σ 10 χαλὴν ὀπήν, ρεεἰοναηι [ο55αηι, 

ἶπ αὰὰἃ πυτηδίιϑ Θϑὲ ἢθΊ]0 ΡΠ ΥΓΟΙ Δ 8. 

ΟΟ ΧΥΙ. Αρυὰ Αἰμοη. ΥΠΙ, Ρ. 840 Α. Β. ἀδργανδίιχη 
ποίδυθυϑ ται. --- 8. ὁ. Τουρ. τόδ᾽ ὁρᾶν μὴ μόνον 

Οὐ μένομεν : 9Δ0005 : τὸ δ᾽ ὁρᾶν, ναὶ μὰ τὸν... οὐ σθέ- 
μεν, Ῥγυουδπίθ ν. οἱ. Πϑβδαιθ. --- 8. ὅ. 958 0008. 
ιθούμεθα πάντα πάλαι 56ὰ λιθούμεθ᾽ ἅπαντα π. 

᾿ς ΧΥΠΪΙ. Αρυὰ Αἰμοη. 11, 5. 84, Ρ. 844 5ᾳ.: Ἡδύλος ἐν 
᾿ ᾿Ἐπιγράμμασιν,ὀψοφάγους καταλέγων... μέμνηται Ἄγιδος 
ἐν τούτοις" Ἑφθὸς ὁ χαλλ. --- 8. 1. χαλλίχθυς ΡΙ5οῖ8 

ὨΓΠ185 δϑὲ υ6] διυγδίδ. --- 8. ἀ, ρϑηϊδτηθίθυ ἀθϑβί. 
5, ὅ. « 1 Φαριΐθιν ΟἹ τὰ ἐπ ἑθπθδιὴ ΑΟΥΙΒ11 {ΥΡΘΙῚ 
 Ῥαηδᾶθη ρϑηρίγανϊ, 5. ΑρῚβ μϑί πο ποῖ νοὶ 

ἰββίσηδ, οἰ διιβίγδ ρΘΡ ΡΟ]. » ας. 

 ΧΥΠΙ. Εχ Αἰμθη. ὙΠ|, βϑοί. ϑ8ά,ρ. 844. : “Ηδύλος ἐν 
᾿Ἐπιγράμμασιν, ὀψοφάγους χαταλέγων, Φαίδωνος μέν 
ος ἐν τούτοις μέμνηται χτλ. --- 8. 1. ψόοΡθὰ ἀθργᾶ- 

δῖα, αχδθ, αὐ ροϊαϊπηιβ, οαθηἀανίγημβ, βῖ. οουυῖσθηάα 
Βρ᾽ σα δαίαν ΦΔοο βῖαβ ἴῃ Αααϊέαηι. Απϊηιααυθν5. ἴῃ 

Αἰπθηφμ, Ρ. 191: 

.::.. Φαίδων δέ τε φυχίδ᾽ ἐνείχαι 
χορδάς θ᾽ ὁ ψάλτης" ἔστι γὰρ ὀψοφάγος. 

1] σαὶ. Ἰϑοίϊο Φαίδων σὲ φύχε:᾽ αἰνεῖ χαὶ.. οὐ 56 η58 οἱ 
ϑγῸ ὈΡΘΟῚ ρϑοοσδί. 

ΧΙΧ, « Ιηῃ ΡΙυίδγοιὶ Αηέορῖο ο. Ἴ0. σαν Γαουὶὶ ἴη- 
ΟΔΠΠτηδοῆθα ἃ ΒΡαποκίο ἤοπ σθοθρίθση ἱρπογο. 
ὑππΐο ΤΊ Οἢ185 οὐ νἱδίουἠβ αἰ] ΟρῸ βθηξθηξίδιῃ 1δρὶ- 
ἸΩΔΡῚ5 ἴθοῖββϑ σὶηὶ νἱάθου. Μόνον ρϑου δνὶ τη οάο 
τὴ Θϑί, ψαοα 5έθρ6 ἢὐ οὕτὴ ᾿τηρογδίϊνο. ϑ'Θη 5115 

᾿ ΠΟ οϑύ : « ὑγδηβὶ ἑαρέμηι, τνθο τὴ8 δέξαηι ρ]ο- 
7αῦθδ8 ; 564, « ῬΊΟΓΔΓΘ ΤΏ6, 5] "6, 06, ἰγδη8- 
τηοᾶο:; ἀστη τηοάο ἰγδηβθᾶβ. Αἰᾳαθ ᾿ΐδ θυ Δ ] 6 
ἱ ροββίτηιβ. » Βοϊϑεοηακ. Νοία!. ᾿η ΟΔΠ]τα. θρῖον. 
δρρίπτη ἰαθναὺ ἤόθοθ θρὶ ρυδιηγηδίϊομ δὲ υθυβὶ Ὀὰ5 
8 Θχροβίίαση ἃ Νίοοα. ΕὙΙΒΟΒΠΪ πο ΒΑ] ηρΘηβὶ 
1) δίαιθ ἱπὰθ ἃ" Η. ϑιθρῃδπο 8118 ΟδΙΠἰηδο ὶ 
ΟἿΣ ἰπβορίαμη, ΜΠ ΧΧΎΙΙ, ἰη-ἀ. δῖος. ρΆΠ|1600 
Ατωγοίαβ αἱ πο τηδρὶβ ααδτῃ οοἰξ. βθηςθη ίδτῃ 

οχὶ : : 

ἸΟῪ ἴθ ζαὶξ ῬοῸν ἐουβίουνΒ πὰ ἀθιη ΘῸ ΓΘ 
ΤΙ ΘΠΟΟΡ 168 ΠΟΠΊΠ]68 Πδϊβδδηΐ : 

Ρᾶ8586, Ἰθοΐθαν, 6 τη ἀοῃηδηΐ ῃγ816 ὨΘΌΡΘ, 
ΒΘΌΪΘΙ θη ΐ Ρ8556 δὺ πι|6 νὰ πιδυἀἰββδηΐ, 

Η ὃ ς ΔῊΝ ἐπυϑ δε ἀφ θυ : 

ΙΝ ΟΑΡΌΤ ΚΥ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. ἀδθ 

ΧΧ, Εχ ϑίσμδροη, ΧΙΨΝ, 1: ἀδάουιιης Βυαηοκ, 
Απαϊ. 11, 8380 (οαϊῖ. 1,1ρ5. 11, 39). --- ΨΙά. οἱ 728 6008. 
Δπῖνιαάυ. Τ. ΠΡ. α,Ρ. 108) οἱ ΖΔ00}8. ἀρρεπά. πι. 18. 
« 6 Μδρπρβὶἃ ἃρθηβ ϑίγαθο 1. ὁ. χεῖται ἐν πεδίῳ, 
αἰΐ, πρὸς ὄρει: χαλουμένῳ Θώραχι ἣ πόλις" ἐφ᾽ ᾧ σταυ- 
ρωθῆναί φασι Δαφίταν τὸν γραμματιχὸν, λοιδορήσαντα 
τοὺς βασιλέας διὰ στίχον: Πορφύρεοι... καὶ λόγιον δ᾽ 
ἐχπεσεῖν αὐτῷ λέγεται, φυλάττεσθαι τὸν Θώραχα... ΚΘχ, 
απθῖὴ ὈΔρ Ια 5. οοη απ 6}118. Ἰασϑββίββο ἀἰοϊταν, δαϊὶ 
Αὐἰδ!αβ, 18, αἱ νἱἀθίαν, ααὶ 5101 ρυίτηιβ τοσίατη πὸ- 
τη 6 ΔΡΡοβυῖ, ἤπηο οὐπὶ οθίθγᾶ γϑρίδ ΤΆτη 118, ΔΡΡΘ1- 
Ιαΐ πορφυρέους μώλωπας, 1. Θ. ΒΘΥνΟΒ ΠΑρΘΙ]οσατη υἱ δ οἷ- 
θὰ5 ἰθγρὰ βἰρπαία μαθθηίθβ, ργρορίθι: ῬὮ ]Θ ϑο ΤΩ, 
Τγβιτηδοὴὶ θα μαοἤ πα, ααἱ ρυΐηλι5 ΡΟυρδηλατῃ ἃ [γ5]- 
ΤΆ ΠΟ ἀνϑυί, 5: δαθ Βα] ΘΟ, Ἰη ρθη  σαχᾶ, αι 
ἰρβίαβ ἢάϑὶ ἃ Γι υβίπηδοο σοτητηἾβ88 δγϑί, οοουραίδ. » 
ας. ᾿ 

ΧΧΙ. Αρυὰ Αἰμθη. ΧΙ, 5. 100, Ρ. 499 : Ἀριστοτέλης 
δ᾽ ἐν τῇ Θετταλῶν πολιτεία θηλυκῶς λέγεσθαί φησιν ὑπὸ 
Θετταλῶν τὴν λάγυνον- χαὶ “Ριανὸς ὁ ἐποποιὸς ἐν Ἔπι- 
γράμμασιν. Ἥμισυ... 8. 3. ψαΠρΡΟ λεπτοτέρης... χρέας, 
ϑιηθπάδυθυαηὺ Τοὰῦρίαβ οἱ ΒΡαηοΙΪς ; 564 γοϑιϊηπιθυιιηΐ 
πλὴν, οἰδιιαἸοδῃίθυη γ θυ βιτη ; ΘΟΥ ΤΟχὶ. --- 8. ἀ. αἰνεῖσθαι 
ἀπρ] οὶ 56η81. 

ΧΧΙ. Αρυὰ ΡΙαίδγοι. σαί. Μα). 1: Ἶν δὲ τὸ μὲν 
εἶδος ὑπόπυρρος καὶ γλαυχὸς, ὡς ὁ ποιήσας τὸ ἐπιγραμ- 
μάτιον οὐχ εὐμενῶς παρεμφαίνει" Πύρρον... 

ΧΧΠΙ. Αρυα ΡΙαίδγοι. ἢ υἱέαπιαῖο Ὡγὸ αἰϊογιο, Ί, κ᾿ - 
Ἐπεὶ τὸ τῆς παροιμίας ἔσται γελοῖον: Οὐ δύναμαι... 
410 5810 αὐϊίαν : Πενίαν φέρειν μὴ δυνάμενος, δανειστὴν 
ἐπιτίθης σεαυτῷ φορτίον χαὶ πλουτοῦντι δύσοιστον. 

ΧΧΙΝ,. Ἐχ αγαΐθρο, Ὁ. μχχχιχ, Βυαποῖς. 4παί, 11, 
198 (014. ΦΔοοῦ5. Αηίηιαα!α. γο]. 1Π, Ῥ. 1, Ρ. 1.) 
δοοῦβ. ἀρροηπα. ᾿. 119. --- 58. 1. θερμὸς, δΔιιάαᾶχ, 
ὑθυη 18,00 5ΘΠ51 ΟΟΟΌΣΤΙ ἢ ΑὐἹἸβίορῃ, Ρἰμέ. ἀ15: 
ὦ θερμὸν ἔργον χἀνόσιον χαὶ παράνομον; οαἰϊάα οοπ- 
5111 βαηΐ δρ. Οἷοον. Οὐῇῆς. 1, 34. --- 5. 3. ἄναχτι 
αταΐον. οἱ ΕἸθύνοοα, (ϑυ ἐδ. Ρ. 321); νσϑγδιη Ἰϑοϊ: οῃθτὴ 
Βθοιίιβ οϑὺ σοί 8 ἴῃ Μαρέϊδϑδα ἐογέϊα ὑ. 1Π|, ». 418 
Ηϊθροη. Βοβοὶ. Εἰογὶ. 9». 

ΧΧΥ. Αρυὰ Αἰμθμπϑοῦμ, Υ, Ρ. 2332. Α, ὑπᾶϑ σαυϊεὶ 
τϑροιθναηΐ. Οἵ, Απθρη. ορῖρν. Απέλ. Ραϊαΐ. ΧΙ], 822, 
ῬΏΠΙΡΡ. θρῖον. ἐδία. ΧΙ, 821 οἱ 847; οοηΐ. δἰϊδμι ὙΙρρ. 
Οαίαί. ΝῺ : 

106. ἷπο ἰπδπ65, ᾿ΐθ γῃϑίουγ πὶ ΔΠΡῸ]}188 δΐο. 

-- 8. 1. Εχ Ηουηθρο 42. Β, 189 : Ἀργεῖοι φεύξονται ᾿ 
ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.--- 8. ὃ. ΑἰΠδη. δυσπέμφελον. 
--ὟὙΞ. 6. Ηἰον. Βοβοη. Αηέλοί. Ρίαπμα. οἱ ατοίαβ 
“γὰς ἀεὶ μ. 

ΧΧΥῚ, Αρυά Αἰμρη. ΙΝ, 102, Α, οχ Ηοροβδηανὶ 
ΒοΙρμὶ Οοριηιοη αν ( Ὑπομνημάτων) ἀθαϊὶ οἱ Ἰαἰϊηὶς 
γΘΥΒΙ 5 ὑρδηβία ὑ Δ! σον, αα ΚαγΎοη. [6 Πἴηρ. ἰαΐ., 
Ρ. ὃ; φαϊαϊ δίϊδυα οαστῃ 1δΐ. γθυβίοπρ αγοίαβ ἴῃ Μαι- 
ἔΐδδα βοομπᾶα Εἰονγὶϊ. ον. 64. Ηϊον. Βοβοῆ., βὰ0 Ποὺ 
Ἰοχητηδίο : Εἰς γραμματικούς. ΒΡΆΠΟΙΚ. ἀδἰπάθ οἰ δδοο8., 
116 ἴῃ Α4παί. 1Π|,0. 112, πο (Υ1ὰ. Απίηιααάα. νοὶ]. 1Π, 
Ρτς Ρ. 348 544.) ἴῃ 4ρρεπά.. τι. 288. --- . 2. σάχχος 
Υ6] σάχος θΔΡθδἃ, 6ϑ{.--- 5. 8, ἱματανωπερίδαλλοι « Ῥοϑὲ 
Απβίμθηθῃ δὰΐ ὈὨίορθηθηι ΟΥμπῖοὶ ἰπηϊοδυη βἰση] 
οαπὶ ἴηΐθραϊα ἀθροβαθυιπί, Ρ8}} 10 οοπίθηί!, οὐ} 85 
Ἰπίθυ ον Ρᾶ 5 ορανᾶ ΔἸ Ὀαΐ, ΒΌΡΘΡΙΟΙ ΒΌρΡΓδ, ᾿ἰΘΘυ α Τὰ 
Βυχαθρῦση ΓΘ] ο᾽Θ αΐαν. Ηΐπο ἀϊοθδηΐίαν διπλῶσαι τὸ 
ἱμάτιον, τὸν τρίδωνα...» Βοροέξί ον. δὰ Φ8.6005. ΕἸρΙ8ῖ. 
- 8. 8. ποπμα}}} ἀνηλίποχαι --- βλεπέλαιοι φιῖ ηεμἰέα 
αὐ μοογπαηι ηιθαϊίαγέιι". --α 8. ὃ, Αἰμθη. σαὶς. 
σνλλαθοπευσιλαληταί. ᾿ 
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ΧΧΥΙΙ. Εχ ΡΙ]αἰδγο. ἴῃ ϑεία 1: Ἐξήνθει γὰρ τὸ 
ἐρύθημα τραχὺ, χαὶ σποράδην καταμεμιγμένον τῇ λευχό- 
τῆτι" πρὸς ὃ καὶ τοὔνομα λέγουσι γενέσθαι, τῆς χρόας ἐπί- 

ΧΟ θετον" χαὶ τῶν Ἀθήνῃσι γεφυριστῶν ἐπέσχωψέ τις, εἰς 
τοῦτο ποιήσας : Συχάμινον χτλ. 

ΧΧΥΠΙΙ. Αρυὰ Ῥμιοβίγαι. δορῆ. γι . 1, ὃ : Οἶδα 
Φιλόστρατον τὸν Αἰγύπτιον Κλεοπάτρᾳ μὲν ξυμφιλοσο- 
φοῦντα τῇ βασιλίδι, σοφιστὴν δὲ προσρηθέντα, ἐπειδὴ 
γόγου ἰδέαν πανηγυριχὴν ἥρμοστο χαὶ ποιχίλην, γυναιχὶ 
ξυνών, ἧ χαὶ αὐτὸ τὸ φιλολογεῖν τρυφὴν εἴχεν, ὅθεν χαὶ 
παρῴδούν τινὲς ἐπ᾽ αὐτῷ τόδε τὸ ἐλεγεῖον. --- ΕἸΧΒΙΡαϊὶ 
Βοο δρῖφνυ. θδοοῦβ. ἴῃ Ραγαἰΐρ. 49. οἱ ἴπ 4ρροηά. 391, 
αὑ ποίδὺ δὰ Ῥμῃι)οβίγαίαση δΔῸ διιοίουθ μὰ} 8 ραγΟα ἰδ 
Δοοοχητηο δίοβ [1556 γΘυϑῈ18 ΤΉΘΟΡΉ. 21 54. 46 Ῥο- 
ἴγρο: 

Πουλύπου ὀργὴν ἴσχε πολυπλόχου, ὃς ποτὶ πέτρῃ, 
τῇ προσομιλήσῃ, τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη. ᾿ 

« 6 Ῥμι)οβίγαϊο 110 οϑὺ δρίὶρυ. ΟΥὐϊηδρονροὸ ΧΙΗΥ͂, 
ΑἨμι. ραίαΐ. ΝῚ, 645]. » Ψαοοῦς. 

ΧΧΙΧ. Αρυὰά Αἰμδη. ἼΠ], βθοῖ. 31, 0. 313: ὌὈψο- 
φάγος δ᾽ ἦν καὶ Λεοντεὺς ὁ Ἀργεῖος τραγῳδὸς, ᾿Αθηνίωνος 
μὲν μαθητὴς, οἰχέτης δὲ γενόμενος Ἰόδα τοῦ Μαυρου- 
σίων βασιλέως, ὥς φησιν ᾿Ἀμάραντος ἐν τοῖς Περὶ σχη- 
νῆής, γεγραφέναι φάσχων εἰς αὐτὸν τόδε τὸ ἐπίγραμμα 
τὸν Ἰόδαν, ὅτε χαχῶς τὴν Ὑψιπύλην ὑπεχρίνατο' Μή με, 
Δ. χτλ. Ποαυϊαν Ηγρβίρυα δαὶ ροίϊυβ [,ϑοηΐθιβ 
ΒᾺ0 ΗΥΡΒΙΡΥΪ]Θ ῬΘΡΒοηδ, ααδηη τη8]6 ἰθπαογδί. --- 
8. 1. χιναρηφάγον, νοοὶ ΠΟοσΟΙ6 ογθάθθδίαν. οἰπδγᾶ, 
ἀθ αὰὰ ΟοἸυπι6}1α, Χ, ν. 28ὅ-6 : 

Ηϊβρί δ ροπδίαν οἴπδγδ, ααδ ἀ] 8 ΙΔ ἢ ο 
Ροϊδηϊι, πος βλωϑο φιαία δσαπθηίϊ. 

“-- 8. 2. συϊ]ρὸ ἐς κακὸν ἦτορ ὅρα. --- 8. ἀ. νυ]ρ. 
χρυσοδόλοις, Ῥογβοη. οἱ Βομηριάθν. χρυσολόδοις, αἱ 
οὔατα χρυσόλοδα 5ἰπὶ Δ Γ68 ᾿ΠΔῸΡΙθτ15 ΟΥ̓ δΐδο. 

ΧΧΧ, ϑουναυῖ Αἰ μθηθθιβ, Χ, βθοί. 48, Ρ. 486; Ἔπινε 
δὲ πλείσιον καὶ Ἀρχαδίων (ἄδηλον δ᾽, εἰ ὁ Φιλίππῳ διεχ- 
θρεύσας); ὡς τὸ ἐπίγραμμα δηλοῖ, ὅπερ ἀνέγραψε Πολέ- 
μων ἐν τῷ Περὶ τῶν χατὰ πόλεις ἐπιγραμμάτων: Τοῦ 
πολυχώθωνος χτλ. Αἀ δαηο Ἰοσὰπη ΟαβδαθοΠα8Β : « Ερὶ- 
δρδιήτηδ, αποὰ πᾶυγαί ὈΙρΡηΟβορ ἰδία ὑπση]ο ροίαίοῦ 5 
Αὐοδαϊ!οη β [1586 Ἰηβουϊρίαχη, ααδίπον γϑυβίθαβ, Εὼ- 
οογγρέογιηι διιοῖον ἴῃ ἀπο οοπίναχὶΐ, μος τηοάο : 

Τοῦ πολυχώθωνος τοῦτ᾽ ἠρίον ᾿Ἀρχαδίωνος, 
ὃς θάνεν ἐκ χανδῆς ζωροποτῶν χύλιχος. » 

8. 8. ἔσδη ὅδ᾽ ὡνήρ. υτἱρ., ἔσθη ὁ δ᾽ ὡνήρ. Οαϑξαιιϑ. 
Οοά. ᾳυϊάδηι ἔφθη ὅδ᾽, αηὰἀ6 ἔφθιτο δ᾽ ὡνήρ Θομν ρα. 

ΧΧΧΙ. Ἐχ ϑορδίγο Αρδιηθϑηβὶ (ξ), Ῥγροίθφοηι. ἴῃ 
Αγἱδέϊαθηι, δα. Ὠιϊπάοτγί, Ρ. 11 : λέγεται δὲ ὡς ὅτι 
Ἀριστείδης οὐχ εὐτυχῶς προσῇει τοῖς μαθηταῖς, οὐδὲ 
εἶχε πολλοὺς μαθητάς" ἀμέλει τινὲς περὶ αὐτοῦ εἶπον τὸ 
ἐπιφερόμενον τοῦτο λεχθέν" “Χαίρετ᾽ Ἂρ... Σχαμνία τρία 
καὶ θρόνος εἷς. Οὐχ ἔστι δὲ; ἀλλὰ περὶ ἄλλου τινός νεω- 
τέρον Ἀριστείδου μὴ ἔχοντος μαθητὰς, ἀλλὰ μόνην τὴν 
διατριδὴν καὶ τὰ σχαμνία παρά τινος εἰσελθόντος χαὶ εὑ- 
ρόντος αὐτὸν μόνον. --- δία 10 ΜοηδρίαΒ 1η Οὐδορυαξΐέ. 
ὧι Πῖορ. Γαονέ. ἍΠ,, 69; οἵ οοπίδυί οατη μδο Ογηϊοὶ 
οΔΥΠΠ]]δίϊοηϑ : Εἰσελθὼν εἰς διδασκάλον καὶ Μούσας μὲν 
ἰδὼν πολλὰς, μαθητὰς δὲ ὀλίγους, « Σὺν θεοῖς, ἔφη, διδάσ- 
χαλε, πολλοὺς μαθητὰς ἔχεις. » Οοπίονι!, ἰάθτη 5ἰτηῖ]θ 
ΒιΡαίο οἱ οἰ Προ ἀϊοίαγη ἂρ. Αἰμϑηθοῦτη, ΥΠ|Ι, 
Ρ. 3848, 56οῖ. 41. --- Τοάϊ οὐ Βοος δρ᾽ συδιητηδ Πυοδηρ,. 
ἴῃ Αἰοδῥαγῖο, ν. συψέλιον. --- 8. 1. Βοραίν. χυψέλια. 

ΧΧΧΊΙ. Εχ ΖΕΠ1ο Τδιρυϊά. Αρέογι. Πίασπμηι. ὙΠ. 
« ... ΤΑλυοὺ γϑυβιβ βου Ρὸ ἴῃ Οοχωτηοάθχῃ ἀἰἱοίοβ, (αὶ 

ΑΝΤΗΟΤΟΟΙ5 ΘΒΕΘΜ ΑΡΡΕΈΝΘΙΟΙΒ 

σα Κ. 2. δονίνθυ. ἴονϑηβ. --- 8. ὃ. « Θοηέος ἃ] 

Ἁ Υ ἔ 

56 Ἠδγοῦ]οπὶ ΔΡΡΘΙ]αγογδί, αἰ Ἰη οἰ σαπὶ οἴῆπδβ. 
ΟἸδΡατι [α]β5θ ΑἸ ΟΠ ΠΟΤ ποιηθη, αἰ {Π1} πόο « 
ΤΌΤ) ΠΟΤΩΘΠ ΘΟτητηοἀθ νυ] ἀθυθίαν δΔαἸπηρὶ. ὙοΓε 
Οοπητηοάστα Απιομϊηππ ἀϊοίϊ ; Οομητηοάπ, 
ΥΘΥΒᾺΒ ἃ ΟἸΓΌΒ00 Ὠδβοῖο 410 ΘΟ ρΟΒΙ ϊ, ἃ τηδῖο ἢ 
ἴῃ Γιαἰϊπατη ὑγϑηβ] αἰϊ βαηΐ, οἷο» Ὁ τ 

ΧΧΧΠΙ. Αρ. 21]. ϑραγιίδη. Ῥεβοοηηῃ. Ν' 
« Ποιηιβ Ῥϑβοθῃηὶ Ποάϊ6 Βουηδθ νἱβίία ἰπο 
δονῖβ, 480 Δρρϑι]αίαν Ῥοβοογιίαπα : ὶπ αυᾶ, 
ΟΥΡΆΤη 6}1}8 ἴῃ ὑυομορο οοηδιϊίαϊ!, βἰδίϊπι ροβὲ 
χ ΤὨΘΌδῖοθΟ χπδριηογθ, αι 1116 δὶ βίαι 
501 [οίπιπη ἃ Τρ ΤΠΘεθοσατα δοσθρογαί.. 
Θἰϊδτι Θρ᾿ συ ϑτημηδ, ρ όθοῦτη, αποά 1 αἰΐηθ πᾶπο 
θη θη τὰ : ΤΘΡΡΟν Εἰσγρί. δίο.--- 8. 1. ψα]ρ. 
ιἰδοὶ, σογροχὶν Οαβδαῦ., ρυοθδηίθ ϑδϊτηδβίο, 
ΟΘΏ(18 ΘΧΘΙῚΡ}15 ἀοοοί 1110 ἰθτῦρογθ ἀρ μίμοπρὸ 
ἴῃ ΠΟΥΩΪΠΪ 18. ποη δά χη, Ὑ 16. τα 5; Β 
Αηίλ. ἰαΐ. 110. 11, 6Ρ. οἵχ, υϊεῖβ ; « ἰδ ΘΟΥΓΘ 
Ηϑϊηβίο οἱ ϑδιπηδβῖο δᾷ ϑραν ὥδημτ, ηὰο τηοᾶο, 
ΒΔΥΔΓΟΠ ΘΙ ἀΌΟα116 16 91586 Δάβονιρβοναὶ ϑου ιν ϑυὶ 

ὈΓΘΥΪ, ΤΏΡ 560} 1 1118 ΒΑΥΡανὶ, αὐδ)ῖα ᾿ 
ΡΟ 4118 ΒΘ Οσ τ ροοίδυισα, α ΟΡ. ΠῚ ΟΡ 
Υἱβ ἢ18 χοίονία : νἱάθ Βαϊχᾷο. Επέροζϊθηϑ, Ὁ 
Βαδ]άστῃ ἴῃ γέέα Ρίμέαγολὶ, Ρ. θὅ. 6]. Οὐδο 
ἰδυηθη ΘΟἢ ]]οἰδθαί, ἤπγις βθα;, Πιλίγις φ 6015 ΟἨιγεῖδ 
Ρυϊαθαίαιθ Ρ]αΓ]. αριαπέ ἢαὶο νἱϊο ἴουβαι 
δη58Π. » ΒΏΤΡΗ,ΑΊ7ι. ---- 8. 0, Τία ναϊρο. 8 
αὐ σΟΠ ΒΘ Γϑὶ ἐΟυτηδ, τηϑίδ}]6, (101, απο 6ϑι 
ΑἸάϊπα, βίσαιιθ Ὄχρ! σαὶ βθηβασι : « Ὠϊα 
ΖΕβυρίο Ῥϑβοθῃπηΐαβ, αὐ ἀὰχ Ζργρίϊαοὶ Πἰπιὶ 
ἰηᾷθ ο8611 ἢΠ}π|8 οο]ογθπι οοηϊταχογαΐ. ΤΙ 
ΡΟΣ Ἰρίταν αὶ ᾿δυπα βἰταια!δ Ραμα ὁχ Τ ΒΘ δῖοΟ τᾶν 
δα βι πη} πα πθηι ῬΘβοθπηΐ Γδοίατη, ῬΘβοθπηΐο, 
Υἱΐ, μοῦ ἀϊοϊ! : Ῥοβοθηηΐαβ ΝΊΡΟΙ γοοδίαγ, ΠΟΒ 
ΘΥΡῸΣ πίργασι ἰρβατα σα ἀϊάϊτηιιβ οἱ οϑοὶὶ ἃ 
ΘΟΙΟΓΘ ΠΌΤ. 15, τὸ ονᾶ, πος δϑὶ [δοῖθβ οἷ « 
Μϑίδ|]ο ὃχ πὸ βἰπηυϊδογατι [δοίατα δῖ, ΘΟ 
οὐ γϑβροπάθγοί. » « Μοξαϊίμ8 δαΐθτω Ῥτο 
Οτθοογαχη ᾿τηϊ απ αἰχὶῖ, οἱ νου ϊβίχα]ο δὲ 
Θρίρυ. ἔαῖθϑθ μέταλλος. ἩοΒγοβίαβ : μέταλλος, 
οἷο. » 14. --- Ῥι Βαγτηδηη. Ομ] οἰ δὲ : ..- 
ΒΔΟΡΑΨ ΙΩΒ ᾿ρδὶ αξ οοηβθης οὶ Τοσταδ, τη ϑίδ 
δῖυθ αὐ σΘοηβθηί γέ ἰοντηδ τη θίϑ}18, 5:0, 716. 
ηιοίαίἰϊοα, ϑοΥυῖν υ ὰ8 : ἴοννα (ρ᾽. αν δ) ταϑίδ! 8 
γηαίδπά χη, Πἰβὶ ᾿π θυ αΠποὐ Ομ θῖη; αι186᾽ 68 68 
αὐ γογγιάρι δ] οαυδίαν ρορίδ. : : 

ΧΧΧΙΨ. Ῥίορ. [Δόεὶ, ὙΠῚ, α, 48. -- ὅς 
οἀϊίι. ἔτ᾽ εἶχ᾽ ἀδ. 

ΧΧΧΨΥ. Ρίορ. [δουῖ, ὙΠ], τ, ἀδ. --- 8 
ὨΔΡΊΩΒ: « Πμ6ρ8 ἐς ὀμφαλόεν, αΐ ροίϊι8 ἐς ὁ! 
ὀμφάλιον δϑ0 μηιδο. Απίθδ, ὀμφαλόον αποᾶ 
οσοαγυῦ, ααοα ἰδ σϑίϊηαϊ ατούϊαβ δὲς 
ΟὨΪα5. --- 8. 2. 81. Ἰορϑθδίαν ἴῃ νϑί, δᾶ 
γὰρ, οὗτος ἐγὼν ἦν πρώην βροτός" ὃς δὲ... ὁ 
τηθίγο. --- 8. ἄ, βι γα} 16} ΘΟΡΡαΡίαΒ : 
φάσκειν ὅστις ἔην ὅτε ἦν. ἣν 

ΧΧΧΥΙ. Ὀῖορ. 1δουι. ΝΠ, ναι, 1716 : ἐπο 
ἡμεῖς πρὸς αὐτὸν (Κλεάνθην) οὕτως" Αἷν 
--- ΝΟΥ 58.015 ΤΥ ΓΑΥῚ ροββίτη ἀπὰθ ΠοΟ 98 
ΡΓ65 ΕἾ. ἀθ ΕὈΌρΡΘΡΟΙ]68 ἀυχϑῦῖ αὐοὰ 58π6. 
Ρυΐανί, οἱ 0 Θρ᾿ συ διησηδίϊοη οἰδυβὶξ : " 

Ῥυΐϊδαᾳιθ Β0ὴ σΘΟΥΡΒ ἀθ ν᾽61}16556 4886 
Ὧ6 Ρουσοὶῦ Ρ] 8 ΔΥΥΓΟΌΒΘΙ 16 ΡδΡίΘυ ΓΘ 
πὶ [οββϑουθὺ ἸΟῪ 18 ἄυγο ἰθῦγΘ οὐ: 
4αϊ τηδἰπίθηδηΐ 1 ΘΙ Γᾶ8586 ἰγθβρᾶββό,. 

ΧΧΧΎΥΠΙ. Πΐϊορ. Γιδονὶ. ΕΥ̓͂, σαὶ, δὅ-51. Π 
- » 

«τερον προεφέρετο τοῖς ὁμιλοῦσι... καὶ ὕστερό 



Ἶ Ἣν Ὗ φέ κ ἀ Ν, 
στο ᾿Ἣ» 

ἤ 

ν εἰς νόσον...... περίαπτα λαδεῖν ἐπείσθη καὶ μετα- 
ἤσχειν ἐφ᾽ οἷς ἐπλημμέλησεν εἰς τὸ ϑεῖον..... Ἀλλὰ 

χατέστρεψε καὶ ἡμεῖς αὐτὸν οὕτως ἠτιασάμεθα" 
χτλ, --- « Ηἰ γϑυβιβ ἴπ ΒρΡΘΙΡΪΟΥΙ ϑαϊοπθ, 

ἴπ οουΐα βραῖία αἰδβιγι θαϊ!, βθὰ βοϊαΐθο ογαι!οὶβ 
οΥἿΡΟ οναπί. Θαστα δαίΐθιῃ υἱάθυθιηιβ παι 
ο Αἰπ οἰ γῸ ΔΏΔΟΥ ΘΟ ἰΟΠὶ 510] ΧὨΡῚ ΡΙ δος 608 

1465 τηοάο ἀἰβιϊριιθυθ» : 

να τὸν Βορυσθενίτην, 
ὃν ἔφυσεν ἡ Σχυθὶς αἷα, χτλ.] Η. δέορι. 

δχ ααἰδυπάδηι ΑὙἰβίορ μα πὶβ υϑυβὶθι5 δα ταὶ 
ΠΔΠὰΒ : « Ναπηο ρίζαν ἰααγα {που ὶΐ (51 ν᾽ ἀθ 1 αΓ) 
ἀυοαὰθ δοάθιῃ το, ΘΟρα]Δ 6, 1ΐὰ ΒΟΥ θ πάρ : 

ίω α τὸν Βορυσθενίτην ὃν ἔφυσεν ἡ Σχυθὶς αἶα, 
ἔγειν ἀχούομεν θεοὺς ὡς οὐδέν εἰσιν ὄντως. χτλ. 

ἃ Δρργοθανὶὶ ϑδϊτηδβίαβ, 4 ϑοῖϊη. Ρ. 594; αἱ 
Δα. ΕΔΌΘΙ ῥυϊουὶ Βίθρηδηὶ ορίηἰοηὶ σομβθηιθρδὶ, 

χηΐθ Ηοβυοῖο ΜΊ]θβῖο ἂρ. αὐ πὶ: 

᾿Βίωνα Βορυσθενίτην ἔφυσ᾽ ἡ Σχυθὶς αἷα. 

3, Οοὰ. Βδρ.ὅντως, ὄντες ἃρ. Ηδ5γ0}. --- 8.7. 
ἴθρηδη. οἵπερ θεοῖς, οἀϊϊ. Τιοπά. ἰη-ἴο, οἵ τοῖς θ.; 

511. οἱ θεοῖς, γη816.--- 5.10. οἀ. Τιοπά. ᾿Ἤλιπον, οοἰ. 
165 οἱ οοά. Β6ρ΄. ἥλιτον αποὰ ἸΘρ ταν οὐ ἃρΡ. ΗΘβυ οὶ. 
γ5. 11. « Εἰχιβίϊσηο ΒΙΟΠθΙη απο δ ἢ ΒΊΟΣ ΤῚ ΒΟΙῚΡ- 
τὰ ἰοοῸ αδδ οὐηηΐδ, ἱπίθυὶ γα 608 Ρἰβῖ586. αὐἱ 
ἰδρθηΐ ἰδία περίαπτα (ΠὨῖορ΄. 1,Δ6Ρῇ. 10. ὅ4) Δ]]αδτῃ 
6.6 νἷτη. ὅδηθ ἃρ. Ρ]αΐδγοι. Π6 διρογείϊέ. ΒΙΟμῚΒ 
ἰαὶ ἸοοὰβΒ ὑπᾶθ ποὺ υἱάθίαν ροββθ ΟΟ]]ΠΡῚ : αἱ δὲ 
:ς χαθάπερ παττάλῳ φησὶν ὁ Βίων, ὅ, τι ἂν τύχωσιν 
ᾧ περιάπτουσι φέρουσαι καὶ περιαρτῶσι. ΕἸ ΘΡΔΗΟΡ 
αν ΠΙορ. δα ΒΙομὶβ γθυθᾶ Τρ οἰθηβ, ϑιτὰ τἰἀοί, 
ἱποοπβίδη ἰδ ΔΟΘΡῸΘ δοοιβαί. » 15. Οαξδαιῶ. ---ο 
Ε 15. ϑαϊτηδβῖο ρἰδοοὶ, δϑβθη θη Μοπδρῖο, χύσ- 
,. Ἀπίο Βίθρῃδηῃη. πεπεισμένος, αιοά ΡΓῸ πεπεισμένως 
δρίμτη » 15, Οἀβδύθοηο νἱἀθίαν, : 

ΓΧΧΎΠΙΙ. Πίορ. Γδονί, ΥἹ1, τι, 10 : Τοῦτον ( Ἀρίοσ- 
1) λόγος φαλαχρὸν ὄντα ἐγχαυθῆναι ὑπὸ τοῦ ἡλίου 
ὧδε τελευτῆσαι" προσεπαίξαμεν δὲ αὐτῷ τῷδε τῷ 

ᾧ ἰάμδῳ τῷ χωλῷ, 1 δὴ γέρων χτλ. 

ΧΧΧΙΧ, Ῥίορ. ΙδοΡί. ΡΥ, τχ, 6ὅ-660. Ἔστι χαὶ ἐς 
Ὃν ἡμῶν τῷ λογαοιδιχῷ μέτρῳ [χαὶ Ἀρχεφουλείῳ]. 
ε Κ. χτλ. --- 8. ὁ. Ιη08]}ΠΠ}ρὶῖ ΘΙ ΘΡηδηιΒ : Νἕὧ 
φεϊαθηε..... εἰἰδδοϊιἐϊοηιθηι 60»"0ογ15 αὖ ατῖριο ααἰ- 
76 υοἰιϊέ. --- 5. 10. 51΄ὁ Θχρ! οὶ ἸΙάθη : « Εἰχ 

Ὁ ἰθιηροῦθ 10 5θηἰθηςϑηη 46 ΠδΌΡΙΘ πο ὙΘη6Π0Ὸ 
παΐαν! [6 τη ρ πΠδηΐτηο, μεγαλοψύχον, τηϊπἰτη6α116 φιίλο- 

ζώου μιχρόψυχος ἴδοίτ15], τηυϊ δ, τγ818, ΡΘΓρΘββιι8 δϑί, 
55 ἸΠΟΡΙ δ οἰββθί, δὶ ἴῃ δᾶ ρϑυϑι 55, δὲ δροίο 1110 

ῸΒ ΟΟΠΟΘββιββοί, » --- Απορϑίου 1116 ΤΎΡΙῸΒ 
δδβί. 

Ῥϊορ. Τουὶ, Π, χνπ, Δ, ἴπ Μοημοάθηιο. 
"Ἔργον Ἐρετριχόν, ᾿αοΐπιι5 Εγοἑ»"ασμῆι; βρθοίδὶ 
ἘΡΘ γ θηβθιη βθοίδηῃ, βίο ἃ Μοηθάθιηο Ερο- 
ἶρβο ἀϊοΐδηη, ἰὰ δϑύ νϑῦθ ρῃ]]οβορῃϊοῦτα γ6 γ8 
51 ῬΒΠΟΒΟΡΒΟ ἀϊσπατῃ. Ηδθο ἴθ Μϑηδρὶτ5 

ἐπὶ Θαπάθτῃ Ἰοοῦτῃ Ὠϊορ:. Γδουί. Οὐδορυυ. 564 ΔΙΠ πᾶ ΘΓ 
Ρούμα5 ὁΡθαϊἀθυῖτη ροθίδτη Ῥδροϊουὶ 5 ΕἸ Ρθ ν! θηβίατη 
ΘΠ ΟΒΟΡΠ ΠΟΥ Τα ρυδ Πα 115, αὐδθ οΔΥ"]αία5 δὲ αἀποαιθ 

ΠΡΟ ΟΠ] οἰ ἀθη8185 ἰπ βαίυτϊοο ἀγδιηδίθ, αιοὰ 
γϊ οασδα ἰπ Μϑηθάθιημππι ΡΒ] ΟΒΟΡ πηι 5ου]ρ- 

Ε. Καὶ δημόχκοινος ἐπεχόρευσε δαψιλὴς 
Ε' ϑέρμος, πενήτων χαὶ τριχλίνου συμπότης. 

ἢ. 1, 4δ (65). 

ΠΝ ΘΑΡΌΤ Υ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 461 

ΧΙ. Ῥίορ. 1δονὶ. ὙἹ, ναι, 100 : Φησὶ δ᾽ “Ἕρμιπ- 
πος ἡμεροδανειστὴν αὐτὸν γεγονέναι, καὶ χαλεῖσθαι" καὶ 
γὰρ ναντιχῷ τόχῳ δανείζειν χαὶ ἐξενεχυριάζειν, ὥστε 
πάμπλειστα χρήματα ἀθροίζειν" τέλος δ᾽ ἐπιδουλευθέντα 
πάντων στερηθῆναι, καὶ ὑπ᾽ ἀθυμίας βρόχῳ τὸν βίον με- 
ταλλάξαι χαὶ ἡμεῖς ἐπαίξαμεν εἰς αὐτὸν. Φοίνιχα χτλ. 
-- νογβαῦχη αἰβιϊποίϊο αὐδη ἀθάϊηγιβ ΘΔ τηδβὶϊ οβὶ, 
αὶ Θρ᾿ σρδτητηδ 8 βθηϊθηϊδηη β'ο θχρ᾽δηδῖ : « Μοϑηΐρ- 
Ραμα, οαπὰ Ὑἱμὰ Ρϑοσηϊδυατη σ δ ἀθτὰ που οοηΐ6- 
οἰββθί, θᾶ ΠῚ 551888 ραΐῖο, ρϑυοββίὶβ 80 δχρι ἰδίου 
Ῥδνιθυϊθαβ ἸοοΪ αὸ ἰπο]βδθ Βουυ Δ ΌΔη αν; ἸΠΟΘΡΟΓΘ 
ΥΘΙΡῸ Δ Ἶβ828 Ῥϑοιιηΐδθ υἱΐδτη ἢ 556, ἢ6ο ἰη 61} χῖβ86 
49 παίαγα οδηΐβ ϑϑβοὶ, 00 δὲ Ογηϊοὶ ρῃ]Ποβορηϊΐ, 
ααδίθτα ρυοβιθθαίαν, » (Π6 πιοαῖο ὕμιν αν.) 

ΧΙἼΠΠ. θίοροη. Τδουὶ. 1, χα, 119, ἴῃ ϑέϊέροπο ; Γη- 
ραιὸν δὲ τελευτῆσαί φησιν “Ἕρμιππος, οἶνον προσενεγχά- 
μενον ὅπως θᾶττον ἀποθάνοι. Ἔστι δὲ χαὶ εἰς τοῦτον 
ἡμῶν" Τὸν Μεγαρέα χτλ. Εοάθτγα τηϑίρο 40 τιϑι15 δϑὲ 
Ιοσθη685,510 ὑσδηβία γ᾽ ΟΠῚ5 ἰαἰϊηοθ δαοίου ἴῃ δαὶ 
ἰοπ6 Ὀἰἀοιϊδηᾶ : . 

Μορδτὶβ βαΐατη ΘῈ ΠΡΟ, --- ποϑιϊ ἐουβιίδη --- 
Βδυβιῦ οδηἑ ἴ65 δῦ τη ΡΒ, ἰην᾽ούατη Ἰαραμ : 
Ῥγϑύδη τ! ογθπὶ δὲ 1116 Ὀ1Ρ 15 ̓ τμολνας 
γΘρΡρϑυῖῦ δυγρ πὶ, τηθυαμῃ ἢ ὈΙθ6η5 νϑοῖα ᾽βὺ θ6η6, 

ϑδ 015 δρραγοί δ᾽ιίον ἀἰβίσι θα ϊο 5. Ὑθυβ8 16 ρ 1556 αΓῸ 
{ατα. ἡ 

ΧΕΙ. Εχ 78]. σδριο]. Ορὶϊ. Μαονῖη. ΧΙ: « Τοίλι5 
ΘΡ᾿ συδιηγηδὶῖβ [στϑθοὶ} Διρτιτηθηΐαση σοπίϊηθηΐ, αἱ δὐ 
Οδριιο!ηπ5 ἱππαϊῦ, 111 σοῦ θἃ : Οαγῃ 1] τὰ βθηδίαβ Ρίμ)ι 
80 Εοίϊοοθι πυπουραββθῖ, Κ᾿ οἰϊοῖβ ποσήθῃ τ ϑοθρὶΐ, Ρϊ 
ΒΆΡΘΓ6 πο]υϊὶ. » Οαδβαιό. --- 8. θ. Οοά. Εδρ. : Πηρο- 
γίαγα ᾿πίϑχ οϑί, δυὶὺ 1116 0101. « ΘΙν Πα ν τη8 ἤδηο 6886 
ταθηΐθυὰ : ΠΟ βο5856 ἰδπάρθιῃ ἰηίοναηϊατα ϑυϑάθυθ 
ΡΥϊποίρθια, ααἱ ταὰ]οβ βαθαϊζοναμη γάτα ᾿ηΐονία- 
πδίοβ : δία αὖ 111π|8 ᾿Ἰταρϑυϊατη 5. 118 ᾿π δ βίη, 
βἷο Ταϊασατη οἱ ᾿ρδὶ ααδπάοαμθ. Ηοο νἹἀ θέαν βι ὈΪ γν 8116 
δυοίον δρὶ ρυδιηγηδίϊβ, 564 νϑυβατη οϑὲ ἱπθρ 851 116. 
Αοοὶρίθθδιηιβ δ ἰαυδηᾶο 8116} δὲ γϑρ ΘΔ Π18 : 

Ἂλλ᾽ ὅγ᾽ ἐπ᾽ εὐσεδίῃ μὲν ὀνόσσατο, νήπιος, ὄλδον" 
ἐς δὲ θεοὺς ἀσεθῶν δυστυχέει θεόθεν. » ὐΟδϑδδιυῦ. 

3. ὁ. ϑβδίτηδβ: « 510 ρυθθοθ σοποθρίιβ Πἷο νἀ θα ν 
ἔα1536 ὙΘΓΒΙΟΌΪΙΒ : 

Καὶ φύσις ἀρνεῖται, καὶ λόγος οὐ δέχεται. » 

85. 8-0. 5΄ῖο ἴῃ νοις. βουιρῦ. ἰθβίδπίθ ϑ'δΙσηβ]0 : 

Νπὶ ρἷὰβ οὖ ἔθ! χ ροίθυδί ἀϊοῖίαιιθ νἱἀθυῖαὰθ ; 
ἱηρθγίατη ἱπέθ!χ ϑϑί, ϑυῖὺ 1116 β'δὶ. 

« Μδογίπαυβ 8 ὑϑυβι 15 ΓΘΒΡΟΠ 1556 ἔου αν : 

51 ἴδ] αγδίαμῃ ἴθ ἐὰ} 5βθηὺ δία ροθίϑῃι, 
41.8}18 Τῇ ααθ δ 5 116 ζαϊῖ, 

ΠῚ Ρορυϊὰβ ποββϑῦ, πὶ} ποββϑῦ Ουγίδ, δ5Π0 
ΠᾺ}1]ὰ5 βου ρβββοῦ σδυμϊῆδ ὑοίγα ΤῊ]. 

« Ηἰβ νϑυβίθιιβ Μδουῦϊηιβ Ἰοηρ ρ6] ουθ5. ααδτα 11} 
Ἰαίπὶ βιιηΐ, τοϑροη 588 56 ογθαϊαϊ : βθὰ ΠΟῚ ΤΩΪΠῚ5 
δβδί σίβαὶ Βδοϊΐαβ ααδῖὴ ρορίδ 116 ααἱ ἀ6 φυϑθοο ἰὰ- 
{ἰπ6 οοδοίαβ Θϑ ΒουΊθ 6 γ6. » ]}.. Οαρϊζοὶ. 

ΧΙΙΝ. Εχ 5]. Οδρίίο]. ἱπ᾿ Ορὶ.. Μαοπ. ΧΙΝ : 
«... ΜΙΠ65. .... ΄ἰηϊα ΤΔοίομθ, Παστὰ (Μδου ματα)" 
οοοϊάουαπὶ οαπὶ ΡΌΘΙΟ 810 ΠΙδάμθχηθῃο, 50 Ποὺ Αη- 
ἰοπῖπο οοσποχηΐηθ, 46 αὰο ἀϊοίαπτῃ δὲ ααοα ἴῃ βου ΐβ 
Απίοηϊπαβ (αϊββοί. πὰ οἰϊατα υϑυβιιβ θχβίδηϊ μ0}115 
τηοάϊ ;; Νίάϊτηιβ ἰῃ βοιηηΐβ, οἷς. ΕΠ ᾿ϑι1 νϑυβι8 ὃΧ 
συθθοο ἐγδηβὶαἱΐ βαπί ἴῃ Ἰαίϊπαση. Νϑηη αγθθοθ δητ 
ἀἰβον ἰββίται : νἀ θηΐαν δαΐθιαι ταὶ Δ δἰίααο να! σΑΡῚ, 
Ροϑία ἰγδηβιίϊ 6586.» -- 8. ὅ. 58.185. δρρδγθί "δὃχ 
γϑυβίοηθ 15. Οδβδθοῃ, 1ορἾ58586 απέθ ὑγοὸ ἵπᾶθ. « Ῥὰ- 
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Ἰαΐϊηπ5 οἱ Εχοογρία ϑ'ραυδηὶ Ἰδριηὺ ἐγιέ6 τυ} 8 ; ἴῃ 
ἘΧοθΡρυ5 Βα ρΓὰ οογγθοίαχῃ α7έθ, 584 ἡπ416 ΠῚ τηονθο 
βδ 5646. » ϑαίγι. « Οὐδδὶ Νοπία (6188 τηδίϑν Π1ᾶ- 
ἀυτηθηὶ βύαρΙῸ ρυὶὰ5 σορηϊία Μϑουῖπο ἔπϑυϊί, ααδτη ἴῃ 
ἸΧΟΡΘΠΊ ἀποϑγθίαι : οἰϊδγὴ ἴῃ νηΐδ, ΠΙδἀατηθηὶ ΔΙ ααϊὰ 
Ἰοσίταν, ἀπ ἀ6 ΘΟΠ]Πρὰ8. δαβριοίοηθ Δα 6.11 μᾶπο ΠΟῚ 
σαΡαἾ556. Οδίνυχῃ {π1556 ΟΡ πη Μδονιματη οὐϊδγη οχ 
ΔΗΛ ααἷ5 Δ]. αποῦ ὨΙΤΏΙΩ1Β. Ροίθϑβί ΘΟ] 16.» Οαδαμῦ. --- 
γ8, 6. Επ Ρὶαβ οἷο. « Ασραΐα σοποίαβιο : 1 δηϊτα 
ἴῃ γοο8 ὑδγῖ5. Αρθ, ηαπ], Απἰομΐη5 δϑίο, γ6] ῬΊαβ, 
51 Ἰαθοῖ, νοὶ Μδγοὺβ : σουΐθ Απίοηϊηβ νΘΡ5. πὰ - 
απδῖη, μ06 δϑὺ Πα Πα σδη Θ᾽ 18 ΑΠΙΟὨΪΠ 5 γ6Γ68... Εἰχὶ8- 
ἀἰϊπηδηλι5. Ροθίδιῃ ΠΟΥ Τὴ γϑυβ τα βιϊση πα! ύπτη αὐ ἰδία 
Ἰαάογοῖ, οασὰ ογδίϊοπθπι Ὀἰδάθπτηθηὶ ᾿θρορθί, αυ8 ΠῚ 
Βδθαϊὶ δραὰ τα] ἴ65, αὐσαπα 1118 ΡΓῸ ποιηΐϊηθ Απίἰοηϊηὶ 
στδίαθ ἃρογοί. Νδυα 10]. Βαπίὶ ἢδθο γϑῦθδ : ΕἸΡῸ οἷἃ- 
ὈοΡΑΡο, π6 ἀθβίση πουηϊηΐ Αὐἱοπὶ ΠΟΡΌΤΩ ἢ Βοῖο δηϊπὶ 
γτὴ6 Ρῖϊ, τη Μαγοὶ, τὰ Κ6γἱ ΒΒ 5856 Πουηθη, ααϊ 018 
58 Ἰ5ίδοθυθ ρογ "0116 6βί.» 14. 

ΧΙΥ. Εχ 28]. Γδγαριά. 4165. 58ουονῦ. ΧΧΧΥΙΪΙ : 
« Ῥορίδα ὑδθιηροσῦιπηὶ ΑἸοχδηάρὶ ἤδθο ἴῃ θαπὶ αἰχὶϊ : 

Ῥαυϊογατη ᾳφαοα νἱάθβ 6556 ποβίγιπι ΓΘ ΡΘΙΩ, 
48πὶ ϑΥΓαμ 5ὰ8 ἀθία] δ ΡΓΟρΡᾶΡΟ, 
νϑηδίαβ ἴδοὶΐ, δὲ ᾿ΙΘρὰ 5 σΟΠΊΘΒ.8, 
6Χ 40 σοῃτϊπαὰππ σδρὶῦ ἸΘΡΟΓΘΙ,. 

Ηοβ γϑῦβϑὰβ ααὰπι Δα δυτὴ αὐ ἀδγὴ οχ δι, ]οἷβ ἀδία]185- 
Βθ΄, ΓΟΒΡΟΠα 556 {16 ἀἰοιίαν Ογθθοὶβ νι 15 ἴῃ ΒδΠο 
βϑηϊθηζδηῃ : ΡαΪονατη αἰοὰ ρείδβ δίο. » 

ΧΕΝΤ. Ια ῬμΙΠοβίν. Ηονοῖς. 80: Τὸν Ἡραχλέα φασὶν 
ἀνασταυρώσαντα τὸ Ἀσόδόλου τοῦ Κενταύρον σῶμα ἐπι- 
γράψαι αὐτῷ τόδε τὸ ἐπίγραμμα. --- Ποάθηε οὐ Βιιπηοὶς. 
“Απαί. ἩΠ, Ρ. 212, ἢ. σσχι οἱ δοο08. (ου7α5 νά. Αηΐ- 
φιαάυυ. ἱ. 1Π, ραν. π, Ρ.. 42) 4ρροπα. τυ. 139. -- 
Ηδηο ἰηβουῖρί. ἰδπάανὶὶ Τιρίζοβ Οσλὶ. Ν, 232. 6 Α5- 
ῬοΪο νἱά. ἔυ5θΡ. Ρηρῶρ. Ευαηρ. ΣΧ, Ρ. ἀ9ῦ. -- 8. 2. 
χατοχρεμαστὸς ἀπ᾽ εὖλ. πεύκ. --- « ΗΘΡΟΙΠ 5 ΘρΙ σ,δτήτηα 
ΠΘΒΟΙΟ Δ ὯΠῸ γΘΡϑι διοίϊι5. θρονὶ ὅληι ΡΔΡΥΒἃ- 
518, αἱ 1ἰὰ Ἰαίη6 ρϑάαϊ 4 Πογαί. Ατγί. Ροϑδί., 5ια- 
{τὰ 5 π᾿ ζαμη : 

Οοπῃίθιηΐονῦ ἀϊναπι δίααθ Πουλπϊ, οὐ ἀ6} 15 δ ἰάθη, 
ῬΘΡ θυ τϑβ 506 16 "6 ̓ ῃ δ 5, ῬΓῸ {γΡΊθὰ5 διβὶ5 
ΑΒ], δχ δἱίδ Βυβρθηῆϑαὰβ Ὀγδορΐδ ρπαὰ 
ΘΘΙἑΘΓΟ ΠΙρτοΒ ἀθρϑβοῖὶῦ ρϑοίουθ σοῦνοϑβ. » 

ΕΔΌνΡΙο. Βιὲδί. ον». 1.1, δα. Ηδυ]. --- Ῥανγμδβίυβ Ι6ρ6- 
Ὀδί ἔγχειται 856 ἄγχειται. 

ΧΕΙ. Ἐκ ϑγηθϑὶ Ερίδί. 121, ν. 2302, ΒυνυηοΙς. 
Απαί. ΠΙ, ». 284, π. σσοχσιν, ὅδοοῦβ. Απέλοϊ. 115. 
ὁ. Κ΄, Ρ». 201 (νἱά. 4πίηιααυυ. ἱ. Π|, ρανί. π, Ρ. 94) 
οἱ 4ρροπά. ἢ. 182. Ηοο ἀἰδίϊομομ Ἰϑρίταν οἱ δρπὰ 
Θαϊάδγῃ ἴῃ. Φρῦνος (ΟἿ. 14. ἴῃ Λαδικέας). 

ΧΙΥΠΙ. Αὐδβοη. Ερῖρν. ΧΙ,. Ιῃ θοβάθηι βϑαιθηίθ 
ΘΡΙρ'. Ἰαβὶ{ ρορίδ : 

Οουηδηὶ ἔγαίτθβ βυηΐ, Οῃγθβϑίοβ, Αοἰ πάγη 0 5 ΔΙ ΓΘ. 
ΕΔΙΒαπι ΠοΙηθη αὐτίαα : 584 αὖ γΘΡαΙ 5 αἰγίααθ, 
ΑἸἹρῆδ βᾶσμι Ομγοβϑίο ἀϑύ Αοἰπάυῃοβ ; 'ρ86 βίπθ δἱρῆϑ 

Ρϑγιηδηθδΐ, Ὑ ΘΓ ΠΟΙΊΘΠ. αὔθγα 8 ραγϑί, 

ΧΙΕΙΧ. Αὑβοη. Ερίρν. ΧΧΥΤΠ. ᾶτι ργοοθάθηίθ 
δριρυδιηγηδῖθ ἰη Θαμάθγῃ δὶς ᾿βουδὺ ΑἸΒΟΠΪΙΒ : 

Ιηνϑηΐου ῬυΪπηι5 ΟΥμΐοθβ ΘΡῸ : 4088 γδίΐο ἰβίδθο ἢ 
ΑἸοΙά65 τηυ]ίο ἀϊοίυαν 6556 ῬΥΪΟΓ. 

ΑἸοεϊάα φυοπάδιῃ ἔχθυδηι ἀοοίουθ βθουπᾶμβ : 
ὨΌΠΟ ΘΡῸ 501) ΟΥ̓ΠΪΟ65 ὈΓΪη5, οὖ 16 θαβ.: 

ΑἸοΙάδ8 ἀϊβοῖρα 5 ἔα1886 ἀἰοιίαν Ογηΐοιβ ΑἸ βίῃ πο5 
Του βιύδη ααΐδ ἴῃ ρυγτληδβῖο Οὐπόβᾶγσθ, Ἀδ] δραΐ οἱ Ηθυ- 
Οα]15 ἰθγαρίυτα, ἀϊδβραίαθδὶ ; αηᾶ6, τὸ τϑβδυὲ Πιορδπο5 
Τιονίϊαβ, Ἱ, 1. ΟΥπιοᾶτῃ βϑοίδπι Ἀρρϑι]ίϑηι 6556 ααἷ- 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙ ΘΒΕΟΔΣ ΑΡΡΕΝΌΙΟΒΟ 
᾿ἄδια. νοϊυπῖ, Νοίαπάπδι οδὲ αυοααθ Απίβε 

Τηλεμάχου ; ν8. ὃ. χυπέλλων, αἰγατηαι6. ΘοΟΥΓΘχὶΐ 

- ΔΟΟΘΡΙΧΏΠΒ. 

: ὌΝ τῇ ζ Υ ἤν" 
δος. ᾿ ν τ 

ΘΟΠἴΘμἴ586 ΗΘΡΟᾺΠ1Β ἸηδΡΉΪ ΘΧΘΙΊΡΙ]Ο, ἸΔΌΟΓΘΙΩ 68 
Ὀοπυχηὅτι ὁ πόνος ἀγαθὸν συνέστησε διὰ τοῦ 
Ἡραχλέους. Ὀῖοσ. Τιδοτί. ἐῤία. ἕ 

1. Αάἀ σδίοθμι οοά. τη8. Δ ΕΠ ΘΌΘ ΘΙ 515, ΧΙ, 
560.; οἀϊαϊ Ηθην. αοάοῖ, Βδιομανράαβ ροβὲ βὰ 
16 Πῳςορλν. οὐβοιἼαίο ἀἸδβοτί. --- 8. 8. γωλειὰ,, 
ΘΟΡὮΓ. ν. 370, ἐμιϑέγα δια ΤΩΡ ; 5080]. αἱ πρὸς τὴν 
σαν καταδύσεις; γρῶνας. ΤοορΓ. ν. 30. σαυαξ 
οὖσα, τὰ, γ. 30, ἤμῦι65, 560}. σχοινία; τυχίσματα, Υ 
δέγμοἴιι7)α5, 5080]. ᾿Ιη64. χατασκενάσματα, οἴκοδομ, 
- ὅ3. ἐ. ϑρθάγῃ, λοβρῖέο, οοηυΐυα, ν. ὅ88 ; χρίμ' 
»οϊοηιέαδ, ν. 007; λυχοψία ν. 1482, ογθριιδοιυηη, 

11. Εχ ϑοάθιῃ οοά. τη8. ἰάθη δαϊαϊέ, --- 
« Προβὺ Τογίδ886 ἀμήν. ».. α. Ποῖοῆ. ' 

111. στᾶπιθν. ἀπθοά. φυ. Ῥανίβ. ἰ. ΤΥ, ρ. 366, 
ῬΙοοοΟΙα Βα ϑδερρί. ἃ ̓ Απέδοϊ. ν. 1θῦ.---ν 8.9. Οἱ 

Ἰὰ8. 6 ΤΟΒ15 Υἷπὸ ἱπηχηἶχ δ νυ. ΑἼδοῦ. Ὗ,γν. 1-2, 
Βοηβδράὰβ νϑρε : ἐν ΜΗ 

ΜΘΒ]Οη8Β 068 ΤΟ568 ἃ 66 νἷη, 
ἃ 66 ΟῚ νἱῃ ΠΊΘΒΙΟῚΒ 665 ΓΟΒ68,.. 

111. στᾶσαθν. ἐδία. Ὁ. 884 ; ΘΟΥΓ ΒΒ ΤᾺ ΌΤΩ ̓ ς 
φυηθηάαν! ῬΙσοοΙ 5 (ϑερρί. ἃ ἱ᾿Αηέλοὶ. Ρ. 1017) 
Οὐϑιηθν. Ἠράσθη κίτυος, τίς ὃν οὐχ ἴδεν οὔατα πεισί 
φεῦ χαλῶς, χτλ. ΑΥΜΗΝ 

ΤΥ. Ογδηλθν. ἴὉ. ῥ. 381-9. Τιϑγητηδ, βϑϑίϊαϊ 
Εἰς τοὺς διαδάλλοντας, 6χ ργοοσδά, της} ΘΡἰρ᾽ 
ουἱϊ ΡΥϑοβορι δἰ ὰν: ; 

Πέρσης ὁ Κῦρος, Μαχεδὼν Ἀλέξανδρος, 
Αὔσων ὁ Καῖσαρ, ἀλλὰ τῶν σοφῶν φίλοι, 
σοφοὶ δὲ μᾶλλον ἔμπλεοι μαθημάτων. 
Νῦν δ᾽ ὁ φιῖν δ᾽ νἀ τα ΕΝ ΣΎΝ Σ ἐΡ τ κμονν,. 

τὴν γνῶσιν ἐγχαλοῦσιν᾽ φεῦ πιχρᾶς τύχης! 

-- ὅ8. 1. σοά. τέλειος. ---Ὗ 5. 1ὅ. Οοά. φθορὰν ὃ 
ΟοΥοχὶζ ΟΥ̓ΔΙΏΘ ΙΒ. ἈΝΕ 

1,07. Ογδύιον. 16. ρ. 845, ῬΊΦΟΟΙ. 1. 6. Ρ. 
8. 2, Ογδιῆθῃ. Μέανδρος, οογγοχὶΐ ῬΙΟΟΟΙ 5. 
Οὐαὶ, υῶ, ᾿π ον) οίο ἀο]η 15, ΪΟ ΡΥῸ ΒΡ 
ΘΘΡ ΟΠ] ΠΔΡΌΤΩ βρη χη δ ; ἰηἀθ Μεδη 60, α᾿ 
ἀον, ἀο]ου 5 ἤπχηθη οϑί, αὐ Οοογίαβ, Ποίαθχα. 
ὃ. κωχύειν, 676, οἼμία» 6... ἜΑ 

ΓΝῚ. σγδυαθν. 1. ὁ. Ρ. 382 Ῥίοοο]. ἰπᾶἀ6 ἴῃ, 
οἔο.. Ὁ. 181. ϑα.15 δρραγϑί, αὐ ορίποι, Βοιηπης 
6586 ἃ (ὁ ᾿π5588 ἴμογαὺ ροθίδ δχ ἔθῖηρον 
ΥΘΡΒΆΙ αἴ σ6γ6 ; 510. 1167. 5176 5816 658θΐ 

ΓΜ. ϑορνανι 1488 5. ν. βοῦς ἕόδομος : 
6 Ραηΐ τη }01, ΒΡαποὶς. 4παΐ. ΠῚ, Ρ. 338, 
ὅδοοῦβ. (Δηϊηιααά. ἰ. 11, Ῥ. 1, ». 448). 
ἢ. 8911 οίο. Μετ ε ὶ ᾿ 

ΠΥ. Μαίγδηρα, 4 ηδοά. φ». ». ὅ60, οατα, 
« ΑἸ]αίαΒ ΠΒῸ5 ἰδίῆθοβ 46 υηΐβοῦο Θγθθοῖδο. 
ΘΓ ΑΙ 155] Τὴ 0 ΟΡΘγΘ Π6 Εςφοϊοβίς Οςοϊαθηξαϊδ 
ἐαϊ8 ΦοΉ66Ή.8. ἸἰῸΣ. 11, Ὁ. 888, δαϊα 1.» 

11Χ. Εἰ σγϑτιον. Αποοά. 9». Ῥαν. ὑ. 
ῬΊΟΟ0Ο]. ϑωρρί. ἃ ᾿Απέλοί. Ρ. 118.--- 85. 
οἱ Ορδίηθν. Σωχράτας, Ξενοχράτας, Ἄριστο 
ἀϊοία, 426 ποίαν! ὑ ῬΙΘΟΟΙΪα5, πΠοη διηθμα 
ααε6 ἴογίδββθ ϑιιοίου 8 Ἰρπ ον δηΕ18, ἸΡΡΘΡΒΘ ΠῚ 
ΥΘΡῸ 52806 ἴῃ τη85 οὑπῃ α δοπίαπαϊ αν. --- Υ8. 
οἱ Θομ 6 οἱὐ 1ά θη οὐ Βθη θηίϊδ8 τα 6] 15 ἘοηΥΘη 



ΤΧ. Οταιαον. Αηδοά. 4». Ῥαν. ἰ. ΤΥ͂, Ρ». 3506. οὕτῃ 
6 ποία : « ἴῃ ἸηδΡρίηθ τὸ δόγμα τοῦτο τῶν “Ἑλλήνων 

φων.». 

ἹΧΙ. Ε Οταπιθεὶ ἀπθοά. Ρανίο.. Ῥ. 305, ῬΙοοοΪαβ, 
ρρὶ. ἃ ̓ Αηίλοὶ. ν. 138 54. 

ΟΥδυηθν. Αηπθοεῖ. ον. Ῥαργῖδ. ἰ. ΤΥ͂,». 38ὅ ; Ῥίο- 
ΕΟ ρὶ. ὰ ᾿Αηέποὶ. Ρ. 188. --- 8. 3. ῬΙδο60]. ον. 
) καὶ λόγον, τὸν λόγ. Εχ σοῃίγανῖο ἀϊοίατη δἰαιιθ 

δἃραα Επνὶρί θη δὲ (0»εεέ. 485) : βεδαρθάρω- 
μ ὡς ὧν ἐν βαρόάζροις. Ρίσοοὶ. 

1. Βοϊββοηδά. Αηδοα. φν. 1.11, 0. ἀ71ῦ. Ογδτηθυ. 
θοαι. 4». Ῥαν». ἰ. ΤΥ, Ῥ. 381, ἀπά6 ῬΙοοΟΙ 5 ϑιρρί. 
. Ρ. 1ὅ0 54. Αρυὰ Ογνδιηθυ. Ἰθιωτηδ οϑὶ Εἰς τὸν 
ν. --- 8. ὃ. Οοη]ϊο. Βοίββοη. ἔγνων. --- 8. ἀ. ἐν ταῖς 

, δδὶ ἐν τοῖς μυχοῖς, ἔῃ: ἑαἐοὐν 5, 5. αυδδὶ ἐν 
νοῖς, ἴη: απ ριιδέϊϊα. Οἵ. ϑθηθο. 6ρ. ϑῦ : « Οδββαὶ 
πὸ βίπαϊατῃ; δὲ ΠΡ} 1ὰ Ργοΐδβϑὶ, βίπθ Ὁ}18 ἔγθ- 

ἴα, ἀθβθυὶῖβ ΔηΡῸ 5. ργϑϑι ἀθηΐ. » 

Υ. Βαπάϊῃ. Οαέαϊ. δέο. . 1, 667. Ιπ οοαϊς. Χ 
. ἘΌΒΘΌΙ ῬδΏΡὮΝ Πϊδέ. Ἐσοίοδιαςί. σου ϊηθπηίθ. 
αΒ] Ἰο αν ΠΟ Χ ΒΘΠΔΥῚΪ νΘΡβιι5 τηᾶ πα 560 ὰ]} ΧΥ͂ 
πἰτδ, ΒΟΒΟ] ον τα ἴῃ ΕΣ ΒΘ Ὀ πὶ βου ρίογθιῃ ἰδ πα δ Πὰ 
ἱ ἱπ]ασϊοβατη. ΤΊ] ἰδ παθϑί : Πρὸς τὸν χτλ.» 

. τα α' 8. 8. ΑἸ παῖ ἔλθ]. ΖΕ βορίοο (Βαῦν. 
σαὶ {ἰὐα]β 1,6 οἱ Μιβ, --- β' 85. 7-9. ᾿ηβα [580 

ἀαρ! οὶ νϑρθοναπὶ ἀναιρετιχοῖς, ἀναιρεῖν, αἱρετικῶν 
πϑιι (Δ οΘ ἶδ8. 

ΠΧΥ. Βοϊδβοηδά. Αηοοα. 9». ἰ. 11, ρ. ἀϊά, δὃχ οο- 
ἀϊο. 1690, ». 184, 2, ΟΥδηηθν. Αγιθοά. φ». Ραγῖδ. (6χ 

, 802) ρ. 281 54. --- 8. 7. τραγελάφους, ἰγᾶρ6- 
05. 8. ὨΙΡΟΟΟΘΡγΟ5. Αγ βίοίθιθβ δά] θθὲ δχϑιηρίο, 
ΠιίοῦΡ». 1, ὅ, 8. ἤπ. οἱ δἱῖὺ. --- 8. 17. σαφῶν 
586 ἃ σαφέω ρᾳΐο. » Βοΐδ8. 

ΟΤΧΥ͂Ι. ΡΊς00]. δερρί. ἃ 1" Απέλοὶ. Ρ. 300 54ᾳ. 6 οοἀά. 
τ. 2141. ρ. 79 Ὁ. --- 8. 1. Βουῖρβιῦ εὐθρύπτεται, 
ἸΔΟΥῚ5 δϑί, αἱΐ, βουϊρίουι θὰ ἀθίθυιουβ βουϊ. -- 
. 3. Οοά. πηγήν; οογγοχὶῦ ΡΊοοοὶ. --- 85. 3-6. 

« Ἰχηϊτατὶ υἱἀθίαν" ροθία ποῆπα}]α, ααϊθὰ5 Καχίαν ἀ68- 
ΠΡ Ιρβὶς ΧοΠορἤοη, ἤδοηιον. 11,1, 21 : χατασχοπεῖσθαι 

ἃ θαμὰ ἑαυτήν, ἐπισχοπεῖν δὲ χαὶ εἴ τις ἄλλος αὐτὴν 
ται, πολλάχις δὲ χαὶ εἰς τὴν ἑαυτῆς σχιὰν ἀποδλέπειν. » 

6 νϑῦθο ἀχχίζεσθαι οἰγηηο]ορία γν. Ρ]δίοηῃ. 
ἴῃ αογῳ. Ρ. 491,Α. -- 8. 1. Οοά. οὐ ὦιεται. 

ἜΧΥΠΙ. Βαπάίη. Οαΐαϊ. οἐς. τ. 1ΠΠ, Ρ. 643. ἴῃ οοά. 
Ἷ 860. ΕἸ. Ζοβθρῃὶ Αἀπμέϊφιϊέέ. ωμααῖς. ὨδΌδπίο, 
ιδο Θαϊίονῖβ ποία ἀθ {ἰΐα!]ο : « Τὰ νἱἀδίμι Ιϑρὶ 
6. δὰ] 8 Ὠἷο, 6 νϑϑίρ!β ααἱ θαβάδηι Εἰ ΘΓ Τα 

ΞΥ Δ ΒΟΘ ἢ ΠΤ ΘΙπΐ5. » ϑ'Θα γηλ]τα οχηηὶ βθηϑὰ οἂ- 
Θηΐ, αὐ28 ἰΐα Θχἰθαϊξ Βαπάϊπῖαβ : Εἴς τινα φοθοῦντα 

ὃν θάλασσαν καὶ παλαισθὲν ἀντίστρεψεν αὐτὸ, αιι6- 
αἰ Ρούαϊχη 5, θη μἀδνἑμηι8. --- 8. 8. Βουρβονδὶ 
. ἐστράφεις; ν8. 4. ἀποξήσω, α188 ἰδηθη ἰγρο- 

ἢ τηϑηάδ, 6556 ροββιηΐ. 

1. Βοϊββοημδά. Απθοά. νυ. ἴ. Π, ῥ. 474 54.--- 
Δ οἱ ΟΡδτηθ}. ὃχσ οοά. Ῥδιὶβ. 802, Αηπδοΐ. ον. 
5. ἵν. ΕΥ̓, Ρ. 288, πι}1ἃ Ἰϑοίϊοη!β γαγιϑίαίθ, ριοθίθυ 

αυοά ἱπίθυγορδηαϊ βίρηυτῃ ροβὺ σῶμα, τυγχάνει 
ξ τι ροβιιϊί. --- 8. ὃ, τὰς δύο, 561}. οὐσίας. 

Χ. Οὐϑχηθν. ἰὀῖα. ἡ. 398. -- 5. 3. Ουΐδ ἰ. 

ΧἸΣΟΔΟΝ ΙΝ ΘΑΡΌΤ Υ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 4θ8 

ΐο ΜΊΘΒΔΘΙ ἕδτα Ῥϑραϊιὰ5 αὐ πἀπαπη ἀποάθοϊπη ἀροβ- 
1011 βϑῦνᾶυθ πϑαιθαηΐ, δια οοτηρου. 

ΤΧΧ,. Οτᾶμλθν. ἐδίά. ν. 302. Ἡοτηΐπαπι ρθπὰβ 
ΔΙ]οα θη8 ἱπάποϊίαν ΟἩγ βίαβ. Οδυλ]αίαν ἴπ ἀαρ] τοὶ 
ΒΘηϑι1 ὝΘΡὈΪ πάθη ρορία. ΕἸ ρὶργΥδιηπιαίϊοη. ποοοθ δὲ 
8644. ΤΧΧΙΓΊΧΧΥΙ Υἱἀθηΐαν 6556 δοίδ, α189 ἐδ} 15 
ααϊδυβάδηη ῥἱοὐΐβ ναυρῖδβ Ῥδββίοηϊβ ὅ.- Ὁ, βοθπᾶβ σδ- 
ῬΡϑοβϑηΐδη  θι5 δά βου θουθηΐαν. 

ΤΧΧῚ. Ογδπηθν. ἐδία. Ρ. 8302. Ομ γι βῖαβ Εἰγαχὰ 8}10- 
ααϊίαν. --- 8, ἀ. χαὶ τὰ ῥεῖθρα χτλ. « οἱ τἶνοβ οἵ- 
[ἀπὲ ααϊθὰθ γα]πθτὰ ἱ. 6. βοϑίθυα πᾶ Ἰαγθπίαν οἵ 
Ραγρθηΐαν. 516 Ῥγαάθηίπ5 Οαέλοηιον. ΓΧ, 8ῦ 544. : 

Ὁ πονυπιὶ οεθάθ βίῃροπᾶδ νυ] θυ β τσ ου ἀπὶ ! 
Ηΐπο οραονβ ἥπχὶς ἀπᾶδ, Ἰγρηϑ, Ραγθ οχ δἰΐθτα : 
Ἰγιρῆδ ΠΘΙῺΡ6 ἀδὶ Ἰανδογαΐμ, ὑμτη Θοτοπ ἃ ΘΧ 5ΒΔηΡΟΪη6 65ϊ 

ΤΧΧΙΙ. Ογδυλθν. ἐῤία. Ρ. 802. Ἡογηϊηθπι ΔΠοααϊταν 
ΟὨ γι βίαβ. Ῥγϑὸ Β 0 Π1{ἰ8 πἰπιΐα, μδα βαίῖβ Ραϊοὶ βθη- 
5118, αἱ, πὶ (]1οὁνς ἢἷο δὲ : Ῥγοὸ Ἰυτηΐϊηθ ααοα Ομ βίο 
αἰροίθ ἄθο νϑϑίϊβ ϑϑί, οῃ]διηγάθηῃ δοοθρὶρ ααδτα οἱ 
᾿Παἀθηΐθβ ἱπηροβαθνιπὶ διιάδοὶ ; ααδαὰθ δοσδρία, Θχαὶξ 
Βοτηϊηθηη δὰ απ ἱπάἀπίαβ ογδί, ἱαρριταἀϊη6. 

ΠΧΧΊΠ. Ογδτηθν. ἐδία. Ρ. 308. Τιοααϊξαν Ομ βίμβ. 
ΟΥ. βὰρν.Π], η.841. --- 5. 8, Οοπ] τοῖς πάτερ ΟΥ̓ΔΙΊΘΙᾺΒ, 
αὖ ἴῃ ΘΡΊΒΤ. Βαρνᾶ οἰϊαΐδ; περῶν ἰδηιθῃ βοῦν ροίδβε: 
« ΙρῆοΒοΘ οἱ ἰγδηβὶ. » Ηδφοο ἀἱοῖϊί Ομυϊβίαβ βοὰ Ῥαίγὶ 
5.10, 5611 ΟἾ]]Πθ δὲ δα ἀϑθουιιτὴ 56 615 ᾿παϊρηδηίὶ. 

ΠΧΧΙΥ. Ογδῖηθν. ἐῤταά. Ρ. 808. Τιοααϊίαν ΟΡ βίμβ. 
Τμϑτατηᾶ, ΘΧ βθηϑα δά αἰ]. --- Οἵ. βιρν. δρίρυ. 46 τὸ 
ϑδάθιῃ, ἢ. υχχπὶ. 

ΤΧΧΥ. Ονδίηθν. ἐδία. Ὁ. 8308. Ποχυϊίαν Ομ βίπβ, 
ΒουΆΪΩΙ ἱηρταΐο ΘΧρΓΟΤΔη5 αἰιδ8 111 ἀδάϊ θοποῆοῖία. 
Πιϑτηστηδ, Δα α1α 1." 

ΠΧΧΥῚ. Ογδτηθν. ἐδία. Ρ. 8308. Ιηδποῖίαν δὰ Βοχηΐ- 
Ὧ65 Ἰοαθη5 ΟΠ βία. 

ἘΧΧΥΠΙ. Ογδιηθν. ἐδία. ἡ. 308. Ομ νϊβίατη διά θθοβ 
ΔΙ]οαπθηίθηα ἰηἀποῖί ρορίδ. 

ΠΧΧΥΠΙ. Βαπάϊη. Οαέαί. ἰ. 11, Ὁ». 648. Ιῃ οοἀϊο. ΧΙΝ 
866. ΕἾαν. Φοβϑρῃὶ ἀπέϊψιϊέέ. Ψμααῖς. ὨδΔὈΘηίΘ. 

ΠΧΧΙΧ. ΡΊοοΟΙ. ἐδίά. Ρ. 199 οχ οοὰ ΕἾον. 17, ρ]αί. 
ὅ9,Ρ. 2 Ὁ. Τοῦ Φιλῆ ἴῃ τηδνρ.--- 58. 3. [ογί. σχοπήσας. 
- 8. ἀ. Ὁοά. μισαχθήσῃ.- 

ΠΧΧΧ. Βοϊββοηδά. Αηθοά. φν». {. 1Π|, ν». 464. -- 
5. 7. « Ιηβουὰὶ εἰ. ὅϑηβιιβ βαριίαὶ ὥσπερ ἂν εἰ σὺ 
πένθος ἔχοις, γ6ὶ 5ἰγαῖ]6 αὐϊά. » Βοῖδε. Τέχνον ἰδτηθῃ 
ἸπίθΠρὶ ροίοϑί; ᾿. 6. ααδδὶ πὰ, ποῆ 1116, παίαχῃ ν. 6. 
ἴῃ ἰθργϑι ἀθίο 15568. --- 8. 14, Οοά. χαὶ οὐ. -- Π6 
ἢ15 σϑυβῖθι8 ΒΟ ββοηδαϊαβ ἴῃ δ᾽ αβάθη νοὶ. ῬΊ οααΐο, 
Ρ- ὑπ 84. : ... ΡΙΔηἀθθ ν θυ 5118..... δἸθρίδοοβ ΠΌΠΠῈ]- 
105 (σο1} 661) φαογαμῃ.... [Δ ο! ΕἸ αΐθιη βάστα τηϊγδίπβ, δίς.» 

ΠΧΧΧΙ. Βοϊββοπδά. Αποοα. 9». ἰ. ΠΙ, ρ. 462 5ᾳ : 
« Ροοριαϊϊοίιμηι ἰδέα! οέ βοψιίθης Ἰαυὰ ϑάϊαϊε Οδηρίῖιβ 
δὰ Ζοπδν. Ρ. ἀφ, β56ἀ νδ]άθ οογυιρίδ, αὖ Ορουδθ ῥσὸ- 
τὰ ἐαϑυϊί, οασα ἰδτ ὈΡ να βἰηΐ, ἃ μῖο γθρϑίθγθ. » 

ΓΧΧΧΙΙ. Βοϊββοηδά, Αρδοα. ον. ἰ. ΠῚ, υ. 468. 



ΧΡΗΣΜΟῚ 

1. ἈΠΟΛΛΩΝΟΣ. ΠΥΘΙΟΥ. 

Κάδμῳ. 

Φράζεο δή μοι μῦθον, ἀγήνορος ἔχγονε Κάδμε. 

ἠοὺς ἐγρόμενος προλιπὼν ἴθι Πυθῶ ὃδῖαν, 

ἠθάδ᾽ ἔχων ἐσθῆτα χαὶ αἰγανέην μετὰ χερσί" 

᾿ τὴν διά τε Φλεγύων καὶ Φωχίδος ἔς τ᾽ ἂν ἵκηαι 

κ ϑθουχόλον ἠδὲ βόας χηριτρεφέος Πελάγοντος- 

ἐνθάδε προσπελάσας ξυλλάμθανε βοῦν ἐρίμυχον, 
Ἢ χεν δὴ νώτοισι μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔχῃσι 
λευχὸν σχῇ μ᾽ ἑχάτερθε περίπλοχον, ἠΐτε μήνης. 

᾿ Τήνδε σὺ ἡγεμόνα σχεῖν ἀτρέπτοιο χελεύθου. 
0 Σῆμα δέ τοι ἐρέω μαλ᾽ ἀοιφραδὲς, οὐδέ σε λήσει, 

ἔνθα χέ τοι πρώτιστα βοὸς χέρας ἀγραύλοιο 
ἥξῃ τε, χλίνῃ τε πέδῳ γόνυ ποιήεντι, 
χαὶ τότε τὴν μὲν ἔπειτα μελαμφύλλῳ χθονὶ ῥέζειν 

ἀγνῶς: χαὶ χαθαρῶς" γαίῃ δ᾽ ὅταν πρὰ ῥέξης, 

Ὡς ὄχθῳ ἐπ ἀχροτάτῳ χτίζειν πόλιν Ξὐρυάγυιαν,. 

δεινὸν Ἐνυαλίου πέμψας φύλαχ᾽ ἄιϊδος εἴσω. 

Καὶ σύγ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ὄνομα χλυτὸς ἔσσεαι αὖθις, 

ἀθανάτων λεχέων ἀντήσας, ὄλόιε Κάδμε. 

ῷ. ὝΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Περὶ ἩἩραχλέους μετωγυμίας. 

Πρακλῆν δέ σε Φοῖδος ἐπώνυμον ἐξονομάζει". 
ἦρα γὰρ ἐὐθρήποσι φέρων, χλέος ἄφθιτον ΣΙ 

3, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ.. 

Ἡραχλεῖ. 

ἀμ μέλει Πίσης, Πυθὼ δ᾽ εν ἐὐνλλέων, 

ὌΛΡΤν 

ΟΡόγαθθ ἰθτγᾶπι ῬΒ]θργάγαῃῃ. οἱ Ρ 

᾿Οδάπιο, 

Αὐτοτὰ δχοϊἰδίυβ, τοὶϊοία δὶ βυληδι: 
ϑϑιιθίδιη ΠΔΌΘΠ5 νϑβίθτη δὲ δου 1 

Ἰθίααθ ΔΡΡτορί παυδη5 5... Ρ 
4 ἄοΓβο 58Π68 ἰπ ἀυρ!ῖοθ ἢαθθᾶΐ [τὴὶ 
ΔΙΡαπὶ βραγδμπι αἰτίπααθ οἰγουμῃῆθχε 
Ηδηοοθ ἰὰ ἀποθιη Πα θ685 ΠῚ γοτίοηά δ: 
βασι ϑαΐθτῃ 10] ἀἴοδπι τοι τηΔη 1 

Ὁ ΕἸΡῚ ρσίμηαπι ΒΟΥ 5. Θοσηὰ ἴη-8 
γϑηθγϊίααθ, Πθχουϊίααθ σθπὰ ἴῃ. πν 
οἱ ἴχμης θᾶμπῃ αυϊάθπι ἀοίπάθ πῖρτᾶ- δ 

᾿ . [[ϑγΓῷ 58ΟΡΊΗ, 
Ρυγο οἱ οδδίθ; (0 Πυτὶ δαΐοπι εἰτοσας ἶ 

3. ΕΟΌΒΡΕΜ. 
Ἠορο ἐν 

Ῥαίγὶ ουγῷ 6βί ΡΊ58, Ργίμο δυΐθῃι πὶ 

Ὡ, ΕΒΡΕΜ. 

6 Ηοροιὶδ ἠιμξαίο Ἠοηιῖπο. 

Ἡδγϑοίθτα ἰ8 8110 ῬΏΟΘΌΙΒ 781 ποχηΐηϑ ἀϊοῖς : [π6}}15. 
Ἦρα (ἱ. 6. ργδιδ) ἔθ υθὴβ δἰθῃηΐχω ἀθοὰβ ἱπατηογία!8 ἰ6- 

συϑυ. σῦιτ. 

εἰ 8. ΕΠΌΒΡΕΜΟΟ, 

: . Ποροιδὶ.. ο. 

ΕΪβἃ ρδίνὶ οαγϑθ, ταϊῃὶ Ῥγίμο ἀοηδ 



ΠΟ ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟ 
Γερο ύ Ξενοχλείας ἀροκον, 

ἄρ᾽ ἥραχλέης Τιρύνθιος, οὐχὶ Κανωδεύς. 

ὃ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ον Θησεῖ. 

Θησεῦ, Πιτθηΐδος ἔχγονε χούρης, 
τοι πολίεσσι πατὴρ ἐμὸς ἐγχατέθηχε 

χαὶ χλωστῆρας ἐν ὑμετέρῳ πτολιέθρῳ. 
μήτι λίην πεπονημένος ἔνδοθι θυμόν 

ιν᾿ ἀσχὸς γὰρ ἐν οἴδματι ποντοπορέυσῃ. 

0. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ῬΑθηναίοις. ͵ 

αἱ λιμοῦ τέλος ἔσσεται, ἤνπερ ἑαυτῶν 

πὸ χλήρου ἄρρεν χαὶ θῆλυ νέμητε 
εἰς ἅλα δῖαν ἀποστέλλοντες, ἀμοιδὴν 

χων ἔργων" οὕτω θεὸς ἵλαος ἔσται. 

γόης προμάντεως τοῦ ἐν Δελφοῖς Ἀπόλλωνος. 
Δελφοῖς. 

δὴ βαρὺν ἰὸν ἐπ᾿ ἀνέρι Φοῖθὸς ἐφήσει 

ρνησσοῖο᾽ φόνου δὲ Κρήσιοι ἄνδρες 
τιστεύσουσι" τὸ δὲ χλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται, 

8. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Δαρδάνῳ. 

ἣν χτίσητε, θεοῖς σέθας ἄφθιτον αἰεὶ 

χαὶ φυλαχαῖς τε σέδειν θυσίαις τε χοροῖς τε. 

ὰρ τάδε σεμνὰ χαθ᾽ ὑμετέραν χώραν ἦ 

ς χούρης, ἀλόχου σέθεν, ἡδὲ πόλις σοι 
όρθητος τὸν ἀεὶ χρόνον ἤματα πάντα. 

9. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Πέλοπι. 

Α δός: μὴ δίδου δ᾽ ὃ μιὴ θέλω. 

4θὅ 

ἄ, ΣσθΞΡΕΜ. 

Χρηοοΐθᾶ ἀοθὶ ἰπἰθυρυθίθ. 

ΑἸΪὰ5 πϑηρθ Ηθγουϊθϑ ΤΙγγπί ῖ5, ἤθη δηοθθι8. 

5, ΕὔΒΡΕΜ. 

ΤΏ 6860. 

Ἔριάα Τῆοβοαυ, ΡΙΠοΙάθ παίθ ραθ]]ὰ, 

ΤΉ 15. ἀΡΡΙ 5. ῥίον τηθὰβ οοηβίϊαϊ, 
ἤπ65 οἱ βίδιηϊηδ ἴῃ νϑϑίγο ορρῖάο. 
Αἱ ἰὰ ργυάοηίία νὰ] 46 οχϑγοϊἑαίαβ ᾿πέγα, ΔΙ ΤΩ ΤΩ 
ΘΟ ἃ : αἰθῦ οπΐπὶ ἴῃ Πυοίϊθυ5. ροΥ-τηαγο-δοία- 

[Ὀ 6115. 
θ. ΕῦΞΡΕΜ. 

ΑἸ ΒΘ ΘΙ θα. 

Ῥαβίϊβ οἱ ἴδπ}15 ἢ η5 δυὶΐ, βιυϊά θη ὑυδδέ) α ἸΡΒΟΓΕΙΠῚ 
ΘΟΓΡΟΓἃ ΘΓ 5ΟΥΓΘΠΊ, τη ΒΟ] πὰ οἱ ἔθη πθυτη, ἀ 6.5 
ΜΙηοὶ, ἴῃ τπῖᾶγο αἰνίησπη τη θη: 65, ΡΟ ΠΤ 
ἰπ] υβίογαπι ΟΡ ΘΓ Πα; δῖ9 4605 ΡΓΟΡ 5 οί. 

7. Ῥμϑίθοποθ Αρο !τηῖβ ΠοΙρμἰοὶ ἱπέορρυθίθ. 
ΒοΙρΐ5, : 

Ρτορᾶ αυϊάοπι στᾶνθ ἰθίαπι ἴῃ νἴγαμῃ ῬΒΟΡαΒ ἱπὶ- 
[πϊτἰοὲ 

γαβίδίογθπι Ῥδγηδβϑὶ : ἃ οϑάθ δυΐθιι (γθίθβ υἱτγὶ 
τη8Πι85 ρΡἰδθαηΐ ; σ]ουίαΤαθ πυπχαδπι ῬΘΡΙ Ϊΐ. 

8. ΕΟΞΡΕΜ. 

Ῥαγάδῃο. 
[50 Ρ 6 Γ 

Ιπ υγ08 αυᾶπι οομαἸ ἀ6γ]5, ἀ115. ου!έαπη ἱπΠοοΥΡαρ πῃ 
βίαίιθ5, οἵ ουβίοα 8 60165 5ΒΔΟΡΙΒΩῸΘ ΟΠΟΥΙΒΩΘ. 
Νϑιι ἀυτῃ ἢδο νθπδγδηᾶᾶ ἴῃ νϑϑίτᾶ ΓΘ ρΊΟΠΘ Γπϑτϊηὶ 
ἀοηδ δονὶβ ρι6}120, ΘΟΠἾ 615 ἰπ85, ἰδία, τ} 5. {10] 
δεῖς ᾿ποχρυρΉ8}}1}5 ἴῃ Ραγρθίσαμη, οἸηη65 4168. 

.9. ΕΞΡΕΜ. 

Ῥεὶορὶ. 

Ουοά νοῖο, ἀδ; π6 465 δυΐθπι ιοα ποΪο. 

υ ἄ, ΕΟ ΒΞΡΕΜ. 

Χοημοοίοα Ποὶ πίον» εέθ. 

γα 5 ΑἸοΙά65, ποθὴ 1116 σδηοθθι. 
ΒΟΜ. ΑΜΑΒ. 

ὅ, ΕΟΞΡΕΜ. 

ὝΤλΟς6ο. 

ΤΏ όβοα, ΡῬΙΠο᾽άο5 δαϊίθ ρᾶγία 

ταῦ ιἷβ ἤΠ65 τη 618 ΡΌΪθ15. ΟἸἑ τὰ 
ἔ, γοβίγδαιιθ ἀθάϊὶ ἀἰζίοπθ ἰθηθυὶ; 

γἱοίθ στη8}15. ἀπῖτηο π6 οοά6 ἸΔΌοΥΪ, 

αν Ρϑὶαρὶ 7δοίδθθυῖβ ἴῃ ἀπάϊβ. 
ΠᾺΡ. ΕΠΟΒΕΝΤ 

ΠΑΝΤΗΟΓΠΟΘΙᾺ ΠΙ. 

θ. ΕὔΞΡΕΜ. 

Αἰδπογιϊοη δίδει. 

Τύχη γοβ αἰνὰ ἴδτηθϑβ, δίαιθ ἱποϊ θη θηΐδ ρ6 5015 

ἀοβογοί, δὸ ὑγἰβίθβ σι ϊον Πθιιβ θχιιθί ἰγᾶ8, 

ἀαυτῃ γϑϑίτο 6 ὨΌΙΏΘΓΡΟ, 506]  Ἴ54 6 Ῥίδουϊα νϑβενὶ, 

4188 5018 οὕπαθθ ροίθί, βθῖι τηδ8 86ῖι [θχηΐηδ οϑάδί, 

ΟΡ Ρογἃ Ροπίαβ δροϑὶ τηδρπὶ ΜΙηοΐβ δὰ γρΌοτα. 

ΕΚ. ὙἹΟΈΚ. 

Ἵ. Ῥμοηιοπος Αροϊίϊγηῖς Ποἰρμιϊοὶ ἱπέθεργεΐο. 

ῬΡεϊρηΐ:. 

ῬΒΩὶ ταΐββδ ταᾶπα βίθγπο 1θί8}}15 ἀυαπο 

Ῥαγημδϑβὶ ναβίδίογθαι. Τατῃ οὐϑάθ ρδαπί 

δυπς Οτγοίθβ, ἔδοῦϊ πὸ ἔδταδ ἃ ο] ΘὈἰΐαν ἀπαυδηι. 

ΟΜ. ΑΜΑΒ. 

80 
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᾿ 0. ΤΟΥ ΔΥΤΟΥ͂. 

Εἰς τὸν Σιχυώνιον Ἱππόλυτον. 

Καὶ δ᾽ αὖθ᾽ ἱππολύτοιο φίλον χάρα εἰς ἅλα βαίνει. 

11. -ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἀδράστῳ. 

Κουράων δὲ γάμους ζεῦξον κάπρῳ ἠδὲ λέοντι, 

οὕς χεν ἴδῃς προθύροισι τεοῦ δόμου ἐξ ἱεροῖο 

ἀμοῦ στείχοντας, μιηδὲ φρεσὶ σῇσι πλανηθῆς. 

19, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿Αλχμαίων:. 

Τιμῆεν μ᾽ αἰτεῖς δῶρον, μανίαν ἀποπαῦσαι" 

χαὶ σὺ φέρειν τιμῆεν ἐμοὶ γέρας, ᾧ ποτε μνητὴρ 

᾿ 

Αμφιάραον ἔχρυψ᾽ ὑπὸ γῆν αὐτοῖσι σὺν ἵπποις. 

13. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿ῬΑλχμαίωνι. 

Νόστον δίζηαι, πατρίην ἐς γαῖαν ἱχέσθα:, 

ἀμφιαρηιάδη. 

14. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἐργίνῳ. 

ἐργῖνε, Κλυμένοιο πάι Πρεσδωνιάδαο, 
ὄψ᾽ ἦλθες γενεὴν διζήμενος, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
ἱστοδοῆι γέροντι νέην ποτίδαλλε χορώνην. 

15. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ῬΑγχαίῳ. 

ἀγχαῖε, εἰναλίαν νῆσον Σάμον ἀντὶ Σάμης σέ 

οἰκίζειν χέλομαι" Φυλλὰς δ᾽ ὀνομάζεται αὔτη. 

10. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μενελάῳ. 

Πάγχρυσον φέρε κόσμον ἑλὼν ἀπὸ σῆς ἀλόχοιο 

δειρῆς, ὅν ποτε οὐφο λό, ἔδωχ᾽ Ἑλένῃ μέγα χάρμα" 

ὥς σοι ἀλέξανδρος τίσιν ἐχθίστην ἀποδώσει, 

᾿ἰοπιοηὶ γϑία!ο ποναπῃ 8} 166 ἀρίοθμῃ. 

δι ἘΙΌΒΡΕΜ., ᾿ 

ὼ ξύν Ηϊρροϊγίαπα, 

Εἰ τυγβιβ φαϊάοπι Η]ρροἸγιϊ ὀᾶτυπι οἀρι, ᾿ 

1. ΕΌΞΡΕΜ. 

ἈΑἀγδβίο. 

ΕἸ ταπι παρ ϊδ5 ἠιπιρθ ἈΡτῸ οἱ Ἰδθοπὶ, ἐφ 
4005 γ᾽ 6015 δὰ γϑϑίϊθαϊα ἀοτηὰβ ἰὰῶ 6 ἴλπο. 
ΠΟΒίΡο γϑηϊθηΐθβ, ΠΘΩᾺ8 δηΐπη0 ἴᾳ0 [8118 15 

123. ΕΟΌΒΞΡΕΜ. 

ΑἸομλδθοηΐ. 

Ργοίϊοβυτη ἃ τη8 ρϑίϊβ ἀσηιπι, ἃ ἴαΓΟΓΘ ἔθ ὁ 
δὲ ἰὰ ἴβγγθ ηιθηιθγιίο Ῥγθίϊοβαμη τηϊῃϊ τὴ 

[(οΡ φυοὰ οἸ πὶ ̓ 
ΑἸρμἰγδῖπὶ οοηΐοχὶΐ 5 ἰθυτᾶ Ἰρρῖδ. ( 

13. ΕΥΌΒΡΕΜ. 

ΑἸοπιδθοηΐ. 

ΑἸῃρῃϊανΡαἴδαθ. 

14, ΕΒΡΕΜ. ὶ Ὁ 

Ἑγρίηο. : 

Εγρῖπο, ΟἸγπηθηὶ ΗΠ} ῬΡϑθοηϊδαθ, 

ΒΘΙῸ γϑηἶβί! ΒΟΘΟΪΘ ΠῚ 4ΘΓΘηΒ, 568 οἱ πππο. 

15. ΕσΌϑρεΕΜ. 

Αποδθο. ΠΑ τι 

ΑποῦΘΘ, τηδ ϊηϑτη ἸΏΒ. ΠΆΓΩ Θδτηυτη ]Ο00 

ΠΑΡ᾿ 4 0116 .-οἴβοογο ἴα0680 : 1ρ88 γ6ΓῸ 

46. ΕΙΌΒΡΕΜΟ 
Μρϑῃθὶδο.. ἱ 

Αὐτοῦ ἴθι ογηδίυτη ἀθιηρίυτη ὃχ τὰ 
60110, φιθπὶ οἸΐπι ΟὙρτῖβ ἀθαϊ! Ηθ]6 

: [060]6 
οἷο Π1}01 ΑΙθχϑηάθν ρώπᾶβ ἱπί πη οἰ ββι μηδ (ἃ 

10. ΕὔΒΡΕΜ. 

Ιὼ᾿ι Βιἱοψοητμηι Ηἱϊρροίψέκηι. 

͵ ἄσύρι ἀθραχη ΗἸΡΡΟΙγἐ οαρΡαγη οδραὺ δα ΟΣ Βα] οδί. 

Β. ἢ. 
12. ἘΠΌΒΡΕΜ. 

Αἰοηιφοηϊ. 

Οτδηάϊα ἀοηϑ, ροίΐβ, οοϑβϑὺ [ὈΤΟΡ ἰβίθ; ββὰ οἱ (ὰ 

δνδηάϊδ, ἀοηϑ ἔθυδ8 ρδυ 6}, τλδύθυ απ] 15 ΟἸΙΤΩ. 
Βὺῦ ἰθῦγδβ δ Θα05 ἱτηπηθυϑὶΐ δὲ ΑἸρΒΔΡϑΌτΩ. 

ΝΑΤ. ΟΟΜ. ἘΜΕΝΡ. 

1] ἰομιομὶ νϑία]ο νδιιἀσγα ΡΡϑοίθηαϊίο 

18. ΕὔΒΡΕΜ. 
Αἰοριφοηϊ. 

Τὰ γϑαϊίατα ἴῃ ρδίτϊδμη γοίβ ἤδονδμ 

γουβὰβ δὰ 4γοαασϊαηι. : ιξ 

λᾷι ῦΒΡΕΜ. 
Εγφῖπο.. 

Ενρίπθ, ο ΟἸγιμθηὶ ρυοὶθβ ῬυΘΒ ΟΠ 80, 
ΘΧααΓΘἢ5 ΞΟΌΟΪΘΠ,, γϑηΙϑι ΒΘΙῸ : 56ἀ 



ΠΣ αν τς Ἐ- δὲ Ἧς γρνεσοι κα μα ταν τα 

τ νος ΓΑΙ, ποὺ ΑὙΤΟΥ͂. 
ῬΑριστομάχῳ. 

ἣν σοι φαίνουσι θεοὶ δι᾽ ὁδοῖο στενύγρων. 

18. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

; Τημένῳ. 

λον ἣ μέτερον χτείνας ἀνε ̓ μερδε ποινήν" 

εὔχευ Καρνείῳ τελέειν σέδας Ἀπόλλωνι. 

19. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

τ ῬΑπολλοφάνε: Ἀρχάδι. 

) μέγα χάρμα βροτοῖς βλαστὼν, ἀσχληπιὲ, πᾶσιν, 

Φλεγύυηΐ ἔτικτεν ἐμῇ φιλότητι μιγεῖσα 
ἱμερόεσσα Κορωνὶς ἐνὶ χρανα ἢ ̓ᾷπιδαύρῳ. 

20. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ξ ΐ Πελοποννησίοις. 

Ὦ ; γῆς ἀχρόπολιν πάσης Πηλοπηίδα χλεινὴν 
 γαίοντες, πρέσδεις τε βροτῶν πάντων χαὶ ἄριστοι, 

᾿ φράζεσθ᾽ ἐξ ἐμέθεν χρησμὸν θεοῦ, ὅττι χεν εἴπω. 
Ζεὺς ὑμῖν τελετῆς μῆνιν ἔχει ἣν διέχρησεν, 
οὕνεχ᾽ ἀτιμάζοντες Ὀλύμπια πασινάναχτος 
ὯΝ - τοῦ "τὰ μὲν ἱδρύσατο χαὶ θέτο τιμὴν 

" εἴσος, 'χαὶ μετὰ τόνδε Πέλοψ, ὅτε δῆ μον ἔναιεν 

Υ λάδα, θῆχε δ᾽ ἔπειτ᾽ ἔροτιν χαὶ ἔπαθλα θανόντι 

ομάῳ, τρίτατος δ᾽ ἐπὶ τοῖς παῖς ᾿ἀμφιτρύωνος 

ραχλέης ἐτέλεσσ᾽ ἔροτιν χαὶ ἀγῶν᾽ ἐπὶ μιήτρῳ 
Τανταλίδη Πέλοπι φθιμένῳ -- τὸν δήποθεν ὑμεῖς 

Ϊ λ: Μείπετε χαὶ τελετήν. Ἧς χωσάμενος χατὰ θυμιὸν 

. ὉΒΑΟΘῦΙΑ. ᾿ 407 

17. ΕΞΡΕΜ. 

Αὐἰβιοιμδοιο. 

Ὑἱοίονίαπι {δὶ τηοηβίγαπὶ αἰ ΡῸΡ νἱθ δηριιδίϊδ5. 

8. ῦΒΡΕΜ, 

ΤΘΠΊΘηΟ. 

Ναῃηίϊο ποβίγο οϑοΐβο, ᾿αἰβίϊ ροηδηι : 

νοῦ δγηΐο ἰθ Ἰηβιυαϊυγιτη βᾶογὰ ΑΡοΟΠἰηὶ. 

19. ΕΟ ΒΡΕΜ. 

ἈΡΟΙορμδηὶ Αγοδαὶ. 

Ο [0] πιᾶρταπι σϑαάϊαπη το Δ} 1015 ογοίυβ, 45- 
[οὐ]αρὶ, οὐποί 5, 

4ᾳθῃὰ ῬὨΪ]Ο  οἷ5. ρθροῦὶ( τη60 ἃιποῦὶ Ἰαποία 
818 01}}15 (ΟΓΟΠἾΒ5 ἴῃ ἀβρογὰ Ερίάδατο. 

90. ὔΆΚΡΕΜ. 

Ῥϑ]οΡομΠ65118. 

Ο αυἱϊ ἰογγῶ ἰοίϊ5 ἃγοθπὶ ῬΘΙορθίδηι ἰδιηβᾶτη 
πο 118, γθη γα] τπου δ! υτη 18 οπηπἰαπη ΟΡ ΙΠηὶ, 

ΡΘγοὶριῖθ ὁχ πιθ ογδουϊαηι ἀθὶ, φυαοάουσησαθ ἀἰοδᾶμη. 
Δυρίίον ἰπ-  ο5 ᾿ἰγᾶπῃ παρϑί ΟὉ βδογὰ 4υθ ρϑγάοοιθ- 
{υΐαὰ προ]! οπίθβ ΟἸγτηρῖα ομηηϊροίΐθη 5 [ταί, 
ον 5, ---- ουὐα5 ρυϊτηι5 αυΐάθπι οοηδίϊαϊ, οἱ ροϑβαὶί 

[ΒΟΠΟΓῸ5 
Ῥίδβιιβ, δὲ ροβί πύποοθ Ρθῖορβϑ, οὐτὰ 'π ρορυϊο Πᾶ- 

[Ὀϊαθδὲ 
ϑήθοο, ἰηβίϊαϊ δαΐθπι ἀθίηθθ 05 ἴθβίυτη οἱ οδγίδ- 

τηϊη8, τηογῦτο 
ΟΕ ποιηδο, ἰδγιϊαβααθ ροβί 1105 ἢ] 15 ΑἸ ΡΒ] ΛΓ ΟΠΪ5 
Ηδγου]θ5 ΘΙ θΌγανὶ ἴθβίαπι οἱ οθυ [Δ ΠΊΘ ἢ ῬΓῸ ἀν ΠΟΙ] 0 
Ταηΐδ! 8, ῬΘΙοΟρΘ τηογίυο --- {ι8πὶ συο] ]  ύταοάο 
Ἰπχυ 5. οἱ 6718 βδᾶογα. ΟΡ χιδ ἰγαΐο οογὰθ γοβ 

ΑἹ. ΕσΒΡΕΜ. 

Αν»ἱβδίονηιασῆδο. 

Δ ἡδαβίατα ον ἴον Ῥδίτηδτη Εἰδὲ πυτηΐηδ τηοηβιγδπί. 
: ΕΒ. ὙΙΟΕΒ. 

18. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

Τοηιθτο. 

σαϊ! ἢδ5 ποβίνὶ 5010}158 ῬΥῸ βϑηρτίηθ ρΟΘμδ5; 

ἘΥΤῸ ΒΆΡΡΙοχ ῬΏΩΘΟ 5δορᾶ οοῃοὶρθ γοίδ. 

ἢ ΕΒ. υἱσ. 
19. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

Αροϊϊορλμαρὶ Αγσοααΐϊ. 

οἷδρὶ, δαχι! ατ ΟΠ οί 5 τα ον ἰδ} 1 0015 ΔΙΤη τη, 
ἃ ααθτα ῬὨΪΟσυθο ΡΘροΥΙ τοὶ Ἰαποία ΘΙ] 

οδτηρίβ, Εἰριάδατο, (18, ἔοσγηοβα ΟΟΡΟΙΪ8. 

20. ΕΟὔΒΡΕΜ. 

Ῥρίοροηηοϑῖϊε. 

Ο αυἱ ἐθ]1ὰν}5 ἰδυηοβᾶτη ἰοί 8. ΔΡΌΘΙΣ 
ταογίδ!] 65 ἱπίϑυ παίπαμθ οἱ ἰδιιθ ΒΌΡ τὶ 

ἰποο 8, απ δία ἀθὶ σᾶηο ἀἰβοῖίθ [πι58ι. 

Νορ!θοίδ δ᾽ οπδη8 ᾿ἰγαβοῖίαν ο᾽ βδονᾶ Ὑ Ὁ 5 
Φαρρίζον, ᾿τητθη80 ααἱ τηδχίτηιβ ᾿ταρογδὶ ΟΥΌΪ. 

Ου͵ὰβ ΟἸγταρία γο5 οαϊία 5ρο] 1 5015 ἃνῖίο : 

46 ῬΥΐποθρ5 δονὶβ αἱ ῬΊβι18 ὁ] θθτ τὺ ὨΟΠΟΥΘΙΩ 
ἰηβέϊξαϊ! : ροβί βυαποαὰθ Ῥβίορβ, αιο Θνθθοῖδᾶ τθρ6 

βογαϊ, ἀπϑηϊτηθβααθ Βδαθυιιηΐ τηοθηϊδ Οἶγ 68, 

(Εποχηδο ἰμβεϊταϊε οϑυίδταϊηδ Παμαΐπο 68 880. 
Τονίϊαβ μθοο Ῥοὶορὶ βαίαβ Αὐηρμϊίγιομθ ἀϊοανῖΐ 

Τδηίδ!ϊάθθ, στδιϊ Βουυδη8 ρἷδ 0γἃ πϑροίϊβ. 

Ηθοο βδορὰ οἱ ᾿μᾳ405 ΔΌΟΙΘΡΘ 05 Φυρρ οι 81.315 ἘΟΜ. ΑΜΑΞΒ. 
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παῦσα.. ἀνοοθώσαντας ἑορτὴν τῷ πάλιν αὖθις. 

Φ1, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἰφίτῳ. ὁ 

ὦ Πελοποννήσου ναέται περιθώμι᾽ ἰόντες 
θύετε, χαὶ πείθεσθε τὰ καὶ μάντεις ἐνέπωσιν, 

Ἠλεῖοι. πρόπολοι, πατέρων νόμον ἰθύνοντες. 

928, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ῬἨλείοις. 

Τὴν αὑτῶν ῥύεσθε πάτραν, πολέμου δ᾽ ἀπέχεσθε" 

χοινοδίχου φιλίης ἡγούμενοι βλλήνεσσι. 
ἔστ᾽ ἂν πενταέτης ἔλθῃ φιλόφρων ἐνιαυτός. 

28, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἰφίτῳ. 

ἴφιτε, μήλειον χαρπὸν μὴ θῇς ἐπὶ νίκῃ, 

ἀλλὰ τὸν ἄγριον ἀμφιτίθει χαρπώδη ἐλαιῶν, 

ὃς νῦν ἀμφέχεται λεπτοῖσιν ὑφάσμασ' ἀράχνης. 

24, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Λυχούργῳ. 

ἥχεις εὐνομίην διζήμενος" αὐτὰρ ἐγώ τοι 

δώσω τὴν οὐκ ἄλλη ἐπιχθονίη πόλις ἕξει, 
ἔστ᾽ ἄν μαντείαισιν ὑποσχέσιάς τε χαὶ ὅρχους, 

χαὶ δίχας ἀλλήλοισι καὶ ἀλλοδαποῖσι διδῶτε, 
ὃ ἁγνῶς χαὶ χαθαρῶς πρεσθηγενέας τιμῶντες, 

“Τυνδαρίδας δ᾽ ἐποπιζόμενοι, Μενέλαν τε χαὶ ἄλλους 

ἀθανάτους ἥρωας, οἵ ἐν Λαχεδαίμονι δίῃ" 
οὕτω τοί χ᾽ ὑμῶν περιφείδοιτ᾽ εὐρύοπα Ζεύς. 

Εἰσὶν ὁδοὶ δύο πλεῖστον ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀπέχουσαι 

ΑΝΤΗΟΠΟΟΙ ΔΙ ϑπσῖοκι ΑΡΡΒΝΡΙΟΙΣ, 

ο΄ ὧρσε χαχὸν λιμὸν παρὰ τοῖς καὶ λοιμὸν, ὃν ἐστι. 

Ο ῬΘΙοροηΠ68ὶ ᾿ποο] αυϊ ἀθουιπὶ δἰ πη δον. 

21. σΒΞΡΕΜ. 

Ο Τρμῖίο.. 

ἴθγίθ βᾶογδ, οἱ ογθάϊίθ αι οἱ γαίθβ ἀϊοδηΐ,. 
ΕἸΘΙ τ] ηἰβίγὶ, ραίγαπι Ἰθρθτη τϑρϑηΐβ8. 

29, ΕΣΌΞΡΕΜ. 

ΕἸεἶδβ. 

Ῥδίγιϑιη γϑβίγϑιη Ἰἰδογαίθ, οἱ ἃ θ6}}15 ἀθρεϊποιο. 
ΘΟΠΊΠΏΠηΪ5 [Θά θγὶβ ἀπορβ-ίδοι ατϑοίβ, 

ἄοηθο φυϊηίιι5. γϑηϊδί, ὈΘηΐγ 15 8Πη18. 

93, ΕΞΡΕΜΝ. 

Τρμϊίο. 

ΤρΡΒΙ6, τη8}} ἔγαοίαπη ἢ8 ῬΟΠδ5 ΡΓῸ εἱοίυσν, 
ΥΘΓῸΠῚ 5] οβίγομῃ υἱοίογἑ ἸΠΠΡΟῺΘ φτηθπι- ἵν 

᾿[τὰπῃ 9] 
4] πυηο οἰγουτμηἀ δία! ἰθηυ]θι15 ἢ} 15 ἀγᾶπθα, 

9ᾷ. ἘΠΌΒΡΕΜ.. 
Γγουρθο.. 

οηΐβ ἰθρθ5- οηδ8 4ΙΏΓΘΗΒ : ΘΡΒῸ ΘΡῸ 0] 
ἄδθο, 4085 ποῃ αἷϊὰ ἱπ-ἰογνὶα οἰν 85 ΠΔθ ΘΙ .. 
Ουουβαιθ γι] οἴ 115 ῬΓΟΤΉ ΒΒ  65409 δ ἸυτῚ 
δὲ Ἰαγὰ 811-115 οἱ 8116 π| ρβηΐβ ἀθαθ 85, 
Ρυγθ οἱ οἂβίθ πϑίιι- ΠΊΔ]ΟΓῸ5 Βοπογϑηΐθβ, 
ΤΥπαδΡΙ 85 νοπογδηΐθβ, ΜθηθΙδυτη 6, δἱ ἃ 
ἸπητηοΓ 8165 ΠΘΓΟΔ 8, ααΪ ἴῃ [,ΔοΘἀςρ ΠΟ Π6 ἀἰνίηδ 

βἷο ἀθιηυτη γΟὈ]5 ΡΟ ρ ΓΟ θυ Ὁ] θ- ρτοβρίοἰθηϑ δὰ 

Θαηΐ νἱθ ἀξ ΡΙ ατΙ πη ΠῈ ἃ 56 τηαΐαο ἀἰδίδη 

γαῖα ροϑβίθιῃ Ἰσηγηβϑιῦ αἰ δι ατι6 δυηθυηαι8 : 
ὙΘΓΌΤΩ ἰηβίϑαγδί15 οοββδθαηῦ ἤδθο τη 8]8, 5801185. 

: ,, ΧΥΓΑΝΡΕΒ. 

21. ΕΥΒΡΕΜ. 

Ο ῬδΙοροπηθβὶ οἶνϑϑβ, δἰ ύαυῖδ ΟἸΓΟΌΠΩ 
116, 580 }15 [δοίϊβατθ δηϊτηβ δάνθυ 6 ἀἰοίδ 

γδΐασω, αἱ 1696885 οὐ τὰ ρδίθυπδ, Βϑαιαηία", 

γαΐαχη ΕἸΘΟΡ πὰ ΤΟ 18 ραΡθίθ υοϊθηΐθδθ. ΧΥΤΑΝΡ. 

22. ΕσΒΡΕΜ. 

Εἰοὶς. 

Ἐχβογίββ Ὁ6}11} ραύγϊδτα ἀδίθπμἰίθ υθβίρδηῃ, 

οἱ ῥρδοὶβ ασέθοοβ φοχητηπηϊᾶ [αγ8, ἀοοϑίθ 

δασίογνοβ, δ ηὶ γϑαϊδηΐ ἄστη σαυᾶϊα αυϊηίϊ. 

ΧΎΤΑΝΡ. 

38. ἘΣΠΒΡΕΜ. 
Τρλϊίο. ᾿ 

ΤρΒϊίθ, υἱοίογθια τϑ]ο ἀοπᾶγθ οανθίο.. 

ψογατα 5 ]γδβύνὶβ ὑραοῖα σϑαϊτηΐίον οἰ γθ 
4ΆΘη ΟἸΡΟΌΤΩ θη 6 15 ̓πό 510 ΔΥΔΠ 68, δες 

2(. ΕΟὔΒΡΕΜ. 

Γγοῖγφο. 

ΖΈᾳαδ ἐπ πο5 ἦᾳτὰ γορδβ; ἀδηηὰβ 1118. Ἢ 

Ῥύχα γοβ (ᾳυοά γϑβροηβᾶ αθϑῃί,). ΡΤομηΐ 558, 

μοχηΐης ἢνιηδίδιῃ ϑαρθογύμ, οἱ ΘΟΠΆΙ 8, 

οἰνίδα8 θχίθυ πίβααθ βίτηα] ἀθίθηαθρδ υἱῃ 
ουγδ ρΓθιμδί, οδϑίϊβαι16 συδύθηῃ ΘΟ ΘΌΡΔΡΘ 

ΟὈβθαυϊβ; ἄσπι ΤὙπάδιΙάθθ, Μ θη θα. 
Βογουτῃ βδογᾶ ἔαρ 08, 580 σδιάθθῖς Πα 

ῬΓοΥΙάπ5. 1126 581} βοῦν θῖν Φαρρὶίον ἈΡΌΘΙΙ. 

- βϑηῖία 58 ἸοηρῸ ἀπρίοχ ἀἰϊβογίπηΐηθ ἢπάι 



ἐν ἐλευθερίας εἷς τίμιον οἶχον ἄγουσα, 
δ᾽ ἐπὶ δουλείας φευχτὸν δόμον ἡμερίοισι" 

βίην μὲν διά τ᾽ ἀνδροσύνης ἱερῆς θ᾽ ὁμονοίας 
στι περᾶν, ἣν δὴ λαοῖς ἡγεῖσθε χέλευθον" 
τὴ ὴν δὲ διὰ στυγερῆς ἔριδος χαὶ ἀνάλχιδος ἄτης 

φιχάνουσιν τὴν δὴ πεφύλαξο μάλιστα. 

φῦ, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿ Λαχεδαιμονίων βασιλεῦσι Χαριλάῳ καὶ ᾿Αρχελάῳ. 

ἴ χεν ἐπιχτήτου μοίρης λάχος ἀπόλλωνι 

ἱμισυ δάσωνται, πολὺ λώϊον ἔσσεται αὐτοῖς, 

206. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. " 

' Ἀλχαμένει καὶ Θεοπόμπῳ τοῖς Λαχεδαιμονίων 
βασιλεῦσι. 

Ἴ φδλοχρηματία Σπάρταν ὀλεῖ, ἄλλο δὲ οὐδέν. 

Φ7. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Καούρην ἄχραντον νερτέροισι δαίμοσι 

χλήρῳ λαχοῦσαν Αἰπυτιδῶν ἀφ᾽ αἵματος, 

᾿θυηπολεῖτε νυκτέροισιν ἐν σφαγαῖς. 
Χρὴ δ᾽, ἂν φύγῃ γε, χαὶ παρ᾽ ἀλλοίου τότε 
θυεῖν, νὼ ἐς σφαγὴν ἑκουσίως. 
᾿--.. τ 

48, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Ρ Μεσσηνίοις. 

ἰαρθένον Αἰπυτίδα χλῆρος καλεῖ, ἥντινα δοίης 
αἴμοσι νερτερίοις, χαί χεν σώσειας Ἰθώμην. 

29, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μεσσηνίοις. 

᾿ , τράγος πίνῃσι Νέδης ἑλικόρροον ὕδωρ, 

κέτι Μεσσήνην ῥύομαι" σχεδόθεν γὰρ ὄλεθρος. 

ΘΑΡΌΤ' ΥἹ. ΟΒΑΟΌΠΑ..Ὁ 469 
Ηδο χυϊάφπι Ἰθοτ αἰ ἰβ δὰ ργοιϊοβαπι ἀοπλυτη ἀποθη5, 
118 νϑῦο δὰ βουν αι }5. ἀοτημτα πρὶ πάᾶπὶ ἀηατη- 

[ἀϊοπη-ἀγη 0115 (ἑ. 6. ΠοΙΪ ΠΡ 5) : 
οἱ 1Π|ᾶπὶ φυϊάοπι οὐτῃ Γου εἰ ἀπ 6 βδογδαι8 οοποοτγα δ 
Ἰϊοθὶ ἱπργθαὶ, {φυδπι ΡΟρΡυ 5 ργθῖΐθ βϑιηϊ δι; 

ἢδΠΟ ΥΘΓῸ ΡῈ. Οὐϊοβᾶπι ΓΙΧΆΤη οἱ ᾿σηαν ΠῚ ΓΙ ΠΔΤη 
ἰηθαηΐ : ΠᾶΠῸ ἰὰ ΤΑ ΧΙΠΠΟΡΘΓΟ οᾶνοίο, 

Ὁ. ΕΥΒΡΌΕΜ. 

ΤΔοθαθουμοηϊοσαμηι γορὶθ58 ΟΒδΡΊΪΔο οἱ Ασὐόμοῖδο. 

51 δου δι [8 5ο0υ 115 ραγίθῃ ΑΡρο]ηὶ 
αἰτηϊάϊδτα ἐγ] θα θυὶηΐ,, τηα]ο πα θ] 115 γι ὶ 1ρ515. 

20, ΕΒΞΡΕΜ. 

ΑἸοδηθηὶ οἱ ΤΉΘΟΡΟΙΩΡΟ ἐρήμου ληνἐπϑύξνν: 
ΤΘΡΊΡΙΒ. 

Ανδυὶθα ϑραγίδτη ϑυθγίθί, 8|11ἃ γϑγοὸ η]}]]. 

97. ΕΠΌΒΡΕΜ. 

ῬαΘΙ]ατα ἰηΐθτηθγαίδηι ᾿ηἴου5. ἀ115 
βουίθ ἀποίδηη, Αἰ υθἀαπὶ 5δηρ.πη6 ΟΥαΠἀδτη, 
τηδοίδίθ ποοίαΓηἷβ οα θυ8. [πὶ 
Οροτίοί δυΐοπι, δὶ σοῦ, γ8] 8Χχ 8110 δαηριῖηθ 
τηδοίδγα δ᾽ατῃ ἀδηΐοβ δά οὔάθῃ Πρ ηΐθγ, 

28, ΕΟ ΞΡΕΝ. 

Μοββθηϊ5. 

ὙΙγρίποπι ΡΥ 48 5015 γοοδί, 4υᾶπὶ ἀθαἀογῖ5 
Π115 Ἰηἴουῖβ, δίχαθ [1π46] 5θγνδ 15 ΠΗΟτΏΘη. 

49, ῦΒΡΕΜ. 

Μρββθῃ 18. 

ΠῸῚ Βίγουβ ὈΙθοὶ Νϑάῷ ρον συγοβ- Παθηΐθμηι ΔαΊΆΓΩ, 
ΠΟΙ ΔΠΔΡΙΠ5 Μδββθπθη 5ΘΥΥΔΒΡΟ : ΡΓΟΡΘ δηΐπὶ 6) 1 

[οχι απ. 

οὐὰ ποηογδίδϑ ἰουὶ ΤΠ ον ίδιῖβ δὰ οά65, 

δρᾶ ΒΟΡΎΠῚ ἰδοίατα {68 0116 ραπαϊ; 

ἢ Υἱβ δηΐπΐ, οἱ 5ΔΟΓΟ σοηοογάϊδ συθββϑα 

; }} οἷδέ, αυδτη πὰ ΡΟΡῸ]18 ποπβίγδυα τηθιηθηίο : 
Ἧ » 10 115 ἀἶνὰ ρου, ἰνἰβίϊαθ Ἰρπανΐδ να]ία. 

ἶ 2ὅ. ΕὔὔΒΡΕΜ. 

1,αοοαςηιοηϊογηι γοορίδιιδ, οίς. 

δὴ ἴῃ αὐδοβίαβ Δ αἰτοααθ γοσθίαν Δ Ρ0]19 

ΔΤΩ, ΟΠ 6 5078 Ἰδβίϊου ἱπ46 βϑθαπθίαγ. 

2. ἘΠ ΞΡΕΜ. 

Νοβοῖα Ὑἱρὶ ΡῈ 6}1ἃ σ 6115 ἰηθυῖβ 
᾿ 
 ργείάυμι 80 8110 βου ἀποίδ βδῃριΐηθ 

ΕΒ. ὙἹΟΕΕΒ. 

ΕΒ. ΥἹΟΕΒ. 

ἀοὶ 6011 ποοίαγπὶ5 βθοδηάδ οθθά!θι18. 

Βὶ 8Βρ65 [6(8111|, γοβ δΔὉ 8110 βαχηϊίθ 

Ἰἰθϑηΐον οὔθυθηίθ υἱγρῖποπι Πϑοὶ. 
ΒΟΜ. ΑΜΑβ. ἘΜΕΝΡ. 

28. ΕΟὔΒΡΕΜ. 

Μοςβοηϊῖβ. 

Μδηϊθαβ ΖΦ ργιάθηι ροβουπὺ πῖρτὰ ἰδία ρα 6] ] τὴ, 

ἄυδιι ἰὰ 5ἱ ἀθάϑυϊβ, ὀᾶυ πη 5θρν8 018 ΠΏΟΤΊΘη. 
ΕΒ. ΥἹΟΕΒ. 

29. ΕΥΒΡΕΜ. 

Μοββοηϊῖ5. 

Ιρ56, Ναάο5 ἄἀὰπι πίγοιβ ὈΪθαί δἰία βαθηία, μ66 ὉΠ Γὰ- 

Μεββθῆθη βθῖῦο. ΡΓῸΡΘ δηΐτῃ ἰηϑίδηϊ ὑγιβιῖα ταΐα, 
ΒΟΜ. ΑΜΑβ. 



κυ" ἢ ἐς ὦ ἸΥΥ; 

ἴ ᾿ Ἵ προ 

4τὸ 

“30. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

: Ἀριστοδήμῳ βασιλεῖ, 

Τοῖς τρίποδας περὶ βωμὸν ἰθωμάτα Διὶ πρώτοις 

στήσασιν δεχάδων ἀριθμὸν δὶς πέντε, δίδωσι 
δὺν κύδει πολέμου γαῖαν Μεσσηνίδα δαίμων. τ 

Ζεὺς γὰρ ἔνευσ᾽ οὕτως. ἀπάτη δέ σε πρόσθε τίθησιν, 
5 ἥ τ᾽ ὀπίσω τίσις ἐστὶ, χαὶ οὐ θεὸν ἐξαπατῴης. 
ρδ᾽, ὅππη τὸ χρέων᾽ ἄτη δ᾽ ἄλλοισι πρὸ ἄλλων. 

81. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἀριστοδήμῳ. 

Κῦδός σοι πολέμοιο διδοῖ θεός" ἀλλ᾽ ἀπάταισι 

φράζου μὴ Σπάρτης δόλιος λόχος ἐχθρὸς ἀνέλθῃ 
χρείσσων᾽ εἰ γὰρ ἄρης χείνων εὐήρεα τεύχη, 

χαί τε χορῶν στεφάνωμα πιχροὺς οἰχήτορας ἕξει, 

5 τῶν δύο συντυχίαις χρυπτὸν λόχον ἐξαναδύντων. 

Οὐ πρόσθεν δὲ τέλος τόδ᾽ ἐπόψεται ἱερὸν ἦμαρ, 

πρὶν τὰ παραλλάξαντα φύσιν τὸ χρεὼν ἀφίχηται. 

82.. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τελεσίχλει. 

ἄγγειλον Παρίοις, Τελεσίχλεες, ὥς σε χελεύω 
νήσῳ ἐν Περίῃ χτίζειν εὐδείελον ἄστυ. 

383. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Λακεδαιμονίοις. 

Οὔ σε μάχης μόνον ἔργ᾽ ἐφέπειν χερὶ Φοῖδος ἄνω- 
: [ Ἢ ἐκ, 
ἀλλ᾽ ἀπάτῃ μὲν ἔχει λείαν Μεσσηνίδα λαὸς, 

ταῖς δ᾽ αὐταῖς τέχναισιν ἀλώσεται αἷσπερ ὑπῆρξεν. 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΙΕ ΘΠ ΠΟΛ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 

“ΠΧ. Ἶ Δ οτος ἅν 

830. ΕὔΌΒΡΕΜ.. 
᾿Αὐιβίοάθιηο τϑρὶ. 

ΠΠῚ5 φαΐ ἐτὶροάδβ οἰγοῦπι ἀγᾶπι ΠΠοΙητὶ ΤΟΥ 5 
Ῥοϑιθγιηΐ, ἀθη05 15 συϊηα 6. πυτηθῖο, ἀδὲ 
οὐπὴ Ια 6. Ὀ6}}1} ἑθυγᾶπι ΜΙ ββθηϊᾶπι ἀθιι8. 
Φαριογ Θηΐτ ἰΐα πηι. ΕἾΡΔι15. δαΐθιη 16 ΡΓῸ 
οὐ ροβίθ υἱ{10 δβί, οἱ ἀθιχῃ ἤθη ἴα ]]6 ΓΘ ῬΟΒ 
Εδο, 418. ΠΘΟ6556 θδί : ἀδιηηιμπηαι6. 8115 68. 

31. ΕΟΌΒΡΕΜ. δυρΑσῖσε 

- Αὐϊδιοάθπο. 

1[μαυάθπι {1 ] Β6|}1 ἀαὶ ἀθὺβ : 564 ἐγδυιάίθαβ 
οᾶγθ πΠ6 ϑρᾶγίϑ ἀοϊοβυμη ἀρτηθῃ ἰπἰ πλ Ο ΠῚ ΓΘ 

ν]1αἴι5. : ἰθηΐπὶ δὶ Μδγ5 ἸΠογαπὶ ῬΘηθ-ΘΟΙηρ 

οἱ ἤὰπι ὁμογούαπι οογοηᾶ ΔΟΘΙθΟ5 ἴπ60185 ΒΒ 
οαπὶ ἀπο ἀπο-:οτιηφ-οᾶδα 6Χ Οοο.]Ε15 Ἰη 511]: 

564 πο ρυΐα5 απο ἥποιῃ νἱἀθὈϊ βδογᾶ ἀ165,. 
{υδιι 48 οοτητηυἰδηΐ παίαγδμι δα ἰἀ-αποα -Ορι 

33. ΕὔΒΡΕΜ. 

Το] 6 510}}. πὴ ΤΡ 

Ναποῖα Ρᾶγὶ15, Τ᾽ βίο 65, τὴ {01 [6 86. 
αἱ ᾿πδυ!α ἴῃ Αογὶᾶ οοπ 85 οοηβρίοαδηι ὈΓΡΘῚ 

33. ΕΌΒΡΕΙ. ἡ ΠΣ ἀν 
1,Δοϑἀθοτη 8. ; 

δ Σ 

Νοη [6 Ραρηθ ἰδηΐαπι. Ορυ5. ΟὈΪΓ6 τῆδῃ 

564 ἴγδυάθ φυϊάθπηι Ὠδθοί Ργϑάδπι ΜεΞ δῃϊᾶ 

᾿Ἰἰβάθιῃ οἱ ἃΡ 05 σδρ᾽ ίαΓ, φυΐθιιβ ῬΥΙΟτ. 

» μἀἢ 

30. ΕΟὔΒΡΕΜ. 

Αν»ἱβίοαθηιο γδφῖ. 

Ῥυϊηὰβ ΤΠ ουηδοὶ ἐσ ροάδβ οἱγοιτη δ ΟΥ 5 ΔΥΆΤΩ 
ααἱ βἰδίαοιὶ ἄθοῖθβ ἄθπηοβ, οὰτὰ Ἰδάθ ἐθηθὈϊ 
Μϑββθηθη; ἰά δηΐτη δου 5 ̓ τση αἰ Ὁ}}6 πυτη ἢ 

ἀδογονῖὶ. θὰ ἰ6 ἔγδαβ ργογηουϑί δρίθ ἀο]οβᾶ, 
οὐ ροβὺ Ὁ 1ο οεὶΐ : ἤθο 8116 06 πυπηΐηδ ΡΟΒβ[8. 

Εδο αὐ [αἰὰ γοϊαπῦ : πη ΒΟΒ, ΠᾺΠΟ ΒΟΓΒ ῬΥΘΙὑ 1108. 
ΟΜ. ΑΜΑΒ. ΕΜΕΝΡ. 

81. ΕὔΒΡΕΜ. 

«Αγὶϑίοαθηιο. 

Εδο6 χηδηθὶ ἑαίο Ἰοηρὶ ἰθ ρ]ουία Ὁ6}}} :. Ὁ 

δὶ ϑραγίδηδ βμδίδηχ π6 νἱποδὲ ἔγδιάθ, οανϑίο. 
Νὴ θθη8 οοπιρδοίδ Ποῦ 5ὶ γαβὰ μαθθαὶ ΜΆΓ5, 

βϑούυση ΠδὈϊ δίογθιη ἔθρθί δἰΐα σοροηδ ΠΟΥ 

αυσχῃ βΘπλϊπὶ 6 Ἰδίθ Ὁ. 15 θυ ρθηΐ [οτίθ 50 
Νδο φυΐαβ δνθηίαση σϑυατα ᾿ὰχ αἰτηδ νἀ Ϊ 

32. ΕὔΒΡΕΜ.. 

Τοϊοςϊοίϊ. ἷ 

Ι, Ῥαγίοβαᾳιθ τηοηθ, 8] 6 βίο] 65, πυταΐηθ 
ἴπβαϊα πὶ Αουὶδ 5. ]Ϊταθχα θα] 5 αν Ὀδμῆ, 
ΘΟμάθγΘ ἰ6 5501. ἣ 

33. ΕὔΒΡΕΜ.. 

Νοι Μαγίὶβ ἰδηύαμι βαδάθί {101 τη πο γ᾿ 

δϑία οδρίδ, ἔαϊξ αποπάδιηι Μοββθηὶδ (6118, 

Ρεῖβοα ἔγδαάθ πούο σγϑιιβ οαρίθίαν 40 ποβίθ. 



84, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Φαλάνθῳ χαὶ τοῖς Ἐπευναχταῖς. 

Τ᾿ . Καλόν τοι τὸ μεταξὺ ΚὈρίνθου χαὶ Σιχυῶνος" 

ἀλ' ̓ οὐχ οἰκήσεις, οὐδ᾽ εἰ παγχάλχεος εἴης. 

δὲ ὕριον φράζου " Τάραντός τ᾽ ἀγλαὸν ὕδωρ 

αἱ λιμένα Σχαιὸν χαὶ ὅπου τράγος ἁλμυρὸν οἴδυνα 

ἀμ μφαγαπᾷ τέγγων ἄχρον πολιοῖο γενείου " 
νθα Τάραντα ποιοῦ ἐπὶ Σατύριον βεθαῶτα. 

; Ἢ  Σατύριόν τοι δῶχα, Τάραντά τε πιόνα δῇ μον 

χῆσαι, χαὶ πῆμα ἰαπύγεσσι γενέσθαι. 

᾿ ϑὃ, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ε΄" οΑρχίᾳ Κορινθίῳ. 

[ ίη τις χεῖται ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ, 
" Γριναχίης χαθύπερθεν, ἵν᾽ ἀλφείου στόμα βλύζει 
πγενο πηγαῖσιν ἐῦρρείτης ̓ ἀρεθούσης. 

80. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μυσχέλλῳ. 

. Μύσκλλε βραχύνωτε, φιλεῖ δ᾽ ἑχάεργὸς ἀπόλ- 

ὴ λων, 

χ αἱ πρᾶν δώσει" τόδε δὲ πρότερόν σε χελεύει, 
Ο ὦ σαί σε Κρότωνα μέγαν χαλαῖς ἐπ᾽ ἀρούραις. 

Ε σοι φράζει ἑχατηδόλος" ἀλλὰ συνίει, 

Οὗτος μὲν Τάφιός τοι ἀνήροτος, ἠδὲ δὲ Χαλχίς, 
ἠδ ὲ δὲ Κουρήτων ἢ ἡ ἱερὰ χθών, 
ι δε δ᾽ Ἐχινάδες εἰσί - πολὺς δ᾽ ἐπ᾿ ἀριστερὰ πόν- 

Οὕτω σ᾽ οὐχ ἄν φημι Λαχινίου ἄχρου διβαρτεῦν [τος. 

δ ἱερᾶς Κριμίσης οὐδ᾽ Αἰσάρου ποταμοῖο. 

Ε γμυσνελλε βραχύνωτε, παρὲχ θεὸν ἄλλα ϑατέδων 
Ἰλούματα μαστεύεις᾽ δῶρον δ᾽ ὃ διδῷ θεὸς αἴνει. 

ΦΙΚΊΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Μυσχέλῳ χαὶ Ἀρχίᾳ, τῷ μὲν Κρότωνα, 
τῷ δὲ Συραχούσας χτίζειν μέλλουσι. 

ὠ ρᾶς χαὶ πόλεως οἰχήτορα λαὸν ἔχοντες 

λθετ᾽ ἐρησόμενοι Φοῖδον, τίνα γαῖαν ἵκησθε, 
1’ ἄγε δὴ φράζεσθ᾽ ἀγαθῶν πότερόν κεν ἔλοισθε 
Ὁ. 

τὰς 

τ Ρ  ὩΡΌΒΎΕ Θκλύστα, 
86, ΕΟὔΒΡΕΜ. 

Ῥμδιδηΐμο οἱ Ερθιηδοιίίϑ, 

ΤΙ, Ῥυϊογὰ χυϊάθπη ΓΘρίο ἰηΐον Θ᾽ογοποπι οἱ (οι η- 
[{πυπ|, 

5604 Π0η ΟὈ ΠΡ Ϊ5, οἰϊδτηβὶ ἰοΐ5 ΘΟ ηΘῈ15 65568. 

ϑαίγτγίαπι δυΐθιῃ οορἸία οἱ Ταγθηΐὶ Πἰπιρί ἄτη ἀπ 8π), 
ΘΟΘΘΌΤΉα 18 ΡΟΡία ΠῚ, δὲ Ὁ] ΟΔΡΘΓ 58]511Πὶ ΘΩΌΟΓ 
ΘΧΟΒουΪδίιμι' ἢυπηθοΐδη8 οχίγθιηϊ  αΐθπι θᾶ θ οδηῶ, 
101 Ῥαγϑηΐαμη δχβίγιδ 5 ρ6 ϑαΐγγϊο ργοίθηβαπι. 

Π. Βαΐγγϊαπι Ε10Ὶ1Ὶ ἀθαϊ Ταγθηΐξαπηιθ οαπὶ Ορίτηο 
ΒΔΡΙΐΔΓΘ, οἱ θχϊ(ϊαπὶ Φὰργ θυ ἰηΐθυτθ. [ρόρυ]ο 

ϑῦ. ΕΞΡΕΜ. 

Ασομ ΐδο Οουϊηίϊο. 

Ονίγρία φυφϑάδπι δοθέ ἰπ ΟὈβουτο ροπίο, 
ΤΥΙΠδουϊᾶτη βαρτα, δὶ ΑἹΡΗ οὶ οβίϊαπι τιὰπαΐ 
86 Τ]ΒΟΘῊΒ5 [ΟΠς1 0115 ρα] ΟΡ - θη 15 Ασουβ. 

390. ΕΟῦΞΡΕΜ. 

ΜύβοθΙο. 

Ι. Μύϑ06|16 ΡΒ οΞβθ, ἃιηδί ἐθ ργοου]- θυ θηὴ5 ΑΡοΙ]ο, 
δὲ Ῥγορθηΐθπι ἔΐδὲ Ἰδγρι θέαν : ἤοΘΟ6 διιΐΐθιη ὈΓΪῈ5 

[ΠῚ τηδηδδί, 
αὖ ΘΟπΠ 85 (ΓΟΙΟΠΘΠῚ ΤηΔΡΏΔΠΙ ΡῈ] 115 ἰπ ΔΡΥΪ5. 

Π. 510 ἰδίαν 'ρ56 {101 Ἰοηρ6-] δου! η5, ἐπ νθγὸ ἰθοι πὰ 
[Γθρυΐδ. 

Ηΐο οδί Τρ ΐα5 πιοη8 Ἰπαγδίαβ, ἔὰπη (ἢ δ]οἷ5 (4 1ο- 
ὑστῃ Ουγθίμπι 58 ἃ ΓΘΡΊΟ, [Π|08), 
οχίη ΟΠ 8465, ἀθ᾽η ΔΠΊΡ]118 5115 ΠΟΥ Βα ΡΟΠίμ5. 
5.10 (6 ἃ [80 10 ῬΓΟΠΙΟΏΪΟΓΙΟ ΠΟῚ ΔΟΘΓΡαί γα πη ἀἴ60, 
6408 ἃ ϑ58ογὰ (ΥἸτηἶβα Πα 08 Δ ἔϑαγο ἤανίο. 

ΠΙ. ΜΎ5661|16 ΕΌΡΘΕθ, ῬΓϑίον Πθὶ νοϊαηΐαίθιῃ 818, 
ἱΡθίθῃβ 

6] υ]αύ5. ΤαξΟΥ ΙΒ ; ἀοηυτη γ 6 γῸ, φυοα ἀθι15 ἀθὲ, γαΐα τη 
[Π8806. 

837. ΕὔὔΒΡΕΜ. 

Μυβοθῖο οὐ Αγ οῆϊεδθ, 11 Ογοίοηδ, μαὶο ϑυγδοιιβὰβ 
οοπαϊ αν 185. 

ΤοΥγ δὲ ὑγὈ15. ᾿ποοϊάτη ΡΟρΡυΪϊαπ μδθθηΐο5. [Υ]{15. 
γϑη δ ἷβ Ἰη θγγοραίαυ! ῬΠΟατη ἀυϑπηὶ ἰθυρΡᾶμ ΡΟ 6-. 
γοῦυμι ἀρδθάσμ, οορὶλαΐθ ῬΟπου τὰ αἰταπι ΘΠ] ρΘΓ6- 

Ἰπδου γα Βαρτᾶ οᾶπο ἰδοοθί ἰπβαϊα ροπῖο : 

λοῦτον ἔχειν χτεάνων ἣ τερπνοτάτην ὑγίειαν. ἀϊνιἰὰ5 ΒΔ θΘΓΘ πη ἸΘ  Ἰββιτηδπη βδηϊ δίθιη. [5 

85. ΕΥὔΒΡΕΜ. ΟΥγρίατα ἀἶχθυθ : π0ὶ Ἰοοῖα, αθηίΐα γί! 

Αγ»ολῖω Οονϊηιλῖο. ΑἸρ θαβ, ῬΌ]ΟΥοΘ 8686 ᾿τηγηΐβοθ 8 ΑὙΘίΒιι588. 
ΒΟΜ. ΔΜᾺΒ 
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98. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Σόλωνι. 

Ἧσο μέσην χατὰ νῆα, χυθερνητήριον ἔργον 

εὐθύνων" πολλοί τοι Αθηναίων ἐπίχουροι. 

39, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τῷ αὐτῷ. 

ἀρχηγοὺς χώρας θυσίαις ἥρωας ἐνοίχους 

ἵλασο, τοὺς χόλπος ἀσώπιος ἀμφιχαλύπτει, 

οἵ φθίμενοι δέρχονται ἐς ἠέλιον δύνοντα. 

40. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Ἀναχάρσιδι. 

Οἰταῖόν τινα φημὶ Μύσων᾽ ἐν Χηνὶ γενέσθαι 
σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευχαλίμῃσι. 

41. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Βάττῳ. 

Βάττ᾽, ἐπὶ φωνὴν ἦλθες" ἄναξ δέ σε Φοῖδος ἀπόλ- 
[λων 

εἰς Λιδύην πέμπει χαλλιστέφανον Κυρήνης 
εὐρείης ἄρχειν καὶ ἔχειν βασιληίδα τιμήν. 

Ἔνθα σε βάρδαροι ἄνδρες ἐπὰν Διδύης ἐπιθήης, 

“δ βαιτοφόροι ἐπίασι" σὺ δ᾽ εὐχόμενος Κρονίωνι 

Παλλάδι τ᾽ ἐγρεμάχῃ γλαυχώπιδι χαὶ Διὸς υἱῷ 

Φοίόῳ ἀχερσεχόμῃ, νίχην ὑποχείριον ἕξεις, 

χαὶ μάχαρος Λιδύης χαλλιστεφάνου βασιλεύσεις 

αὐτὸς καὶ γένος ὑμόν " ἄγει δέ σε Φοῖόος ἀπόλλων. 

42, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Βάττῳ. 

Βάττε, τὸ πρόσθε χαχὸν, τὸ δὲ δέυτερον ἐσθλὸν 
: ; [ἐρευνᾷς. 
ἔρχεο, λεῖφ᾽ ἁλίαν χώραν " ἤπειρος ἀμείνων " 

ἠῷος πρότερον δόλον ἔχύαλε, πείθοϊ πείθων. 
Στέρξον γῆν ὁσίως στερρήν᾽ μισεῖς ἀθεμίστως. 

ὅ Οἷά τ᾽ ἀνὴρ ἕρξει, τοῖον τέλος αὐτὸν ἱχάνει, 

48. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Θεσσαλοῖς περὶ βασιλέως. 

Τόν Πυρρόν τοι φημὶ, τὸν ἀρχεδίκη τέχε παῖδα. 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΙΑΣ ΘΗ ΔΘΑ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 
38. ΕΟΌΒΡΕΜ.. 

Ο]ΟηΪ. 

ΚΘ (6 τηραϊᾶ ἴῃ Πᾶν, σ᾽. ΘΓΏΔη αἱ ΠΠΠῚ5 Ἢ 
ἀἰγΙ σθΠ5 : πηι 1 {101 οχ ΑἸ Θπἰθηβίθυβ δα]υΐο 58. 

39. ΕὔὔΒΡΕΜ. ἮΝ 
Εἰάθῃι. Ἢ 

Ῥυο65 το οηἶ5 Βδου Ποῖ] μθγοᾶβ ἀοτηθβίϊοοβ 
Ρἰδοαίο, 4105 β'πιβ Αβορίιβ οοηἰορῖε, πο. 

αυὶ ἀοίαποί! βρθοίδηϊ βοίθπι οοοϊἀθηΐθιη. 

40. ΕὔὔΞΡΕΜ. ἜΝ 
ΑἸδομδυβίαϊὶ. Ὃ 

ΟΕἰϑυμῃ φιθπιάδηη ἃῖ0 Μ βοπθπὶ ὑπ θπ6 παίαπι 68 56, 
ἸηΔ 615 ιδπῃ ἰ6 ᾿πδί Γιοίαπη ρθοΐογα βαρίθηϊ, Ὁ 

ἀϊ]. ἘσΌΒΡΕΜ. 

Βαίίο. 

Βαί(6, γοοὶβ οδιιϑἃ νϑηϊβίϊ : τοχ δυΐθιῃ 6 ῬῃΩθα 

ι [Αροῖὶ 
τα {{ ἴῃ Πήργαπι ρυϊογο-οογοπδίαπι, Οὐτοη 
αὖ ΔΙ]: ἱπηρθγθ5, ὨδὈθάβαὰθ τϑρίδπι αἱ ρηἰ δέοπι. 
ΙὈ1 16 ΒΑΓθαγὶ Πομηΐηθβ, ροβίααδιι δ [ἰθγᾶπι ἃΡ 

[Ρυϊοτῖ 
Ιη15-6- 06 |16-Θσπίθο 15. π6 011 ἀρ το ϊοπίατ: ἴα νο 

[ΡΓθοδπ5 ϑαίαυγηίυη 
ΜΙπουνϑηηαιθ ΒΘ] οοβᾶπη οβίοβεθου!ο5- Πα θοπίθπ 

᾿ [οἱ Φονὶβ ΒΙΙυπ 
ΡΒΩΡθυπὶ ἱπίοπβαπι, νἱοίονίααι Γδοί!οπα ἱπηροίγαθῖ: 
οὐ Βεπθ-οογοπδίθ θθαίαιθ ΠΥ 8 πη ρ  ατὴ ἰθ 
056 βΘΠυΒ4.6 γϑβίγατῃ : {101 γθτῸ ἀὰχ οϑί Ρἢ 

ἀδι ἘσΌΒΡΕΜ, " 
Βαίιο. 

Βαίζθ, ῬΓΪὰ5 1] π18]86, Δ᾽ θὰ πι γΘΓῸ ὈΘΩΘ ΦΌΣΘΤ: 
Ῥγοβοίβοθιβ, ΠΠΠη41168 Τγ81}}5 ᾿Π5ΌΪ] Τὴ ; ΘΟ Π Ἰη6Π5 ὈΓ 

ΙΏ8η6 ῬΤΙΟΓΘΙᾺ ἔγδιθπ 6}106, βυδάδ ρουβυδάθη 
Τουγϑτη 8τηᾶ, πἰ ΡΔΓ 6ϑί, βγιηδπι, Οὐ ΡΒ ἱΠΊΠΊΘΙ 

Οὐδ) ῖᾶ δοϊοί νὶγ, [8165 Βα ὈΙϊ ογθηΐαβ. 

ἀ8., ΕΟὔΒΡΕΜ. 

ΤΠ6558}15 46 στρ βοιβοιϊίδη 18. 

Ῥγγγθαμη, 1.6. Παΐαπι, ΠΠππὶ ἀἴοο, {αι 6 πη ΑΙ 
[Ρϑρογὶ 

38. ΕὔΒΡΕΜ. 

δοίοηϊ. 

Ρὰρρθ βφυθουηδίου τη ϑαΐϊδ βίδηβ αἰ Σ]ρ6 ΟὈΡΒᾺΒ᾽ 
ΒΘ Β᾽ἀἰο τ] νϑηϊθηΐ, η6 αἰ ἔδυ, Αἰ θη Ϊ5. 

ΠΑΡ. ΕΠΟΚΕΝΤ. 

39. ΕὔΒΡΕΜ. 

Εἰάφηι. τὸ 

Ῥαοίουοβ ΒΌΡΡΙΘΧ ΠΘΓΟδΒ θη ΓΆΡ 6.6 βδουΐβ,. 

α05 Δ56 1. Αβορὶ βγθῃιῖο ΘΟ ρΙΘΧτι8 ΔΙΏΟΠΟς 
οοπαϊῦ, οὐ οοοίάαὶ ργοβρθοίδηϊν ᾿υτηϊηδ 50115. 

᾿ 1ᾺΡ. Ε 



λά, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ῥλστυπαλαιεῦσι. 

Ε τατος ἡρώων Κλεομιήδης ἀστυπαλαιεύς, 
θυσίαις τιμᾶθ᾽ ἅτε μιηχέτι θνητὸν ἐόντα. 

4. ΤΟΥΑΥΤΟΥ͂. 
͵ Κρησί. 

αιστοῦ χαὶ Τάρρας ναέται, Δίου τε πολύρρου, 

υθῷον χέλομαι τελέειν Φοίθοιο καθαρμὸν 

ἀγέοντας, ὅπως Κρήτην χαταναιετάητε, 

ον μὴ πατρίοισι νόμοις χαὶ Ζῆνα σέθοντες. 

40. Ὁ αὐτὸς χρησμὸς Οἰνομάω παρῳδημένος. 

ἔτι. χαὶ μανίας ναέται, πολλοῦ θ᾽ ἅμα τύφου, 
χεῖ ἴον τελέειν χέλομαι λήροιο χαθαρμὸν 
χγέοντας, ὅπως σοφίαν χάτα ναιετάητε 

) θον μιὴ πατρίοισι νόμοις, θείοις δὲ σέδοντες. 

ἀϊ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

ἥ Δελφοῖς. 

Ὦ Δελφοὶ, λίσσεσθ᾽ ἀνέμους, καὶ λώϊον ἔσται. 

᾿- 48. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Σ ὮΝ Μεγαρεῦσιν. 

ὅιοι, οὗ χείνην πόλιν ἀνέρες οἰχήσουσιν 

Θρηϊκίης, ὑγρὸν παρ᾽ ἄχρον στόμα πόντου, 

θ᾽ ἰχθῦς ἔλαφός τε νομὸν βόσχουσι. τὸν αὐτὸν" 

ιν δ᾽ ὡς ὦχιστα χαὶ εἰς φρένα πάντα λαθόντα. 

49. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἀργείοις. 

ἔδοι; οἵ χείνην ρὴν πόλιν οἰκήσουσιν, 

ἄχτην Θρηϊκίην τ᾽ ἔνυγρον παρά τε στόμα πόντου, 

. δύο σχύλαχες πολιὴν λάπτουσι θάλασσαν, 

ϑὺς ἔλαφός τε νομὸν βόσχονται ἐς αὐτόν. 

80. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἀντιφήμῳ χαὶ Ἐντίμῳ. 

μ᾽ ἠδὲ Κράτωνος ἀγαχλέος υἱὲ δαΐφρον, 

ὍΑΡΌΤ ΥἹ. ΟΒΑαῦμΑ. 4718 

. ἀλ, ΕΒΡΕΜ, 

Αβιυρδοθθηβίθαβ. 

Οἱεΐπιιθ. Πϑροῦτῃ (Ἰθοπηθ 465 Αϑίν ρθη 515 68έ, 
4 6πὶ βΔου οἷ 6 Ποπογαΐίθ αυρρθ 4υϊ ἤοπη δ 

[ππογί8}}5 5ὶ.. 
ἀδ. ΕΒΞΒΡΕΜ, 

Οτγρίθηβιθ5. 

Ῥῃωϑίϊ οἱ Ταῦ ῃῷ ἰποοϊῶ, Ὀιϊψαθ τα Πα], 
Ῥγιϊοδπ ᾿αθ6ο υο8 Ῥογῆοθγο ῬΠΏΩΌΙ Ἰυβίγιοπθῖη 
βϑδογδίοβ, υἱ γθίδτη μαι οὶ, 

Τθ! οἱ αΐθπι ποπ Ρδίγ 5 ̓θρῖθα5 Φονθιηαι6 οΟἰοπίθ85. 

ἀθ, Ιάθχηι ογϑοῦ]αση Δ (Εἰ ποίῆδο ἰοοοβθ γοβούατ. 

Ναράτγαπι οἱ ἰπβδηΐδθ ἰΠ 6019, τη] απ. βἰπιὰ! ναῃὶ 
ΡΙΌΡΓΙ απ ῬΘΓἤΘΘΓΘ ἴᾳ060 ᾿πδδηϊδ ρἰδου!αμπ [{8{5, 
βδογαίοβ, αὖ ΡῈ βαρ  θηϊ πη Πα ἰθ 5, 
ἀἰν} 15. ποη ΡῬίγ}15 Ἰθρῖθιι5, αἰ ν 18 γογῸ οοἰοηΐθ5. 

Δἔ7ἔ[ΠΥΙν ἘΧΌΒΌΕΜ, 

Θ6ΙΡἢϊ5. 

Ο Ὠεοὶρῃϊ, ρδοαΐθ νϑπίοβ, δὲ τηθ] 15 δυσὶ. 

ἀδ. ΕΥὔΒΡΕΝ. 
Μορδυθηβιθαβ. 

Ἐδ] 1665, 4] {Π|πὶ ἀγθοτῃ νἱγὶ μΒαθιαθαπί [ροηίϊ, 
Τονῖὶ5 ΤὨγδοῖϊ, δυπηϊάστῃ δὰ οχίγθηηαμη οβίϊυσῃ 
ΟἿ] Ρβοθβ, σοῦ υβααθ ρᾶβοιιδ ρᾶϑοιηΐ ΘΔ 66Π; 
ταϊψίο δυΐθπιὶ 4υδπὶ ΘΘ]ΘΓΓΙη6. δὲ ΟΠΠΏΪ 8. πηθηΐθ 

ἱρογοθρίϊβ. 
ἀθ, σΌΒΡΕΜ, 

ΑΥΡΊν]8. 

ἘΘΙ1ο65 111 Φαὶ αὐθθτῃ {Π|ᾶτπὶ βδορᾶτη ἸΠοΟ]θηΐ, 
οἱ, δοίατη ΤὨγοϊοϊδπι, ἃ Δ4υοβὶ 95 ροηΐὶ, 
αὶ ἄιο οαία] τπᾶγθ οδηαπι ἰδιη ηΐ, 
Ρἰβοίβφαθ δὲ οθῦναβ βίη! ρα θυἰδηΐαν, 

ὅ0. Εὐσῦϑ᾽ ΕΝ. 

Απέρμοῖαο δὲ Επίϊμηο. 

Ἐπίϊηο οἱ Οτγαίοηϊβ πο 1 Β}1 ὈΘ]]Π16056, 

ἀξ, ὈΣΒΡΕΜ. 

Αεἰψραϊεοηείδιιδ. 

Ἰη5 Βοροῦτα ΟἸθομιθ 85 Αβίυ ρθη β18, 

ἰᾶται ἱτηππουίδ! θα ϑαρουῦμι ἀἰρηδυαίηΐ ὨΟΠΟΤΘ. 
: ΒΟΜ. ΑΜΑβ. 
ἀδ. ΕὔΒΡΕΜ. 

Ογοίοηϑίδιιδ. 

ᾷ εἰ Ῥμοοδίαπι ἂς ΤΑνγπδτα ἰηθο 115, Πίυτηααθ τηδὺὶ- 

ἀοιϊθυι5 οὈποββαμι, Ργίμοδ ρίδουϊα ῬΙΟΙ [η15 

τἰϊα βδυναπαα βιιο, βαποίθαιιθ οαυ θη ατα 

π6 Ονοία ἴῃ ραίσία, ρδίν 5 Παὰ6 δονίααθ 

Ιϑρῖθαβ δπίΐᾳαοβ ἀθίποθρϑ γθἀἀδίϊβ ΠΟΠΟΡΘ8. 

ΕΒ. ΥἹΟΕΒ. 

16. Ιάοηι ογασμίμηι αὖ ΟΕποηιαο ἔασοίθ γοβεξμηι. 

Ουο5 πυρδθ οὐθο 8616 ἌΓΟΙ, [αϑίαβαυθ βαρ υθαΒ- 

οοοαραΐ, ἰηβδῆθο οατᾶρο ρ᾽ σαὶ τη 18 

γ085 αθ6ο, αἱ δᾶ ποίοϑ τη θ βδριθηίἃ οἷν 68 

δοοϊρίαί, π6ὸ ᾶτα ραίτῖθθ αὶ την 5 ἴα, 

Ἰοείθυβ αἱ βδονὶβ ορίθιιβ βία ἀϑαιἰβ οὐ διτο. 
ΕΚ. ΥἹΟΕΒ. 

ι͵ 
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ἐλθόντες Σιχέλην [εἰς] χθόνα ναίετον ἄμφω, 

δειμάμενοι πτολίεθρον ὁμοῦ βρητῶν ῥοδίωνεν 
πὰρ προχοὰς ποταμοῖο Γέλα συνομιώνυμον ἁγνόν. 

δ1. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

; Μιλησίοις. 

ἔχγονε Μιλήτου, τρίποδος πέρι Φοῖθον ἐρωτᾷς" 
ὃς σοφίη πάντων πρῶτος, τούτου τρίποδ᾽ αὐδῶ. ς σοφίῃ ρ ᾿ ρ 

δῶ, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Περὶ Χαρίτωνος χαὶ Μελανίππον ἐπιδουλευσάντων 
Φαλάριδι. 

Εὐδαίμων Χαρίτων χαὶ Μελάνιππος ἔφυ, 

θείας ἀγητῆρες ἐφαμερίοις φιλότατος. 

δ8, ἸΟΥ̓ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Δήλῳ νήσῳ. 

᾿'Κινήσω χαὶ Δῆλον, ἀχίνητόν περ ἐοῦσαν. 

ὃ 4. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Φιγαλεῦσιν. 

ἀρκάδες ἀζᾶνες βαλανηφάγοι, οἱ Φιγάλειαν: 
γάσσασθ᾽, ἱππολεχοῦς Δηοῦς χρυπτήριον ἄντρον, 
ἥχετε πευσόμενοι λιμοῦ λύσιν ἀλγινοέντος, 
μοῦνοι δὶς νομάδες, μοῦνοι πάλιν ἀγριοδαῖται. 

5 Δηὼ μέν σέ γ᾽ ἔπαυσε νομῆς, Διῃὼ δὲ νομιήων 

ἐλχησισταχύων, χαὶ ἀναστοφάγον πάλι θῆχε, 

νοσφισθεῖσα γέρα προτέρων τιμάς τε παλαιάς. 

Καί σ᾽ ἀλληλοφάγον θήσει τάχα χαὶ τεχνοδαίτην, 
εἰ μιὸὴ πανδήμοις λοιθαῖς χόλον ἵλάσσεσθε, 

10 σήραγγός τε μυχὸν θειαῖς χοσμήσετε τιμαῖς, 

δ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Συδαρίταις. 

Εὐδαίμων, Συδαρῖτα, πανευδαίμων σὺ μὲν αἰεὶ 

ἈΝΤΗΟΘΙΘΘΙΖῚ ΘΒ ΟΜ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ. 

᾿βρίοδδβ- ἀμμοαῆοι οἱ ἐδ ποη-ἰἀτγοίνογαπι ] 

ΙΧ, ϑυθαγῖία, οπμηϊηο- ΠΧ (ὰ φυΐάοη:, 

δρυά οϑβίϊα Πυτηϊη 15. 618 ΘΟσ ΠΟΙΏΪη6 580ΓῸ, 

51. ΕσΌΒΡΕΜ. 

ΜΙ6β δ. 

Ῥγοὶθ5 ΜΙ], ἀθ ὑπροάθ Ῥῃώρυμα ἰηίθυτο 8. 
4] βαρίϑηξίἃ ομηηΐιπὶ ῬΓΪΠΊι185 Θϑί, μεῖον {ρ 

[6886 
ἢ. ΕσΌΒΡΕΜ. 

6 ΟΒδυϊίοηθ οἱ Μϑϊδηῖρρο, αὶ ΠἸγδο ὦ βίνυ 
Ῥμδιδνὶάϊ. " 

᾿ 

ἘδΙχ Ομδυϊίοη οἱ Μοδηΐρριβ οβδί, 
αἰνίης διοίονοβ πηου δ! 1115 Δ Ή]ΟἸ 18. 

83. ΕΥΌΞΡΕΜ, 

Π61ο ᾿πβ8}86. ' 

Μονθθο οἱ Ποίαπι, ἱπιπηο Ὁ Π15 φύδτην 5 51. Ὁ 

δά. ΌΒΡΕΜ, ' 
Ῥμϊρδιοηβῖθυ... 

Ατοδᾶοβ Αζᾶηθβ ρ᾽απάϊνουϊ, σαὶ Ρμϊρα!οᾶτα ι 
ΒΔ (15, Θφαυχη-ραῦία-Θηἶχοθ (ογο β οοοα] 
γϑηἑ 5 βοϊβοϊἑαἑατὶ ἴδ πη βοϊαϊϊοπθπη τποϊϑβίς, 

8011 15. ΠοΙη8485, 8011 ΓΒ δριθβί! - υἹοία- 
(δγθβ φυϊάθπι ἰ6 ρεῖναν!ξ ραθυ}15, θγθβαιθ. 

[ΓΡὰ5 6. 

Γγαυάαία τη που θ5 μανῶν οἱ Βοποηθαβ ὃ 
Εἰ αἰἑθγιὰπη- ἃ! θυ νϑϑοθηΐθιηῃ [Δ οῖθί, ὈΓονΪ 6 
ὨἶἾ51 ΡΌΡΙΙΟΙ5 ΠΡ ΙοπΙ Ρ15 ᾿γᾶπη ρ]δοθί 5, [60 
ΒΡΘΟΊΒα4.6 ΓΘΟΘβϑιιπὶ αἰ ν]η}5 ΟΓΠ ί 5. ΠΟΠΟΥΪ 

ὅδ. ΕΟΒΡΕΜ. 

δἰθανγίῖδ. 

91, ΕὔὔΒΡΕΜ. 

Μειιἰοοὶξς. ' 

δ ὑπ]ροάθ οχ ῬΏΟΌΟ απεθνῖβ, ΜΙ] 6βῖα Ῥτο] 65 

Ηαὶο ἰγὶροάθιῃ δάάϊοο, οαἱϊ 50 βαρ θπίϊδ ῬΡΙτηδ. 

ῬΙΟΟ. ΨΑΕΕΤ. ΕὉ. 91}. 

ὕὅ2, ὔΒΡΕΜ.- 

6 Ολαγϊέοπο οἐ Μοϊαπῖρρο. 

Εἰ ΟΒδυιίοη ἔθ! χ, οὐ Μϑιδηῖρραβ δγδηΐ, 

αὰο5 ἀἰνίηδ ἀποθ8 οἰΐτα οοποογαϊδ, βθηβιίύ. ΕΒ. ΥἹσ. 

ὅζ, Εὔϑρεμ. 

Ρμϊφαϊοηείδιιδ. 

Αὐοδάθβ Αζϑῃθβ γὸβ β]δηάϊνουὶ, ῬῃΪρδ] θδτα 

Δ]πη26 αἱ Οδγουῖβ Βρϑίθοα τϑροβία μδοι αι ῖβ,. 
βοϊἰαύπτη δοοθϑίϊβ οδυβδιηαι8 [ἀπηΐβαιι8 [6 ν8 

5011 Ὀ15 ποιηδ46β, θδοοίβαιθ Δρυθβεθα15 8. 
ῬδθαΪα Ἰοοία θυ 5 δνδνἀδβαιθ 8ιΌΟΙ ουἱί ΔΡῚ5 

ἴθααθ τθρατῃ 84 ἀπ]6 685 ἴαροβ δἰδηάθβαιϊθ ος 

ῬΓΙΒοῖ5 τη ΡΥ] 18 Ρεϊναΐδ οὐ ΠΟΠΟΥΘ γϑίπϑίο 

ΑἸ ορατα ἴῃ αἰίθγῖὶαβ οοηγουῖθί ΘοΥΡὰβ οὐ ἱρ: 

φδίοβ, πὶ ἰδϑδίο ρ]8668 1 θδυηΐηθ ἀϊνατη, 
ἀἰϊνίποαιθ βΔ ΟΣ Ὸ5 ΟΥ̓ΠΘΟΪ8. ΠΟΠΟΓ 6 πὐρίρηνν το 

δ. ΕὔϑΡῈΜ- 

᾿ς ϑυδανγεϊς. 



' ἴσῃ. τιμῶν ὑροψ αἰὲν ἐόντων. 

σοι πόλεμός τε χαὶ ἔμφυλος στάσις ἥξει, 

ὅθ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Συθαρίταις. 

Ν ἀπ’ ἐμῶν τριπόδων, ἔτι τοι φόνος ἀμφὶ χέρεσσι 

ὺς ἀποστάζων ἀπὸ λαΐνου οὐδοῦ ἐρύχει" 

πύσὼ. Μουσῶν θεράποντα χατέχτας 

Ὁ7. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Χαλχιδεῦσι. 

ποταμῶν ἱερώτατος εἰς ἅλα πίπτει, 
ὦ βάλλοντα τὸν ἄρσενα θῆλυς ὀπυίει, 
“λιν οἴκιζε, διδοῖ δὲ σοι Αὔσονα 1 χύρων. 

58. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Σπαρτιάταις. 

ι Δῆλόν τε Καλαύρειάν τε νέμεσθαι 
ἠγαθέην χαὶ Ταίναρον ἠνεμόεσσαν. ζω 

9. ΑΛΛΟΣ. 

Λαχεδαιμονίοις. 

λ' ΑἹ ἂν Ὁ δον ϑέτοι ἄνδρες ἔασιν 
: ἀποχωλύσουσιν᾽ ἐγὼ δέ τοι οὔ τι μεγαίρω. 

μετ ΕῚ ΔῈΝ ἰῷ φὰς 

τι ΠΘΑΡΌΤ ΥΙ: ἀαλς 4τὸὺ 

ἴῃ Θρυ} 15. ουῖβ, ΒΟπΟγΔἢ5. 56 ΠῈ5 ΠΠΟΡΌΠΙ 401 5ΘΠΊΡΘΡ 
ἰδυηΐ, 

Ουπὶ δυΐθπὶ που δ! ο πὶ βαργα ἀθαπὶ ΥὙἱρα πὶ γϑπθρα- 
[θ6γρ, 

ἴμηο {01 ΒΘΙ]απι 8 οἱ ἀυτηθβίϊοα βραϊεϊο νοηϊοθί, 

50, ΕΞΡΕΜ, 

ΘΥὈΔΡῚ 5. 

ΑΒὶ ἃ πιο ἔγίροάθ, δἰ ϊδιηηιπι οἱθ 65 ΒῈΡΟΥ ΠΊΔ ΠῚ 

«τη ἃ ἀ 65:8 Π5 ἃ Ἰαρί ἀθο ΠἸπηΐπθ δγοοί : 
ΟΠ 16 ΓΘΒΡΟηΒο- αἴρποῦ. Μαυβαγιπὶ [πη αϊπι οοοἷ- 

[ἀϊδβεὶ 
Φυποη!β δηΐθ ἃΓἃ5, ἀθογατῃ υἰζοηθ ποη ογιἰαΐα.. 

Μα]6 οηΐπιὶ ρθη 0115 ΒαρΡ οἱ τηθία ποη Ἰοηρο- 

[ἰϑπηρογθ αδοβί,. 
6416 ΘΧΟΓΔΌΙ5 683, πθ {ον 4υϊα6πὶ δὶ πδίὶ ἴο- 

: [Γοηΐ; 

564 ἴῃ ἰρβογυπι οἂρὶίᾶ οἱ ἴῃ ̓ ρβογιπι ΠΡΟ Ὸ5 
γον αν, οἱ ἀδιηηυπι ἴῃ ἀομηΐ 115 5Ρ6Ρ ἀδΙηΠιΠι 

ἰνϑηϊὶ. 
7. ΕΒΡΕΜ, 

ΟΜ διοἰἀθηβίθυβ. 

Αρβὶα ἤανῖυβ ἈΡῚ 5ΔΟΘΥΓΙΤΉΙ15 ἴῃ ΠΡ ὈΓΟΠαΙϊΐ, 
δὶ υτρϑηΐθηῃ τηϑβοι! απ ἴθγηϊη8, ἰηϊΐ, 

101 υὐθθπὰ οΟΠ4 6: πᾶτῃ {δὶ ἀαἱ Αὐβοηϊάθτη ΓΘρο- 
: [πθιη. 

8. ΕΥΌΒΡΕΜ, 

ϑρδυίδη!8. 

Ῥὰν {ἰδὲ Πϑίυπηαιιθ (δ᾽ δυγθϑιίηαιθ ΠΑΡ᾿ ΓΘ 
δἰ Ῥυίμο αἀἰϊνίπμδιῃ οἱ ΤηδγατΩ γϑηΐοβΆ ΠΏ. 

ἰ 

ὅ9. Αἴτῦν. 

1,Δοϑαάξθυ ἢ 115. 

Μυμὶ ἴῃ Ατοδάϊα οδηάϊνουῦὶ νἱγὶ βαηί 
αὶ (6 ῥγοΒΙ θθθυηΐ; ΘΡῸ αὐυϊάθπι {101 ποη ἰην άθο. 

0 Β΄ ΘΌρΘΡΙΒ 6.15 σϑπουδία Υἱγτ : ἰὰ πο 
Βϑαϊ το, απο οὖ {01 ργθ ϊὰ βαρρϑηί. 

ΝΑΤ. ΟΟΜ. 
8θ. Εὔὐϑρεμ. 

ϑυϑανϊέϊε. 

6 Χηθῖ5 ΤηΘη515, τηδ} 08 Ὠδτη ΒΔΏΡΊΙ 5. Δ ΠΕΘΡΘΉΒ, 
ΠἸΔηβατιθ γθοθηβ, ργομὶθοί ἰθ Πα] η6 ἰθιηρ]!. 
ΠῚ ἴαϊα, Θα πδῖη : χηᾶρηδθ πο ηΐβ δὰ υδμι 

ΡΣ αγ. ἰῃ ΠΟΘ τ βίγδν δι οϑθά 6 τηϊηἰβέραση. 
ἢ ἰπτητηονίδ]65 μος αἱ ραιϊοπίαν ἱπα]ίαπι. 

ἀποογοὺ; ἴρ56 510 60110, ΘΟ] απ Ὡθροίαμη 

Βοο ἰδὲ, οὐ βϑῃθυὶ οὐχηπ]δίίτη ἀδηληδ ἔθ υθη ἃ. 
σῦϑτ. νυὰτ. 

ὅϑ8. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

ϑραγίαπῖξ. 

Ῥὰν Τὰν ΠοΙοη δ] δασθδιαιθ μδΌΙ δ, 

οἱ Ῥγίμο βδογᾶμι, εὖ ρδίϊθηΐθηι ᾿ΤΟΘΠΆΡΟῚ ΔΌΓΕΘ. 
ΒΟΜ. ΑΜΑΒ. 

9. ΕὔΒΡΕΜ. 

Ταςοαςηιοηϊῖδ. 

Ηδυὰ δαυϊάθηι ἰηνϊάθο Ὁ] 69Ὸ : 584 Ρ] αν τηι8 ΑὙΟδΒ 

βἰαμάθ αἰϊΐαβ ἀυτα οορίο ρυοΒ  ὈΘὈΪ: ἰηδῃ!. 
ΒΟΜ. ΑΜΑβ. 
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60. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Θασίο!ς. 

Θειαγένους δ᾽ ἐλάθεσθε ἐνὶ ψαμάθοισι πεσόντος" 

χεῖθ᾽ ὑμῖν ὁ πρὶν μυριάεθλος ἀνήρ. 

ΟἹ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αἰγιεῦσι. 

Γαίης μὲν πάσης τὸ πελασγιχὸν ἄργος ἄμεινον " 

ἵπκοι Θεσσαλιχαὶ, Λαχεδαιμόνιαι δὲ γυναῖχες, 

ἄνδρες θ᾽, οἵ πίνουσιν ὕδωρ ἱερῆς ἀρεθούσης: 

ἄλλ᾽ ἔτι καὶ τῶνδ᾽ εἰσιν ἀμείνονες, οἵτε μεσηγὺ 

ὃ Τίρυνθος ναίουσι χαὶ ἀρκαδίης πολυμήλου, 

ἀργεῖοι λινοθώρηχες, χέντρα πτολέμοιο, 
ὑμεῖς δ᾽ Αἰγιέες οὔτε τρίτοι, οὔτε τέταρτοι, 

οὔτε δυωδέχατοι, οὔτ᾽ ἐν λόγῳ, οὔτ᾽ ἐν ἀριθμῷ, 

θ2. ΤΟΥ͂ ΛΥΤΟΥ͂. 

᾿Αρχάσιν. 

ἔστι δὲ Μαναχίη δυσχείμερος, ἔνθα τε χεῖται 
ἀρχὰς, ἀφ’ οὗ δὴ πάντες ἐπίχλησιν χαλέονται. 

ἔνθα σ᾽ ἐγὼ χέλομαι ὀτείχειν, χαὶ ἐΐφρονι θυμῷ 

ἀρκάδ᾽ ἀξιρα μένους χατάγειν εἰς ἄστυ ἐραννόν, 
5 οὗ τρίοδος χαὶ τετράοδος χαὶ πεγταχέλεῦθος, 

ἔνθα τε δὴ τέμενός τε θυηλάς τ᾽ ἀρχάδι τεύχειν. 

θ8. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αἰσώπῳ. 

- Πῶς ἂν πλουτήσαιμι, Διὸς χαὶ Λητόος υἱέ ; 

-- - Εἰ τὸ μέσον χτήσαιο Κορίνθου χαὶ Σικυῶνος. 

θά. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Κροίσῳ τῷ Λυδῶν βασιλεῖ. 

Οἶδα δ᾽ ἐγὼ ψάμμου τ᾽ ἀριθμὸν χαὶ μέτρα θαλάσ- 

χαὶ ἐρφοῦ συνίημι, χαὶ οὐ φωνεῦντος ἀχούω. σης, 

ὀδμή μ᾽ ἐς φρένας ἦλθε χραταιρίνοιο χελώνης 

ἑψομένης ἐν χαλκῷ ἅμ᾽ ἀρνείοισι χρέεσσιν, 

5 ἦ χαλχὸς μὲν ὑπέστρωται, χαλχὸς δ᾽ ἐπίεσται. 

ΑΝΤΠΟΙΠΟΟΙΑ ΘΕ ΖΟΔΣ ΑΡΡΕΝΘΙΟΙΒ 

"Εβί δυΐθπι ΜΦπδιϊα γορίο ἰθπη}15, αὶ οἱ ἴδοις 

00. Ευῦβρεμ. 

ΤῊ Δ 5115. 

ΤΗΘαροποπὶ ΟὈΠΠῚ οϑυῖϊβ αὶ ᾿ῃ ἃ γθηἶβ οθοῖαϊε : [- 
786θῖ γοΡ]5 γὴν 16 φαΐ δηΐθᾶ Ρ αν ΡΘΝΠΟΝΙ 

601. Ευῦδϑρεμν. 

“ἘρΊΘμβιραβ. 

Τοτγὰ συϊάοπὶ ἰοΐα ρ6Ιαβρίοιπι ΑΥΡῸΒ τηΘ] 5 ὁδέ τὸ 
θαι85 ΤῊ 6588} 1 οἱ 1,δοθάιηοηίῷ τηα δ τοθ, 

ν] Γαι φαΐ ὈΙΡαπί, ἀχυᾶπι 5δοῦ Αγ μυβθ τ 
564 15:15 δἰϊδπὴ δἱ βιιηΐ πηϑ]ογθβ, 4αΐ τηϑα Ὁ] 1 π 
Τί γγηίηῖβ Βα ἐπί οἱ Αγοδάϊα ον! θιι5- Δ θαηἀΔηι15, 
ΑὙΡΊν] ΠἸη615-1πάυ}1-Πογδοῖθιιβ, βιϊπηα!! Β6}}}. 
γοΒ γθγῸ, “Ἐ  ρΊθη8685, ΠΘ40θ (ον 1], ποαὰθ αυδυίΐ, 

6406 ἀποάθοϊπμηϊ, ΠΘ 486 ἴῃ α}1ἃ ΤΑμρϑδν, δυΐ πὶ 

: [ΠΠ61Ὸ ὃ 
θ2. ΕΠΌΒΡΕΜ. ΣΕ ΝΝ 

Ατοδάϊθαβ. 

ΑΥοᾶβ, 6Χ 400 οὐποί! ΟΡ ΠΟΙηΪη6 νοσδηΐαγ.. 
ἤυς ἰθ 6ΡῸ ἴυ0 80 δα !Γ6, οἱ ᾿ϑίο δηπθ οἙὉὉ Ὁ 
Αγοδάδ Δ] αίαπὶ ἀθάμοουϑ ἴῃ ὈΡΌΘΠη ΔΠΙΟΘΏΔΙΏ,. ἥ 
4υῷ ἐγ νία 686 οἱ φυδάνί γα οἱ φυϊη46-ν} 5- αὐ 

ἸθΊΦαθ ᾿αουπηαθ βδογᾶπαθ Ατοδαὶ ἰηβεϊαθγα. 

. 68. ΕἸΌΒΡΕΝ. 
Ἔξβορο. 

Οὐυοπηοάο ἀἶνο8 ἤθγὶ ροββίπι, δου β οἱ Ἔρος, 
- 51 τοοάϊαι Ροβϑβί ἀθὰβ γϑρίοπθηι (ον π ἢ υτὴ ἴῃ 

[οἱ 5[οΥ 
θά. ΕσΌΒΡΕΜ, 

Ογοβο Τγάορυμῃ γορὶ. 

Νονὶ ΘρῸ ΔΓΘΠξΘ 116 ΠΕΠΊΘΡΤΩ δὲ ΤὨΘΏΒ.ΓΒ ΠῚδ 

οὗ τησΐαπι ἰη 6 ]ΠΠσῸ οἱ ἤθη Ἰοχαθηΐθπι δυᾶϊο.. 
ΟὐοΥ τῃϊ δα 5θηβι15 γϑηϊΐ ἀυγᾶπ- 6 ]θτ- 

[15 ἰοβία 
ἄστη οοφαϊίαν ἴῃ ΓΘ ΟὈΤῚ 8ΡΉΪΠΪΒ ΘΔΓΠΙ 15, 

ουϊ αυϊάθπὶ 805 βυιθβίγαίιπι θϑί, 888 γὙῈΓῸ 5006 

[ρο 

02. ὐὔϑρεμ. 

᾿Αγοααϊδως. 

Ενιρίάα Μηδ} 125 τορὶο δϑί, ἈΌῚ σοηἀ ἔτι5 Ατοδβ, 
Αγοδάβθβ ἃ ουὐὰβ ἀϊοαηίαν Ππογηϊηθ οὐποίϊ. 
Ηυο 6ρῸ ἴδυγϑ ρϑάβω 7αθθο ἰ6, Θέ ρϑοΐογϑ ᾿ἰϑοίο 

Ατοδάδ βυθ]αίασω ρα] τὰ ὑγϑηΒΡΟΠΘΓΘ ἴῃ ὈΓΌΘΙΠΏ, 
αἀ6 ὑγῖν!δ δϑύ,ααθ ἀπδάγινιδ, δῦ αὰδ6 ααἰπαῖιθ ν] Δ ΌΙΩ : 
Ηὶς Ατοδβ ἰὰουτη, 5ΒΔΟΡΟΡΤα Πἰσ τη ποῦᾶ Πδθρίο. 

ΒΟΜ. ΑΜΑβ. 

θΆ. ΕσῦΒΡΕΜ. 

Ογαθο 1 γαογηι γορὶ. 

“Ἐαυοῦῖβ οὐ βρδίϊαση, οὐ ΠΌΤ ΘΙΊΙΒ τὶ ποία. 

Ρϑγοϊρῖο οἱ σαὰίϊ τηθηύθηι οἷ γ6] πα}] Ἰοα πο πὶ 
γϑηϊ δὰ 05 βθῃῆϑιβ πῖάον ἰθβί μα Ἰη15 ΔΟΡῖ5,. 
ἀδ6 βἴπιαϊ ἀρῃΐπα οοααϊίαν σατη οδΡΠ6 ἸΘθδίθ, 
866 ἰηΐγδ βίγαΐο, δ βίγαίϊαση οἷἱἱ ἀθβιρο  δϑύ 865 

(ΑΡ. γῃ- 8]. 26 ογᾶς. 



θὃ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
᾿ Κροίσῳ. 

θ6. ΤΟΥ̓ΛΥΤΟΥ͂. 

᾿Αχαιοῖς. 
ΕΊ. 
ς Πέλοπος ναέται χαὶ ἀχαιίδος, οὗ ποτὶ Πυθὼ 

τε πευσόμενοι, ὥς χε πτολίεθρον ἕλητε, 

λ᾽ ἄγε δὴ φράζεσθε λάχος πόσον ἦμαρ ἕχαστον, 

Β᾿ τυόντων, ῥύεται πόλιν, ἠδὲ πέπωχεν. 
ι ᾿ γάρ. χεν ἕλοιτε Φάναν πυργήρξα χώμην. 

67. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μηθυμνήταις. 

ε Μηθύμνης ναέταις πολὺ λώϊον ἔσται, 
νὸν τιμῶσι Διωνύσοιο χάρηνον. 

: 68. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

ἀδήλοις. --- Περὶ ἀποιχίας. 

έ )) ᾿ ἐπὶ χρυσείους ἄνδρας πολυεθνέα λαὸν, 

τς μὲν χαλχὸν προφέρων, χερσὶν δὲ σίδηρον. 

᾿ 69. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
μοι Περσῆος σχύλων περιχαλλέα Χόσμον 

᾿ ἐγαταθῇς οἰχόνδ᾽ ἀπόπεμπε τάχιστα. 

Β... 

0. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Χαιρεφῶντι περὶ Σωχράτους. 

ἱνδρῶν ἁπάντων Σωχράτης σοφώτατος. 

11. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μνησαρχίδῃ τῷ Εὐριπίδου πατρί. 

Ὁ τ σοι χοῦρος, Μνησαρχίδη, ὅντινα πάντες 
σιν; 
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θῦ. ΕὔΞΡΕΜ, 

Ογοβο. 

Ογώϑιιβ Ἠδίγη ἰγδηβίθηβ, τηᾶρηαπι αἰββοϊνοί ἱπιρο- 
[τἴαπι. 

00. ΕΒΡΕΜ, 

Ασμοθῖβ. 

Τονργῶ ῬθΙορὶβ ἱποοὶῷ οἱ Αοῃδὶαϊ5, φαὶ Ῥγίῃο 
ὙΘηἰ 5015 βοϊβοϊ ἰδιασὶ αυἃ ταλοπθ ορρί πὶ ορίαίῖ5, 
568 ἀρθάμυμῃ, δαδυφάχονηια Ρδυῦίθμῃ φυδηίδπι ἀΪ65- 

[φυϑαᾳ6, 
ΥἹΡῚ8. ὈΪ ΘΠ Ιθ5, βουνοὶ ἈΓΡΟΠῚ [φυδῃίαπη)ψαο δ]- 
516 ϑηΐπὴ δ ρθγθί!5 Ῥῃδηδῃ, ἱαγρϊἑατ γίουμπι. [θουΐ. 

607. ΕΥΒΡΕΜ, 

Μριβ τη "οἷ. 

ϑ64 Θηΐπὶ Μϑίμγτηη65 ἰΠ00115 τη ]0ο τη 6] 1.5. δεῖς, 
ΡΒδΙΙθηυπι οοἸθη θιι5 ΠΙοηγϑβὶ οἂραΐ. 

θ8. ΕΟὔΒΡΕΜ. 

Ιηοθν ϊβ. --- 68 οο]οηΐδ. 

ΜΙ δὰ διγθοβ νἷγοβ οορίοβυπη ρορα!απι, [τυηὶ. 
Βα πη Θ.15 αυϊάθπη 885 ὈΓΟΐθγθηβ, τηϑηϊ θυβααθ [6 γ- 

69. ΕΟὔΒΡΕΜ, 

ΝΘ τὴϊῃὶ Ῥϑυβ8 ΒΡ ΠΟΤ ΠῚ ΒΘΡΡΟΪ ΟΡ πὶ ἀθοιβ 
ἴῃ ἰθπηρ!ο ἀθροπᾶβ : ἀοηηιτι ἀθπη 6 οἰ ἰββίτηθ. 

10. ΕΟὔΞΡΕΝ. 

ΟΒΦΟΡ ρου ἀθ ϑοογδίθ. 

Ὑ]ΓΟΓαΤῚ ΟἸΩΪ πὶ ΘοοΓδίθ5 ΒΔ ρθη {1551 Π1118. 

11. ΕΟὔΒΡΕΜ. 

Μηθβδυθῃϊάςο, Ἐν ρα18 ραίν]. 

Εν ΔΙ Ραθν, Μη Θβδγο δ, 6 πὶ ΟΠ 65 

θῦ. Εὐὔϑρεμ. 

Ονῶϑο. 

ὶ αϊγη ΒΌΡΘΡΔΗΒ ΓΠΔΡΏΔΙΩ ρΘυΥυ ϑύ ΟΡιτὴ ΥὙἱπη. 

ΕΒ. ΥἹΟΘΕΚ. 
.δ66. υῦϑρεμ. 

Αελφῖς. 

ΟΡ᾿5 ἰθυγᾶβ, ααΐϊαθ ἄγνὰ ἰθηθίϊβ ΑΒ γα π, 
Ὁ ὙΘηΪΒ.15 δοϊἰδίαμα, ααῶ τδίΐοηθ 

ΟὈβθ588. ᾿αριιτῃ δοοὶ ρἰδί : ΟἴμΓ86 γοὈὶ5 βἰὐ 

γᾶ, Ὀϊθαπί αυδηίαχῃ ααὶϊ τηοοηΐδ βουνδηΐ; 

5 Ῥμᾶπδ ἱ ἱπιρονππὶ Υϑβίγαση ἰανυα, ΒῸ 1 1. 

, : ΒΟΜ. ΑΜΑ8. 
- Ο7. ΕὔὔΒΡΕΜ. 

“Μοίμυηιποῖς. 

101 Μοίμγυηηθθ, ἔθ οὶ, ἴποοὶα, οϑάθι 

δὶ Βδοοῆὶ οἂραΐ 6χ ἰθγοίϊ υεηθυδΌ ΓΘ ̓ ρηο. 

Ε. ΥΙΟΘΕΚ. 
868. ΕΥὔΞΡΕΜ. : 

]ποονεϊς. 

[6 εοοἰοπῖα. 

Ααγδίδταη δὰ σϑηΐομι χη ]ο05 ρα ϑηλ {6 ΦΟΙ]ΟΠΟΒ, 

868 τη 6.15, τη ΑἸ Ὀ15 ΓΘΡΡ πὶ τη ρου ίδγΘ τηθηηθηίο. 

ΕΞ. ΥἹΟΈΒ. 
09. ΕὔὔΒΡΕΜ. 

Ιη ἰθρ]ο ρα ]οΡἃ5 ποβίρο πθ ἥσὶίθ Ῥογβοὶ 

Θχυνὶδ8, 5.1.0 564 γϑβϑίλδβ σαϊζϊξθ ἴῃ τθάθδ. 

᾿ ; ΟΜ, ΑΜΑΒ, 
11. ἘΠΒΡΕΜ. 

Μηορανολταάς Εἰρὶριαὶδβ ραΐν. 

Το, ΜηΘΒΆΡΟΙΘ, τηδη θὲ Βα τηγη 0. ΘΙ] Ὁ]Δη ἀ18 ΠΟΏΟΓΘ 
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ἄνθρωποι τίσουσι, χαὶ ἐς χλέος ἐσθλὸν ὀρούσει 
χαὶ στεφέων ἱερῶν γλυχερὴν χάριν ἀμφιδαλεῖται. 

12. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Λυσάνδρῳ. 

ὁπλίτην χελάδοντα φυλάξασθαί σε χελεύω, 

γῆς τε δράχονθ᾽ υἱὸν δόλιον χατόπισθεν ἰόντα. 

78. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Θεσσαλοῖς. 

Λεῦχτρά τέ μοι σχιόεντα μέλει χαὶ ἀλήσιον οὖδας, 
χαί μοι τὰ Σχεδάσου μέλετον δυσπενθέε χούρα. 
ἔνθα μάχη πολύδαχρυς ἐπέρχεται' οὐδέ τις αὐτὴν 
φράσσεται ἀνθρώπων, πρὶν χούριον ἀγλαὸν ἤδην 

ὕ Δωριέες ὁλέσωσ᾽, ὅταν αἴσιμον ἦμαρ ἐπέλθῃ. 

Τουτάχι δ᾽ ἔστι Κερησσὸς ἁλώσιμος, ἄλλοτε δ᾽ οὐχί. 

14. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Φωχεῦσι. 

Συμθαλέω θνητόν τε καὶ ἀθάνατον μαχέσασθαι, 

γίχην δ᾽ ἀμφοτέροις δώσω, θνητῷ δέ νυ μᾶλλον. 

ὃ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Θηθαίοις. 

Ἑρμῆς τ᾽ ἀλχίδης χαὶ ἱμαντόμαχος Πολυδεύχης 

οἱ τρεῖς ἀθλησάντες ἀναχτήσουσί σε, Θήδη. 

10. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πιέρες αἰνοπαθεῖς, στυγνὴν ἀποτίσετε λώθδην 

ὀρφέ᾽ ἀποχτείναντες ἀπόλλωνος φίλον υἱόν. 

71. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἀθηναίοις. 

Εἴκοσι τὰς πρὸ χυνὸς χαὶ εἴχοδι τὰς μετέπειτα 

ἤν ΡΣ: τὴ 
ἘῸΝ 

ΑΝΤΗΟΘΙΘΟΙΑ ΘΕ ΖΟΔ ΑΡΡΈΝΡΙΟΙΒ 

Ἵ ἾΜ » Υ γ ἀν 
» - ἃ τὰς 

Βοπηΐη65 Βοπογδραηΐ, οἱ δα β]ουίδτη θοπᾶτα 
Θὲ ΘΟΓΟΠΆΡΙΙη ΒΔΟΡγμα ἀα]οὶ σταίϊα ΟἸΓΟΌΤΙΩ 

12. ἘΣΌΒΡΕΜ.. 
Τγβδηάγο. 

Ηορ! πὶ βοπδηΐθηη οᾶγθᾶβ {Π0] βυδάθο,. 
ἰθγγθθαιθ ἀρδοοηθπὶ ἢ]ΐαπὶ ἀο]οβαπὶ ἃ ἱΘΓΘῸ Θὰπ 

13. ΕΟ ΆΞΡΕΜ. 

ΤῊ 655815. 

Ι[μϑυοίτααιθ τηϊῃὶ ὑπηθτοβᾶ οα-απί οἱ ΑἹ 
οἱ τηὶῃὶ ἄυο ϑοράδβὶ βιιηΐ- οαγῶ τη 5. 155]τη8 ΡῈ] 
ΠΟ Ραρπα Ἰδοῦ πηοβᾷ δά νθηϊ : ΠΘ 416 συ ϊβαυδη δὶ 
τηθηΐθ- γοῖρῖθί Βοιηϊπαπι, δηΐθααυδπι ἴὰν 

[Βρ᾿ϑηαϊάδιηι ρθε 
ΠοΓ65 ρϑγαϊἀθυϊηΐ, χυδηάο [ἀ.8}15 ἀ165 γϑποῦῖί. 
Τυηο οὐ (θγθββι θβί αυὶ οἂρὶ ροββὶΐ, 810-θιηρο 

- [η66 1Τυ8 

Ἴἁὰ. ἘΣ ΒΡΕΜ. γὲΣ 

ῬμοοΘμβί θα. 

Οοπηπλ  ἴαπὶ ἠπονχανε;..: οἱ ἡπιπουίδίοπι ὦ αἱ μ 

[8 
γἱοιου δ 18 ΔΙ ΟΡ Ι5 ἄδ0ο, ἀν ας γοτΟ ἢ 

Ἷ 

ἴδ. ἘσῦΒΡΕΜ. 

ΤῊ ΘΟδηΐβ. 

Μϑογουνῖιβ, ΑἸοϊ 65 οἱ ομβία- ρα ρηδη5 ΡΟΣ 
«υΐ ἔτ65 δίμῃ]οίῳ ἴμθγο τθραγαθαηί ἴθ, ΤΗΘθἃ 

10. ΌΞΡΕΜ. 

ΡΙΘΥΙ 65 σ αν] ἃ- ῬΘΓρΡ δδῶ, ἰδ 15 Ραμδ8- 

488 ΟΥΡΗθαπι Ἰηἰον ϑοὶβί 15. ΑΡΟ 5 ΘΓ ΠῚ 

11. ἘΠΌΒΡΕΜ. ᾿ 
ΑἸΒΘηθηβιθ.5.. Ξ 

ὙΊρΙ πα ἀΐθ5 ἀπίθ οᾶποπι οἱ νἱβί πε! ροβὲ 

Β]1π|8, 86 τηθυΐδο βαχηπηγδ, δα αβιϊ σία, Ἰδπ 15 
ΟΟΠΒΟΘΗΔ6Η8, ᾿οοίδ8 5ΒΔΟΓῸ 6Χχ σϑυ δυηϊηθ ΡΔ] Π]85 

δαίογοί. ΕΒ. ΥΙΟΘΕΒ. 

Ἴ2. ΒΡΕΜ. 

Γυβαπαᾶγο. 

Ηορ]ΐθη 1060 6 ἀθυι δυο Βομαμίθῃῃ, 

ἰΘΥΡΙΡΌΠϑτη, ααΐ Ροπὰ 5010 οαΐῃ ἔγδπαθ, ἀνδοοηδ. 

ΟΥΑΈΙΝ. ὙΕΒΟΝ. 

18. ἘΣΌΒΡΕΜ. 

Τἠοϑεβαϊϊϑ. 

Τιϑαοίσα τὶ ἀπ Ὀγοβἃ δϑὲ Οαγδθ, οϑὺ δὲ ΑἸοβία (6118 

δ βορᾶδϑβὶ 50001685, βιϑιηΐηεθ, τη ϊβουδηᾶδ, ρα61128. ΝΙρί πὶ δηΐθ ἀϊθβ, ἰού θη Ῥοβίαδηῃ οχβειεν 8 

Ῥυρπδ 1Π1|ὸ αὐτοχ τηϊβοθ αν: παπᾶ δορὶ 1]1ὰ8 
ααὶ 5οῖαί μος ποπιΐμαχση, Ἰαπαθῃ ἤν θη1}}6 ρυΐαϑι 
Ρϑγαϊ ϑυϊπὶ θόογθβ, [δ 8}}5. αὶ ἱπρυιθὲ Βογᾶ.. 
απο ἀποααθ, Ποη 8110 οδρί οί Μαγὶθ Οδν 68. 

. ΒΟΜ. ΑΜΑΒ. 

Ἴξ. ἘΠΌΒΡΕΜ. ᾿ 

Ῥμοοθηδβίδιιδ. 

Μογίδιοσω δία ἀθαγα δοχατη  ἰᾶτα Θόνπορο ἐ Ι 

γἱποϑί αἰθυααθ πουπτη, 56 ΡΙὰ5 τιον δ 115 
ΒοΜ., 

ἼἼ. ἘΠΌΒΡΕΜ. 

Αἰμοηϊθηδίδιιδ. 



τ δ δι ον, Ἢ ΤΡ «δ δ} 
Ἀ Δ Ἐς Ἦ Ζ ἕ Ὶ Ψ 

Β΄ ΧΣ “ ΟΝ Ὄ τς Ἵ ὑ ν ΔΎ, “ὃν Ἐ ἐ “ 
ὲ ΥἿΝ 

ν σκιερῷ ἀἰθέδας χρῆσθαι ἰητρῷ. 

18. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥῚ 

“Ῥοδίοις. 

ιν δ᾽ ἐδ χσκνῖϑι θεὸν μέγαν, ἁγνὸν ἄδωνιν, 
, ὀλθιόδωρον, ἐὐπλόχαμον Διόνυσον. 

190, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Θασίοις. 

πάτρην φυγάδας χἀτάγων, Δήμητραν ἀμήσεις, 

80. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Σιχυωνίοις. 

: λεύῃ, Σικυὼν, ζωάγριον αἰὲν ἀράτου, 

φ᾽ ὁσίῃ θαλίῃ τε χατοιχομένοιο ἄναχτος. 

ς τὸ βαρυνόμενον τῷδ᾽ ἀνέρι χαὶ τὸ βαρῦνον 

ἔστ᾽ ἀσέθημα χαὶ οὐρανοῦ ἠδὲ θαλάσσης. 

81. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Περὶ θυσιῶν. 

γό ζευ, φίλε, τήνδε θεόσδοτον ἐς τρίδον ἐλθών, 
ηδ᾽ ἐπιλήθεο τῶν μακάρων θυσίας ἐναρίζων, 

ἢ μὲν ἐπιχθονίοις, πῇ δ᾽ οὐρανίοις, ποτὲ δ᾽ αἴθρης 

τοῖσιν βασιλεῦσιν, καὶ ἠέρος ὑγροπόροιο, 
δ θαλασσαίοις χαὶ ἀποχϑρνίδισιν ἅπασι. 

τ τα γὰρ ἐνδέχεται φύσεως μεστώματα τῶνδε, 

ὧν δ᾽ ὡς θέμις ἐστὶ τελευτῆσαι χαθαγισμοὺς 
ω, δέλτοις δὲ χαράσσετε χρησμὸν ἐμοῖο, 

εἴς μὲν ἐπιχθονίοις, τρεῖς δ᾽ οὐρανίοισι θεοῖσι" 

᾿ οὰ μὲν οὐρανίοις, χθονίοις δ᾽ ἐναλίγχια χροιῇ. 

ν χθονίων διάειρε τριχῆ θυσίας ἐναρίζων, 

ΩΝ χατάθαπτε, χαὶ εἰς βόθρον αἷμα ἴαλλε. 

Εν δος Ἢ ΤΕ Τ ΘΗΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹ. ΟΒΑΟΘΙΠ,Α. 

Π 
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᾿ἄοπη0 ἴῃ πη θγοβᾶ ΠΊΟΉΥ80 αἰϊπηϊ πὶ πιθάϊοο. 

8, ΕὔΒΞΡΕΜ, 

ἈΠοά 5. 

Αὐη Ρ]δοαίθ, ἀθυμὶ τηᾶρηαπι, βαποίιπι Αἀοηΐη, 

ΘΥΠ.ΠΊ, ΟΡαπη-ἀδίογθιη, ὈΘηθ-Οοτηρίιπι ΠΙΟΠΥ ΕΠ). 

19. ΕἸΌΒΡΕΜ. 

ΤΠδ 5115. 

ἴῃ ρδίγίϑιι θχιΐθϑ τθάποθηβ, (θυ γο πὶ πηθίθ8. 

80. ΕὔΞΡΕΜ.. 

ΘΙογ ΟΠ ΐ5. 

(οηβυ!αβ, ϑίογοη, φμοά υἱΐθ - Ῥγιηϊατη φίου- 
ἀ6 5.15 Γοβίοψιιθ ἀθίιποι! γορῖβ. [πὰπὶ Ατγδίϊ θβέ, 
Ουΐρρθ 5ὶ αυϊὰ πηοϊθβίαπη μα θοὶ ἤσπηο νίγαπι οἱ οἱ 

[πηο]θβίυτηῃ 6δβί, 
ἰθυγῷ θϑί ρίδουϊατη οἱ οὶ αίψαθ τηδγῖβ. 

8!|. ΕΥΞΡΕΜ. 

6 3δουϊβοιβ. 

Ορθῦδγθ, ἃτηϊοθ, ἢδηο06 ἃ-ἀ60-ἀδίδηη νἱᾶτὴ ἰηρτο5- 
ΠΘ(ῈΘ ΟὈ] ἸνΊ5Ο 6 γ6 Ὀθδίουατη ν] οἱ ἸΠ1ἃ5 τη δοίδ 8, [5115, 

Ρᾶγΐπὶ ἰθυγβίγ 5, ΡΥ πὶ ΘΙ Θβί 5, Ἰη θυ άσχῃ 
[οἱ ἰμθγὶβ 

1Ρ515 το σῖρθυ5, οἱ 80 υ 8. (αθιη- ῬΘΡπθδηΐ- πη], 
δίψαθ πηϑ.}η15 δὲ ΒΌ  ΘΥΓΔΠ615 ΟἸΠΠΙΒΙ15. [ι5{15. 
Οὐηοία Θηϊπὶ ηδίυγῷ οδριαηΐ, ὑπἀ46 Θχρ θδηΐαγ, ἃ 

Απ μηδ τη δαΐθιῃ αἱ ἴδ 5 δύ ρθυἤοθυθ ΘΟ βθογ 0065 
οϑηδπΠ), ἰδ .}}15 ν6ΓῸ ᾿Π5ΟΓΙ 116 ΟΥ̓ΔΟΌΪΙΠΙ ΤηΘΌΠῚ. 

ΤΙΘ5 αυϊάθτῃ (ΘΓ ΓΘ ΓΙ θῈ15, [Γ65 ὙΘΓῸ ΟΘΘ 65. 1015 αἰ15: 
οδηἀἸά85 αυϊάθπι οΘθϑίϊθ8, ἰθυγθβίγ 5. νΘΓῸ 

; [51Π|}165 ΟΟ]Ο"6 (ἱ. 6. δἰ Γᾶ 8). 
Τογγοβίσί τη αἰνιθ {τ ἀγίατι Ποβίϊδβ τηδοίδηβ, 

ἸΠ ΘΓΟΓ ΠῚ 5606}1, οἱ ἴῃ [οβϑᾶπι βϑῃρ 6 πὶ τη 6. 

ἴὰ5, χα ὈΡΟϑδ, τη ἀἴοιβ 510 ΒΔΟΟΒΙΙΒ ἴῃ 8666. 
ἘΚ. ὙΙΟΘΕΒ. 

19. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

ΤλαΞῖϊδ. 

6 τηοᾶο Θχυ θπι5 ρδίσίδτη, 6 Ρ 65 δι ρ]ἃ τηθίθιαν. 
ΡΒ. ΥἹΟΒΕ. 

δ0. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

διομψοηῖῖδ. 

αἸίδ5, Βίογου, Ασαίο ρυδ ϊββίμηα ἰ6}} 8, 

ἃ ἀοίαποί! οΟΙΘὈτθαίαν ἴαπουᾶ ΤΟΡῚ5, 

δ υπουο ψὶρο ἀσγαχα ἰηἐθη βασι ΤΡ α, 

6615 Ἰηΐαπάτπτι ο0910, ἰθυσδαὰθ τυ απ. 
ἃ ΧΑΡ. ῬΠΟΒΕΝΤ. 

81, ΕὔὔΒΡΕΜ. 

}ε 5αογὶβοῖϊε. 

Ηοο ἃρθ Υἰΐθ τπθῖηον, ϑυρου χη αἱ Πυμΐη6 ἀθχίρο 68 
πος ἰΐθι' ἱπρτθββαβ. ΕΘ] οἰ θὰ5 μοϑίϊα αἰνὶβ 
ΔῸ (6 οδϑϑἃ οδάδΐ, ααϊ ἰϑυγᾶμι δἰίδαπθ οὶ 

(οι ρ]α ἰοπθπΐ, ααΐαιο εἰ μϑυΐδ ΤΘΘΊΟΏΘ ἸηοΥΔΏα, 

δουϊοβααθ τοραῃὶ ἰνδοίαβ, ααϊαὰθ πυχηϊάδ Ῥομίϊ 

τηδυτηογᾶ, ααΐααθ γι τ ἃ8 ΟΡ 1, ΕΛ Θθαγη τι ρροΐαη- 

γ65 δἰθηΐμι ἴαβα δϑὶ ἀϊνάγα δύασα Ρ6Ρ Ομλη68. [ἀστ : 

56ὰ ἀπο αδδαὰθ {ἰδὲ τηδοίδηαδ δπϊταδηίία τἶΐα, 

δῃΐθ οδῆϑηη; ΡΌΓῚ5 ΤΘΒροηβαχη ἰηοῖἀθ {8}061}18. 

Τονπᾶ αὐἰάθηι Πδυῖθα8, ἰοὐϊάθγηαῖιθ ΒΔΟΡΔΓΘ τηθηθηΐο.. 
οΡ Πα 5, γϑρασα πο ἀἰβουϊτηϊηθ : οδπαϊάδ ΠΘΙῺΡΘ 

φρο Ὶ ἴθ α5, τάχα β᾽Ὁ ΘΟΠΘΟΙΟΙ μοβίϊδ ΤΘΡΓοΘ. 

Οὐδ Γανρῖθαβ. ἤφηΐ, ἴῃ ἰθρηδβ αἰν 16 ραγίθ8, 
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Χεῦε μέλι νύμφῃσι Διωγύσοιό τε δῶρα. 

ὕσσοι δ᾽ ἀμφὶ γαῖαν πωτώμενοι αἰὲν ἔασι, 

τῦ τοῖσδε φόνου πλήσας πάντη πυριπληθέα δωμῆν, 
ἐν πυρὶ βάλλε δέμας θύσας ζώοιο ποτηνοῦ, 

καὶ μέλι φυρήσας ἅμα δίῳ ἀλφίτῳ ἔνθεν, 
ἀτμούς τε λιθάνοιο χαὶ οὐλοχύτας ἐπίδαλλε. 
Εὖτε δ᾽ ἐπὶ ψαμάθοισιν ἴῃς, γλαυχὴν ἅλα χεύας 

οὐ χαχχεφαλῆς θυσίαζε; καὶ ἐς βαθὺ χῦμα θαλάσσης 

ζῶον ὅλον προίαλλε. Τελευτήσας τάδε πάντα 

ἐς πλατὺν ἠερίων χορὸν ἔρχεο οὐρανιώνων. 

ἀστραίοις δ᾽ ἤπειτα χαὶ αἰθερίοις ἐπὶ πᾶσιν, 

αἷμα μὲν ἐκ λαιμῶν ̓ κρουνώμασιν ἀμφὶ θυηλὰς 
25 λ' μνάζειν᾽ τὰ δὲ γυῖα θεοῖς ἐν δαιτὶ πονεῖσθαι" 

ἄχρα μὲν ᾿ϊφαίστῳ δόμεναι, τὰ δὲ λοιπὰ πάσασθαι, 

ἀτμιοῖσιν λαροῖσιν ἐνιπλήσαντες ἅπαντα 

ἠέρα ῥευσταλέον " ἐπὶ δ᾽ ἐυχὰς πέμπετε τοῖσδε, 
ΕΣ ΥῚ 

Ξυνὰ πέλει χθονίων χαὶ ὑποχθονίων τάδε μούνων, 
30 τετράποδα, χθονίοις ἀρνῶν νεοπηγέα γυῖα, 

82, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πεφὶ ἑαυτοῦ. 

ὦ μέγα πᾶσιν χάρμα βροτοῖσιν 

ἀπὸ σῶν ἱερῶν ματέρος ἀγνᾶς 

προθορὼν τοχετῶν...... 

ἀλλ᾽ ὅτε Λατὼ ὠδὶς ἱερὰ 

Ὁ λάζετο πᾶσαν, ὀροθυνομένων 

διδύμων τοχετῶν ἔνδοθι σηχῶν 
ἵστατο μὲν γαῖ᾽, ἵστατο δ᾽ ἀήρ, 

πάγνυτο νᾶσος, πάγνυτο χῦμα" 

ἀνὰ δ᾽ ἐξέθορες, μάντι Λυχωρεῦ, 
10 τοξότα Φοῖδε, χατὰ χρησμολάλων 

βασιλεῦ τριπόδων..... 

᾿ΑΝΤΗΟΤΟΘΙΑΣ ΘΆΕΟΛ ΑΡΡΆΝΘΒΟ ὃ 

ἴῃ ᾿ΡΠΘΠῚ 868 ΘΟΓΡΙΙΒ 580. βοδιὶ δηΪπη8}}5 γοὶα 

Εὰη46 τηθ] γτηρηἶβ ΒΔΟοὨΐψαο ἀοπᾶ. Ἢ 
Ουἱ νϑΓῸ οἰγοᾶ ὑθυγᾶπι γοϊδηΐθ5 ΒΘΙΏρΡΘΡ βαηΐ,. 

ὨΪβ οϑἀ8 γθρίθηβ παῖ χαβ ᾿ρηθ- ΡΙθηδτη ἃγᾶΠ,. 

δὗ τη6] τηϊχίμπι ουπὶ αἀἷὰ Πογἀδοθα-[ατὶπᾶ ᾿ηἀ8 
γΔΡΟΡΕΒ4ΙΒ ἐαΓ}5 δὲ τη0]85 ΒΌΡΘΡ ἰπ]166. [5ρᾶ 
Ουὐδηάο γϑῖὸ δ( ἃγθηδπὶ ἰουῖβ, ρσίδιιοα τηϑτὶ5- ἃς 
ἴῃ οδρὶΐθ ἱπιπιοὶα; οἵ ἴῃ ργοΐαπηάιτη ρϑἰδρὶ ἔα 
ΔηΪΠΊΔ] ἰηΐθρταπη ρογτῖοθ. Ῥδγίθοι!β ῃΐδοθ οπηηῖθυ 
δα Ἰδίιιπη δΘΥΙΟΓ τὰ οΠΟΓ πὶ γϑαθ οθ ἔα πη. 
ΘΙ ἀογθίβαιιθ ἀδθῖπάθ οἱ βἰμθγθὶβ οπηηΐθ5, 
58 ΠΡῚ}15 υϊά τη 6 [1615 58] 165 οἶγοᾶ ν᾽ [πη 85 
βίδρηθί ; ΠΙΘΠΊ Γᾶ γΘΓῸ 6115 ἰπ Θρυϊαπη λοις. 
ΟΧίγθπιᾶ αυϊά πὶ Ὑα]οᾶπο ἀθηίαν, γϑ χὰ γὙΘΓῸ ὃ 

ὙΔΡΟΥΙΡῈ5 8τα 8 ̓πηρ ϑηΐθ5. οἴηπθη  [τηιραάδηΐι 
δογὰ ΠΟΙ πὶ; ἸΠΒΌΡΘΓΖαΘ γοΐδ πη] {1{ 9 νας 

(οπηπιαηἶδ΄ 5αηΐ ἐθΡγ βίτθι5 δὲ ἴῃ ουὶβ μῶο 80}] 
φυδάτγιροαϊα, ἰδγγοβίγ! θῈ5. ΔΡΠΟΓΙΠΙ ΓΘΟΒΩΒ 

[Ρϑοία ΠΗΘῚ 
᾽823, ΕΒ ΡΕΜ.. ; 

Ὧδ 88 ᾿ρ8ο. 

Ο φυὶ τηᾶρηστῃ οαηοί 5 σδυάίυτῃ ροαδομα, 
ἃ (15 580 Υ15 πηδί Γ]5. ΡΌΓΘ 

ΘΧΒΙαΪβί1 ρᾶγίαθα8.... 
Θά φυδηάᾳο [,Δἰοηδηι ἀΟΙΟΥ γανεινζονίονα ὃ 
οθρὶὶ ἰοΐαπι, ἀρ] 5 ; 

ΒΘτΏ6}}15 Το ἰθυῖ8 ἰπίτα βϑρίϑ, 
᾿βἰβίϊί ἴθγγα, 5811} 86Γ, 

ἀοῆχδ 6βί ἰηβιυῖία, ἀθβχυβαιθ Πποίιδ: 
δίχαθ δ χβι!υβιϊ, ναίθβ ΠυγοοΓΘα, 

δΓοἰΐθπθη8. ΡΏΩΘ, νϑί οἰ ΟΡ πὰ 
ΓῈΧ ἰτὶροάυμη.... ἱ 

αἱ 485 415 ΕΥΘΟΪ, ἰοῦρᾶ βθρϑιἰίο βαρ δἱίδ, 

Ταμηδη θυλαῖ6 οᾶν 8 ΒΟΡΟΌΪθ 5 ἀθηλὶί6 ΟΡ ΟΡ ΘΠ... 
Επηάϊίο τὴ 6] ΝΥ Ϊβ οὐ τη ]]ὰ ἀοπδ Γγϑοὶ. 

Οὐ6 οἰγουταγο  δηΐ Βα 11165 ναρσα ΠυτΪηδ, ἰδ ΡΡ 88, 

δὶ οἰγοὰμη δχυπάδηβ βυσοθηβα δ᾽ αν ΒΔηρτ 5 
᾿ωρ] θοαὶ, δὲ βΒδοῦῸβ 815 ἰηΐίθσγα σϑάδὶ ἴῃ ἰρηθβ; 

564 ῥΥΪὰβ ᾿πῆιδο ΒΘ Θἢ8 ἰπη88ἃ μογάθδ τη61]6, 
μδ80 ἰὰγ] δαμλϊχίδ, θὲ 58͵585 ΒΌΡΘΙ 1η]106 ἔνραρθ8. 
θαχη χη. 15 Υἱροὶ δα ὑθηϊιθ5 [λοίαγιιβ ΔΓΘΠΔΒ, 

Ἰηΐαβο σδαοὶ ρυῖαβ απο β ἤδαβία 

ἴῃ οἂραῦ, δχσαββδιῃ τηϑοίδ, ἰοίϑιηαθ ργοα 405 

Ῥογγιοϊίο ἴη βποίαβ νοι υθη. Οτιθὶβ σἰΐθ ρογδοίϊβ, 
δὰ τηδρηο5 δχϊηάθ οῃοροβ γϑϑιϊρίδ ἤθοίθ 
ΟδΘ] απ ; ΒΔΟΘΙ δορί μ οἰβ ΠΌΠΟΙ οὔ 15 ἰάθη, 

οἤἴαβαχῃ βοδίθγὶβ δὰ ἔανγθδ 1108 ΟΥ̓ΆΟΤΘΙΩ. 

βίδρῃδ δ, δὐ ποίδ ἀθὶβ ΔΡῬοῦΘΥΘ ΤΠ ΘΙ Γ8, 
ΒΤΩτη δ, ααϊάθτ ἢ ΔΙΊ γη}5 ̓ ἸΤΩΡΟΙ 6.8 ; οϑϑίθγ Ἰη θη 515 
ἰὰ Ἰϊαυϊάδβ συὰςβ τη ρ]6 βαΠ  θ 5 δαγδ5 

Ἰηΐθνθδ, οἱ οδϑίϊβ ὉΓΡΘ οἷ πυμλΐηδ, νοίΐβ. 

ΕΣ 

Τουγαυιηαιθ Εσθίαιθ ἀθὶβ σογηγηηἶδ 5018 
ααδάταροάσπι ΔΡΠΟΓΌΤΩ ἢ 6 }}}18, ΟΡ ΡΟΓὰ 8 

82. ΕὐὔΒΡΕΜ, 

Ὅε 86 ἴρθο.. 

Οπηηΐ ο ρόρ]ο ταᾶρπϑ γοϊαρίδβ 
. 580" ΡΈΓεΘ ταδί υ 15 δΔῸ δἶσο, 
. ῬΌΘΙΡ ΘΧΒ1Π16η8... 

Ῥδυίαβ 58 ἐοῖα: ἀρίνεε 
ἄσπα Τδίοπδιῃ νἱβ ἀϊα ρυθχαῖῖ, 

βδῃοίεθαιιθ βίπαα! οἰάιιβδ, ῬΔΥΘΏ 18 
βϑυαΐηὶ αυδίϊπηι νἰβοθγδ ἰοθίαβ:. 

161}5 βιβι, βιβδυ δ δϑὺ,.: 

ἴηβα18, 5141, βιἀϊίαιθ ταῦθ. 
Τὰ οοπίϊηυο ναΐθβ [γοῖθ,. 

15, ΔΡοΙθηθη8 ῬΏΟΘΡΘ, 510 δΡ88, 



Ἂὲ 83. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ.. 
: βίην κάρτος τε λόγων " Ψευδηγόρα λέξω. 

84. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἀριστίνῳ. 

Ὁ ἐν λεχέεσσι γυνὴ τίχτουσα τελεῖται 

πάλιν τελέσαντα θύειν μαχάρεσσι θεοῖσι, 

δῦ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Νεανίσχῳ ἀποδράντι εἰς Δελφούς. 

δρὶ φίλῳ θνήσχοντι παρὼν πέλας οὐχ ἐδοήθεις" 

: θεμιστεύσω᾽ περιχαλλέος ἔξιθι γηοῦ. 

δῦ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

: Καὶ τῷ ἑτέρῳ. 

νὰς τὸν ἑταῖρον ἀμύνων" οὔ σ᾽ ἐμέχνε» 

πέλεις δὲ χέρας χαθαρώτερος ἢ πάρος ἦσθα. 
εἷς ( 

87. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΤ. 

Ἀμφιχτύοσιν. 

οἷν τῆσδε πόληος ἐρείψετε πύργον ἑλόντες, 
ΐν χεν ἐμῷ τεμένει χυανώπιδος ἀμφιτρίτης 
κα ποτιχλύζοι χελαδοῦν ἐπὶ οἴνοπα πόντον. 

ΔΗ 88. ΤΟΥ͂ ΔΥΤΟΥ͂. 
ε. Περδίχχᾳ. 

τ χράτος βασίλειον ἀγαυοῖς Τημενίδαισι 
ίης πλουτοφόροιο᾽ δίδωσι γάρ αἰγίοχος Ζεύς. 

γ᾽ ἴθ᾽ ἐπειγόμενος Βοττηίδα πρὸς πολύμηλον " 

ο δ᾽ ἂν ἀργιχέρωτας ἴδῃς χιονώδεας αἶγας 

νηθέντας ὕπνῳ, χείνης χθονὸς ἐν δαπέδοισι 
ε θεοῖς μαχάρεσσι καὶ ἄστυ χτίζε πόληος. 
Ἂ" ᾿ 

ν᾽ 

89, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Φιλίππῳ τῷ Μαχεδόνων βασιλεῖ. 

γυρέαις λόγχῃσι μάχου, καὶ πάντα νικήσεις. 

΄ , 
ἀν, 

ΤΡ ΝΣ ὙΟΑΡΌΈ ὙΠ πλοῦ, 481 

83. ΕΥΌΒΡΕΜ. 

Ῥυγϑοίαἀθ νἱπὶ ΤΟ θαΓαα6 γογθογάτῃ; τηθπάδοϊα αἱ- 
[οᾶπη. 

84. ΕΟΒΡΕΜ, 

Ασίβιϊπο. 

Ουφουηᾳαθ ἴῃ ἰθοίο πη] 16 ρΓΙδἢ5 ρογδρὶ, 
ὨΪ5. ᾿ἰογαπι ρ γα ο ἶβ, βδουῖῆοα θ68ι15 α118. 

85, ΕΒΡΕΜ. 

Φανθηὶ ααὶ ΠΟΙΡΒΟ5 ἔ ᾿Ξ 
ΤΥ [ουΓΓΘ θᾶ 5 :ἢ 

ὙΊγο ἃπηῖσο πηοΓΙ θη ὶ οὐτὰ ἃ465868 ΡΓΌΡΘ, ΠΟΙ 5ιι0- 
ΟΠ (6 ΓΟΒΡΟΠΒΟ.αἸρηΟΓ; ρογράϊογο οχὶ ἰθπηρίο. 

80. ΕΞ ΕΜ 

Ετ δἱἱουὶ. 

Οοοἰαϊβιϊ βοάδιθιη βασουγγοηάο, ποπ (6 ΡΟ υἱΐ 
ΒΔ ΡΒ; 65 δ }6ΠῚ τη 105 ῬΌΓΙΟΓΙΡΙι5 ἀαδη δηΐο 

ἵξ δ δ αυν [{υἰ8ι1. 
817. ΕΞΡΕΜ. 

Αἰρμἰοἰγοπίθαβ. 

Νοη ῥγῖὰβ μυΐὰδ 0 ]5 ργοβίθγπϑιβ ἰυ ΓΙ τὰ οδρίδΠῚ, 
αυδπι τηθαπῃ ἰυσιπιὶ σ᾽ 5-Ο 0]05- Π θη 15. Απι- 
Παυοία5. Δ|Ππαϊ ΤΟΒΘΟ 85 ἴῃ ΠΙΡΌΠΙ Τηᾶ ΓΘ, [ΡΠ] Ὑ1165 

88. ΕσΌΒΡΕΝ. 

Ῥογάϊοοδο. 

Θιαΐ νορία ροίοβϑίδϑβ ρυθοαυὶβ. ΤΊ ἢ -ροβίθ 5 
ἴδγδοὶ ΒρῸ ΤΘΡΊΟΠΘ : ϑἰ0 δηϊπὶ οοποθαϊ τρί άθτα- 

[ἰϑηθη5 Φυρίίθν. 
Τὰ νϑῦοὸ ρϑῦρβ [θβϑίϊπαβ ἱπ Βοί(οϊἀοτη συθρίὶθυθβ- 

[ἀθυπάδηΐθτη, 

δὶ πἰ 010 18-ΘΟγη θὰ 5 νἀ6 015 πῖνθο8 οᾶρΓΟ5.. 
ἀονπηϊθηΐθβ, δ᾽ 5 Ἴθυγ ἴπ 5010 
βδογατη- ας αἀ115. θ6 815, ἀΓὈΙΒ4 6 ΔΛΟΘΠῚ βίδίμθ. 

89. Οὔ ΞΚΡΕΜ 

ῬΆΪΝΠΙΡΡΟ Μαοδάομαχ γορὶ. 

Αγρϑηίοὶβ ἰδηοθὶβ ραρπᾶ, οἵ οπηπὶὰ νἱΠ668. 

ΐ 84. ΕὐὔϑρῈμ. : 

6 αἰίτα ργθοῖθ5 οορᾶβ: πδηὶ ἴα]58ἃ. ΡΓΟΙΔΌΟΥ. 

ΕΒ. ΥἹΟΕΒ. 
86. Εὔὐὔ8ρεμ. 

ῖ Αγἱδέϊηο. 

» Ρονδρὶί αὐδδοιηαπθ ραθΡρονα, γἰΐθ ρ υδοί 5 

Ἰ5, δὰ δαρονύτη (πᾶ ἀοπὰ δἰίαγὶδ βἰβίββ. 

90. πστβθεμ. 

Ε Ψψωυοηὶ φιὶ Ποίρηος ξιφοναὲ 
ἋΣ - ᾿ 
αὶ βοοίατη ῬΥΘΘΒΘ 5 68 ρϑΒ5118 ΔΙΏΪΟΙΠΙ : 

ἈΝΤΗΟΚΟΟΘΙΑ ΠῚ. 

ΡΤ. ἘΡ. ΡΙΡ,. 

ποι {ἰδὲ ναιϊοῖπον, Ραΐϊονρο [6 ρΡΟσΙρΘ ἰθτηρίο.. 

87. Εε αἰίογί. : 

Ποίρηἀϑθηβ βοοίατη, γΥ 80 ΤΠ ΟΤΌΠΘ πθοδβίῖ: 

ΡΣΟΣ 68 ταδηὶθι5 παπὸ απᾶτι ῬΡΪὰ8 δηΐθ 80[6088, 

συμ. 

σύμ. 
88. ΕὔΞΡΕΜ. 

Απιρλϊιείμοηῖδιι. 

Νὴ αδίαν δηΐθ ἀΡΌῖβ οαρίδϑ ουθυίθυθ ΌΓΓΡΘΒ, 

οεοναϊα ααδτῃ [ποῖ ἱτητα δουρὶ Αὐπρ ἐνὶ θ 
γϑιοα Πασπίδ πιοὶβ, νᾶϑίϊ ἀθ σαγρὶίθ ρομί. 

; ἐὸν ΑΝΟΝΎΣΝ. 

91 
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00. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Φιλίππῳ τῷ Μαχεδόνων βασιλεῖ. 

ἔστεπται μὲν ὁ ταῦρος, ἔχει τέλος, ἔστιν ὁ θύσων. 

94, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΤ. 

Θηδαίοις. 

Σημεῖον τόδε πᾶσι θεοὶ φαίνουσι βροτοῖσι, 
Βοιωτοῖς δὲ μάλιστα χαὶ οἵ περιναιετάουσι. 

902, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΤ. 

Ἀμφιχτύοσι. 

Ζῆνα θεῶν ὕπατον χαὶ ἀθηνᾶν Τριτογένειαν 

τιμᾶτε, βροτέῳ τ᾽ ἐν σώματι κρυκκὸν ἄνακτα, 

ὃν Ζεὺς ἀρρήταισι γοναῖς ἔσπειρεν, ἀρωγὸν 

εὐνουίης θνητοῖσιν ἀλέξανδρον βασιλῆα. 

98. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Δελφοῖς. 

ἐμοὶ μελήσει ταῦτα χαὶ λευχαῖς χόραις. 

9... ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἀλεξάνδρῳ τῷ Αἰτωλῷ.. 

Αἰαχίδη, προφύλαττε μολεῖν ἀχερούσιον ὕδωρ 

Πανδοσίην θ᾽, ὅτι σοι θάνατος πεπρωμένος ἐστι. 

95. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Λαοδίχῃ τῇ ᾿Ἀντιόχου γυναιχί. 

ἀντιόχῳ βασιλῆι τάδε χρᾶ Φοῖθος ἀπόλλων 
Κτιζέμεναι πτολίεθρον ἀγαχλεὲς, ὡς ἐχέλευσε 

Ζεὺς ὑψιόρεμέτης, πέμψας ἐριούνιον Ἑρμῆν. 

90. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Ἀττάλῳ τῷ μεγάλῳ. 

θάρσει, Ταυροχέρως, ἕξεις βασιληίδα τιμὴν 

καὶ παΐδων παῖδες, τούτων γε μέν οὐχέτι παῖδες. 

97, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἴσχεο νῦν, Ῥωμαῖε, δίκη δέ τοι ἔμμονος ἔστω, 

μ"ἡ σοι ἐφορκήσῃ Παλλὰς πολὺ φέρτερον ἄρη, 

ΑΝΤΒΟΙ θαι ἀμ πα Αι ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ, 

᾿δὐ ΠΙϊογυχη ἢ], ΠΟΡΌΠῚ Υ6ΓῸ ΠΟῚ. ΔΙΉΡΙΪΟ 

90. 02) ὕΒΡΕΜ. 

ῬΆΏΠΙΡΡΟ Μαοθάοπαπι τοβὶ, 

γΙμς τοαϊπεῖτυς δϑὲ ἰδυγαβ, Βαθοῖ. βού 

ἴον... 

91. ΕσΌΞΡΕΜ. 

ΤᾺΘΡδηΪ8. ; 

ΘΙσηυπι Ποθ66 οἸμηρι5 αἱ πηοηβίγαηΐ ΤῸ 
Βοίί5 5θὰ πιᾶχίηιο οἱ ἐἰῥὲς φαΐ οἶγοᾶ . Βαληήϊδηι. 

92. ΕΟΌΞΡΕΝ, 

ΔἸ οἰγοπῖνδ. 

Φόνοηη, ἀθοῦα πὶ Βα τ οἱ ΜΙηθγνὰπὶ Τ ΓΟ 

Ποπογδίθ, που Ὁ] 46 Ϊῃ ΘοΓροῦο οοου] απὶ Τὸ 
4αθπὶ Φαρίζον οοου!ο βθιηΐηθ βϑυίί, ἀθἴοὶ 
7υβύ ἀραὰ τηογί!|65, ΑἸοχδηάχαμη τθρθτι 

98. ΠΠΒΡΕΜ. 
ὈΘΙΡἢΪ58. πὰ 

Μίμι ουγε ὁγαηΐ Πῶς δἱ [5 ρι6}}18. 

94. ΕἸὔΒΡΕμ. 
ΑἸοχαηᾶγο “1010. 

Ζδοϊάδ, ργθοᾶνθ Ὧ6 νϑηϊᾶβ δὰ Λομογαβίδτη, 1.4 : 
Ῥαπάοβίδιηαιθ, 4αΐϊδ {101 τηοῦ 5. ἴαίο- ἀΘβΕ1Π 

9. ΕὔΒΡΕΜ. 

Τδοάϊοτρο Απίϊοομὶ ΧΟ]. 

Απίϊοοθο ΓΘρῚ Πθο να ϊοϊπαία Ὁ Ῥμαδυδ 
οπάο ορρίάυτῃ ΡΘΡΟΘΙΘΡΓΟ, αὐ 1551} ὁ 
δαριύοι ΔΙ ΟΠ8 5, Πη1580 νἀ] 46-{}}1 Μοῖὸ 

90. ΕΟΌΒΡΕΝ. πο 

Αἰίδ]ο ταλβηο.. ΡΠ 

Βοπο-515-Δηϊ πιο, Τ8ΌΓΊΟΟΡΠΘ, ὨΔΌΘΌΪ5. 

91, ΕΟΒΡΕΜ. 

Οομΐθ6 πὰποὸ ἔθ, ΒοΙηᾶη6, ᾿υβαιθ εἰϑὶ 5 

π6. 010] ἰτητηϊ αἱ ῬΔΠ185 τη]ὲο ΤΟΥ ΠΙΟΓΘτα. 

90. ΕὔὔΒΡΕΜ. 

Ῥμρρο Μαςσραοπιηι γορὶ. 

ϑϑυίδ βϑυὶῦ ἔδάττβς Ἰαταααθ, ΠΠατῃ ααὶ ᾿τητηο] οὐ δἀβίαϊ. 

ῬΑῦΒΑΝ. ἘΠ. Ὁ". 
91. ΕὔὔΒΞΡΕΜ. 

Τηοδαρῖς. 

ΟΥ̓ 5. ποΟ τηοηβίγιιπι Ὠυ6η τοί] 5 οὔενὶ, 

Ργοθοῖραθ, Βοοίρ, {01, οἵ νἱοῖηδᾶ ̓ ϑοϊθηίί. 

ΩΝ 

98. ΕΥὔΒΡΕΜ. διρὶ ὁ 

Ρεϊρ)ιΐε. 
Εδο ργουίάθθο σϑηὶ ἰδϊτι οὐ αἰ ῦ8 Υἱ 



ρώσῃ ὃ δ' ἜΤ Ν σὺ δὲ, νήπιε, πολλὰ μογήσας 

ι ἐς χώρην τὴν σὴν πολὺν ὄλθον ὀλέσσας. 

ἰῇ 98, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

.λ᾽ ὁπότε Τρώων γενεὰ χαθύπερθε γένηται 
; τνίκων ἐν ἀγῶνι; τότ᾽ ἔσσεται ἔργα ἄπιστα " 

Ὄ μὲν λάμψει πῦρ ἄσπετον, ἐχ δὲ χεραυγῶν 

ρες μὲν ἄνω διὰ κύματος ἀΐξουσιν 

μιγα σὺν πέτρα, ἠδὲ στηρίξεται αὐτοῦ. 

' φατὸς ἀνθρώποις νῆσος" χαὶ χείρονες ἄνδρες 

σὶ βιησάμενοι, τὸν χρείσσονα νιχήσουσι. 
᾿ 

90. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἀντιόχῳ τῷ Παρίω. 

τίοχ᾽, εἰς Θάσον ἐλθὲ χαὶ οἴχει εὐχλέα νῆσον. 

100. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τῷ Διογένους πάτρί. 

παῖς σὸς ἔρωτος, ὅταν χούφῳ γεότητι 

πριδος ἱμερόεντι ἀαταρλεχϑῇ φρένας οἴστρῳ, 

γὴν οὖν πρήὔνον ἀμέϊδέα, ϑηδ᾽ ὃ ἐπιτεῖνον 
λύων" πράσσεις γὰρ ἐναντία σοῖσι λογισμοῖς. 

᾿ Ἂ ἐφ᾽ ἡσυχίην ἔλθῃς, λήθην τάχος ἕξει 
τρων, χαὶ γήψας αἰσχρᾶς χαταπαύσεται ὁρμῆς. 

101. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἐπ Παρμενίσχῳ τῷ Μεταποντίνῳ. 

γ μ᾽ ἀμφὶ γέλωτος, ἀμείλιχε, μειλιχίοιο; 
σει σοι ἐβήξηρ οἴχῳ, τὴν ἔξοχα τῖε. 

103. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

σήσεις δ᾽ ἀίδαο δόμων ἐπ᾽ ἀριστερὰ[χρήνην, 

ρ᾽ δ᾽ ἐ κὐτῇ λευχὴν ἑἐστηκυῖαν κυπάρισσον. 
τῆς χρήνης μὴ δὴ σχεδὸν ἐμπελάσειας: 

᾿. σεις δ᾽ ἕτερον τῆς Μνημοσύνης ἀπὸ ) λίμνης 
(ρὸ ὕδωρ προρέον " φύλαχες δ᾽ ἐπίπροσθεν ἔα- 

ἣν σιν. 
« Γῆς παῖς εἶ σὺ χαὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος" 

ἐγὼ γένος οὐράνιον " τόδε δ᾽ ἴστε χαὶ αὐτοί" 

᾿ εἴμ᾽ αὔῃ χαὶ πε κυ μᾶς: ἀλλὰ δότ᾽ αἶψα 

ΘΑΡΌΤ ΥἹ. ΟΒΛΟΌΙΑ. 

᾿ ΙνΘη165 οἱ δἰΐθγδιη ΜΗΘΙΠ ΒΥ 6 ἴοι, 
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{πὰ δυΐθηη, β[υ 6, Ῥονί πιυ]ίοβ 
ΠάΡοτ65 

86 1015 ἐθργᾶτῃ ἰδ π) τηυ]ΐα ργοβρονι[αίθ ἃμπηἰββᾶ. 

νἱἀποίχιιθ ἴοσγα : 

98. ΕΟΒΞΡΕΜ, 

Θοα συδηάο ΤΙΟΙ ΠῚ Β000]65 Βα ροΣ ΟΣ ἴδοία οτὶς 
Ῥαηΐβ 'ἴπ σΟΡίδ πη π6, ἔπη ΘΡΠΐ γ65 ἱπογθα δέ [65 : 

τᾶ 6 συ άθτη Τα] σ ΘΟ. Ἰρὴ 6 ἱπη6 50, Θχ [ὉΪἸτα Πἰ ΠῈ15 

᾿ηΠΠ τη πη ϊ-ὑγ Ὀ] 65 Βιρ γα Ρ6Γ. Πιιοΐιιπι ᾿η5116ηΐ 
ΒΤ] οὐτὴ Βᾶχο; οἱ Πἴο Πυμ Δ ὈΪ 

ὭΟΠ αἰοία ἂρ Ποπηϊη65. ᾿ηβιϊᾶ; οἱ ἀθίθυϊουθ5 
Υἱ τη ]ΡῈ15 ἴὰοία, να] ἰοῦ θη υἱποθηΐ. [νἹΡῚ 

09, ΕσύῦξΡεμΜ. 

ἈΑπίϊοομο Ῥαγίο. 

Απίοομο, ΤΠᾶβὰπι νοηὶ, οἱ Βα ἃ ΘΘΙ ΘΟ πὰ 1η88- 

[11 
100. σύ ΡΕΜ. 

ῬΙορθηΐβ ραίνϊ. 

(οββδθὶ ΒΠΪὰ5. ἔὰ5. 0 ΔΠΊΟΓΟ, οπὶ ΟΡ Ιθνθῖι 7ὰ- 
νϑηξαίθπη 

ΟΥρ 415. ἃπη8 Ὀ}}} ἀθαργανθυϊ, οογάδ ἔΠΓΟΓΘΟ. 
Ιγᾶτη ἰρὶζυγ τη Π]ρ᾽65 Πποη- τ] ἀθηΐρθιη, ΠΘα 116 θη ο ΓΘ 
ῬΓΟὨΙΡΘη5; ἴδ 015 ΘηΪπὶ ΘΟ ΓΤ {ι15 τα Ομ θ08. 
Θ΄π Ρ6Γ φυϊοίοπι Ῥγοοθάθ5, οθ] ν᾽ οηθῖη οἷΐο ΒΡ θὲ 
8ΙΩΟΤΌΠΩ, Θὲ ΒΟΌΤΙ 5 ζᾺΓΡ ΘΠ οτηἰἰοὲ ἱπηρθίυτα. 

101. ΕὔΞΡΕΜ. 

ῬδυγηθηἾ800 Μοίδρομίϊηο. 

Τη οΥΓΟΡ ἃ 5 τὴ6 46 τἶδιι, ἔτ τη 6}16- ΓΘ 5, τη6]]}}{0 
41: {101 τηδέθυ ἀομηϊ, {τη ΒΌΡΓ πιο πη} γ6Π6- 

[τ878. 
102. ΕσΘΞΕΜ. 

Ιηνθη 165 ἃ ὨΙἰἰ5. ἀοτηο δα 5 ηἰβίγδπι Τοηΐθτη, 

Ἰυαχίδσαρ δυπὶ ΔΙ πὶ βἰδηΐθπι ΟΡ  ΘΒΒΌΠΙ. 
Αἀ Βυηο ἰὈηΐθιη “6 Ῥγορὶ5 δοοθάδβ. 

[5υηΐ. 

ΓρΙρΊ δι δαυδηη ΡΓΟΠΘηΐθμη : ουδίοαοθ5 δηΐθα δά- 
Ῥίοθγα πιθηιθηΐο : « ΤοῦΓῶ Π]Ϊὰ5. 65 ἰὰ δὲ (Ὁ 5[6]- 

[1δἰ1 : 

564 660 βσ,ΘΠ15 οσξἰθβδίθ : Πόσοθ 801{15 οἱ ἱρβὶ : 
51 014116 γΘηΪΟ 5100 15, Θὲ Ῥ6ΓΘΟ : ΘΓΡῸ ἀδίθ οοηϊ πο 

98. ΕὔΒΡΕΜ. 

πη ἀο Ῥοθηοβ νἱποού ΤΊΟ͵δηδ ΡΓΟΡΑΒΌ, 

ΟΡΘαΙὈἾ]65 του] 105 δυθηϊθηΐ Γ68, 

58, ΘΔ Πατη {] Θ ὈΪδ ἔα πὶ τᾶν ἤδτηγηδ, 
Ἰηδατιθ ἃγάθηΐθβ Ρ6. οεοΡ]α, ναβίδ ργοςθ}]ἃ5 

θαηί, 5αχυτηηαθ 5ἴχηα! : ααοά οἱ ἴπβαϊα βιδθὶὶ 
Ἰοοο, μα] απ πουηϊματη ἀθ πογαΐη ποΐδ. 

Ταμι αποαῖ6 ργοοϑιδηΐθυη Βα ρΘΡ Δ Ὀηὐ ἀθίθυΟ6 8 

Υἱ ργορνῖία ἔγοίϊ, αὐαὰαθ ᾿ηνιοίοθθ ΤΌ οσΘ ἀθχίγεθ. 
ΡΤ, ἘΡ. 10. 

99. ΕὔὔΒΡΕΜ.. ς 

Αηέϊοοιο Ραγῖο. 

1 Τδβοη, Αμίϊοοῃο ; Πεθο ἐἰδὶ 0 οἰᾶγᾶ ᾿ηβα]α 5665. 

ΕΒ. ΥἹΟΕΚ- 
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40 Καί[σο! ὑπενδώ]σουσι πιεῖν θείης ἀπὸ λίμνης " 

χαὶ τότ᾽ ἔπειτα [φίλοισι μεθ᾽] ἡρώεσσιν ἀνάξεις, 
θανΞῖσθαι,. 

103. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Θεμιστοχλεῖ τῷ φιλοσόφῳ. 

ἐσθλὸς ἀνὴρ μακάρεσσι τετιμένος ὀλθιοδαίμων. 

104. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Σύλλᾳ. 

Πείθεό μοι, Ρωμαῖε, χράτος μέγα Κύπρις ἔδωχεν 

Αἰνείου γενεῇ μεμελημένη" ἀλλὰ σὺ πᾶσιν 
ἀθανάτοις ἐπέτεια τίθει" μὴ χήθεο τῶνδε" 
Δέλφοις δῶρα χόμιζε " χαὶ ἔστι τις ἀμδαίνουσι 

ὅ Ταύρου ὑπὸ νιφόεντος, ὅπου περιμήχετον ἄστυ 
Καρῶν, οὗ ναίουσιν ἐπώνυμον ἐξ ἀφροδίτης, 

χαὶ πέλεχυν θέμενος, λή Ψῃ χράτος ἀμφιλαφές σοι, 

108. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αὐγούστῳ. 

. Παῖς ἱδραῖος χέλεται με θεοῖς μαχάρεσσιν ἀνάσσων 

τόνδε δόμον προλιπεῖν χαὶ Ἄϊδος αὖθις ἱχέσθαι. 

Λοιπὸν ἄπιθε σιγῶν ἐχ βωμῶν ἡμετερείων. 

100 ᾿ "ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

“Νέρων, ὑρέστης, ἀλχμαίων, μιητοοχτόνοι. 

107. ΕΧσΌΒΡΕΜ, 

Ορί(ἰπιὰβ οδί Εαβουβ, ὈΟΠῚ5 Αἴδῦ, ρθββίτηιβ ΑΒ. 

108. ΑἸΤΌΡ. 

Ἑυπάαδίαν 5δηριβ ΑἸΌΙ, ΝΙΡΤΊ 4.6 το] ηδη 15; 
πῃ ρθυίατα τηὰηαϊ Ροπᾶ Γορσοί υγθὸ ργοίθοίϊαβ. 

109. ΑΙχῦϑ. 

Οἱ ἀράογιηΐ ΘῈΡΘΓΙ ποιῆθη ΠΔΌΘΓ ΡῚ]. 

᾿ΑΝΤΠΟΙΘΟΙ ΑΙ ἀπαακι Ε ΑΡΡΒΧΡΙΟΙσος 

; ψυχρόν ὕδωρ προρέον τῆς νη μοσύνης ἀπὸλίμνης. » 

103. ΕΥΌΒΡΕΜ. 
ΠιοπαἸ βίο 011 ΡΒ] ΟΒορ πο. 

ΥΙν Βοπὰβ αυΐ ἃ ἀ115 Ποπογαίιβ δϑί, ἴδ 

108. ἘσΌΒΡΕΜ. 

Οτγθὰθ ἘΣ ΒοΙΔη6, ΓΟΡῸΓΡ ἀμοναίνοι ι 
“Ἔπθῶ βοποῦὶ φυοά-ουγῶ-οβὶ δίδὲ : βθὰ ἴὰ τη 
Ἰτη ΤΊ ΟΥ  8}}0 8 ΔΏΠσ8, ΡΟΠΘ : Π6 ΟὈ]]1ν]5 
Ὠ6ΙΡ15 ἀοπᾶ ἴον; οἱ ϑϑί αφυϊάαπι ἐπ ΟΥ 

Τάῦγο 50} πΐνοβο, ἰοοιβ8 δὶ ργϊοηρα 
ὕδγυμῃ, αὶ ἱποο! αηΐ θαι ΟΧχ ἴΘΠΘΓΘ « 
οἱ βθουγὶ ἀθροβιίδ, δ6οΙ ρ᾽65 ΤΟΙ ΔΙῚ 

10ῦ. ΕΟΞΡΕΜ. 

Αὐριβίο. 

Ραθν Ηθργθαβ 1006. τὴη8 α115 Βοδιῖ5 ἴπὶ ; 

Πϑῆσοθ ἀοπηιπὶ ΤΟΙ ΏΖΊΘΓΘ, οἱ δά Οτοιι 
πὶ Ἰρίίαν 801 ἰδοθῃβ ἃ ἃΓΪ8. ποβίγὶβ... 

100. ΕὔΒΡΕΜ. 

Νοῖο, Οτγοβίθβ, ΑΙοπηθοη, πηδἰγι
οϊ.. Ἷ 

107. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Λῷστος ὅ Φαί
ος, ἄςρος δ᾽

 ἐσθλὸς, θεν
: 

108. ἌΛΛΟΣ. 

ΠΥ ποναὶ αἷμα χύδην Λευχοῦ, μηωνδ 
ὃς δὲ Λίδυς “ένος ἐστὶν ἀνὴρ, χεῖνος β 

109. ἌΛΛΟΣ. 

ᾧ θεοὶ Εὐσεδέος τοὔνομα δοῖεν ἔχειν. 
ΗΠ 

1038. ΕὔὔΒΡΕΜ. 

Τῆθϑηγ βἐοοἷὲ ρἠιϊοξορῆο. 

Ὑὶν ΓραρῚ οὐ ἔθ }1χ ααθτὶ ΠῚ οοἸπθρο Ὀθδίϊ. 

λθρά, ΕὔΒΞΡΕΜ. 

ϑυζίω. 

ΟΥδά8 ταὶ, Βοιήδηθ, ἰηρ6η5 ἀδὐ ΟΥρνῖα βορὰν 
“ΖἜμθοο σϑπθρὶ ᾿πἀ α]ρθηβ. Τὰ σϑάάθυν οαποίβ 
ΔΏΠ δ, Ο261100}15 ἀοπδνὶδ ροτίδ, ταθιηθῃίο, 

Μαυηθρὰ ἔθου ΠΘΙρμο5. Εὖ βαγροτθ απὰ αρα Ταῦνὶ 

ἱποϊρίαπέ ηἰνοῖ, Ἰοοβ. 680 Ὁ] τηορηΐᾶ 

Ἰοησᾶ οοἸαηί, σταῖο ΘηΘ.15 46 πουηῖ 

ἀἶγοο δὶ ἀοπᾶ 5θοῦν τα δὲ Βατη πηδ, Υἱ 

106. Εὐὔϑρεμ.. 

Αιριιδίο. 

Μο ρον Ηθθγδοαβ [αθοϑὺ αἶπο τὸχ Π|6 Ὁ. 



Ἑ εν 410. Αἰαῦρ. 

15. Τίδ! πὶ οοπβοθη δὲ Πᾶν θι15 ΘΩΌΟΡ, 
ἰᾶπιθη πηὰ Γα 5 ἰΓΔΏ 5116 ῬΘΙαρι8. ἢ 

111. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μειρακίῳ τινί. 

α τἀναγχαῖα συγχωρεῖ θεός, 

112. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿ Περὶ γάμου. 

ος ἱπποθότου πῶλον λάύδε χυανοχαίτην. 

113. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ.᾿ 

Περὶ τεχνογονίας. 

“χατέμαρψαν ὅλον πόμα μιήτερος αὐτῆς, 
ὀρινομένης χρόνον ἄρχιον " οὔτι δὲ χοῦρον 

411. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Περὶ νόσων. 

αι μιν χαχὸς ἰὸς ἐνὶ στέρνοισι δαμάσοι 

εὔμονος, ἀλγινόεσσαν ὑπερόλύζων χαχότητα. 
ΒΕΠῚ ἀαλκχχκ 

α δὲ μοιράων νόος ἤγαγεν, ἠδὲ χελαινὴν 

ὃ δ 

ἔοιν » ἐστήριξε, χαχοῖς πελίοισι δαμάζειν, 

τολόιο Κρόνοιο χαχὴν ὑπ᾽ ἀταρπὸν ἰόντος. 

ἼΩΝ «110 χχχχχχα 

λά σε μρρόμὸ ἦμαρ ἀναπλῆσὰαι βιότοιο, 

Ἐν 480 
110. ΑΛΛΟΣ. 

Εἴχοσι νῆας ἔχων ἰταλὴν ἀναβήσεται αἷαν, 
εἴ γε μία πόντον νηῦς ὀλοὸν περάα. 

(58...) 
111. ΕσῦΒΡΕΜ. 

Αἀοϊδβοοηίὶ οαἰϊήατῃ. 

Οπηοία ποορϑβᾶτῖα οοπαοηδί ἄθι8. 

419, ΕΜ. 

Π6 πυρί} 18. 

Ατρογαπὶ 4υϊ-Θ Πα 5-8]᾽ αηΐ ΡΟ] πὶ δοοῖρθ οΘΡα]605- 
᾿ ξογ  η65- Πα θηΐθιη. 

118. ΕσΌΒΡΕΜ, 

Π6 ᾿Ἰθθγουιπλ ρΓΟΟγΘ ΟΠ 6, 

Ναβοῖ[Γ 6 ἴθυγᾶ ν]δγι πὶ ΠὈῚ ργαΐδ ᾿ΠΓῚ5 
5101 ΔΌΒΌΤΩΡΒΘΓΘ ΟΠΠΠΘΠῚ ῬΟΐαΠι τη 5. Ἰρ 5118, 
Ἰηΐπι5 σοτηπιοίςθ ἰθΠρΡῈ5 ᾿δίμπι : ΠΘαυ δ] ἢ 58η6 

[Ραθγυτῃ, 

564 ρῃρ]]αῃ. ῬΏΩΘθα. θηΐπὶ ὈΘη6- ρου] ῃ5 δΡαν 
[οαϑβίδη) 

Ογρυίη, τοδίαγδηΐθιη [ΘΔ Πδ τ ῬΓΟΪΘΠΊ, Ὁ ΔΙΠΊΪΟΘ, 
[[υᾶπῃ. 

11ἀ. ΕσΌΒΡΕΜ. 

1)6 την Ὁ 18. 

Αἱ οοτίθ Ἰρϑαπη τη] απ γΘηΘΠΌΙη ἴῃ ἢ ῬΘοίοΥ θυ 4ο- 
[πιηᾶροΐ, 

1 Ῥυϊπηοπ β ἈΒΡΘΓΙΠῚ 5οα ΓΘ Π0 δ᾽ ΘῺ5 νἸ 1 ΠῈ 

{1 ἀἐἘκχκ κ᾿ 

ἤφο δυΐοπι ῬδΓΟΔΙ ΠῚ νΟἸαη 88 δαάυχὶξ, αἰφιδ 
[Δ γᾶπὶ 

ἴῃ δοπίοηςοηθπὶ ἢγπιανἹ, π|8}15 Πἰν 14 }1]5. ἀοτηᾶΓΟ 

(ἰ. 6. ἰ6 ἀοπηᾶτα νοϊαθγαηΐ Ῥαγοο), 
ἀαϊ ἴη-]10- γ γβᾶίαν ϑϑίαγ πο τη] 8} Ρ6. υἱᾶτ Θυηίθ. 

4[ιθβυ τὰ κα κα 

Θρά (6 Γαΐ] οτὴ αἴθ ᾿π 0 ] 6 ν 1556 νἱΐῶ 

112. ἘσΠΌΒΡΕΜ. 

Π πιιρέϊἰς. 

ΒΌστα. ΡΠ ατ ΑὙΡῸΒ 645 ΕἸῸΪ ΠΟΌ116 ταϊ αὶ 
: ΡΕ. νἱσ. 

113. ἘΠΌΒΡΕΜ. 

8 ἐἰδονογιηὶ ργοονεαίϊοηθ. 

ΟἿ αν 6Χ ἐθυρᾶ., Ῥ] αν 26 ατιἃ 51008, Ἰἱχαθηι 8. 
ἴὰ 5101, ροίαγη σϑηϊίν οἷ Τὰ 4 π5 ΟἸΏΠΘΙΩ ἢ 
ἰβυηὶ; Ταβίο Ἰηίθνθα οαΐ ἰθταροῦθ Ὑϑηΐον 

οἰ τὰν. Θ᾽ οα Του ϊ θῖιβ, ΠΟῚ τη ΒΟ 5 Ο}}] 

δεῖ : οαβίδτῃ ΟὈΒΘυΎΔὴ8 πδηὶ ΟΥρυ ἃ ῬΒΩΡθ 

ἀγροθδί 

ὑαχῇ 5011, αὐ ἔθ πϑᾶσα {δ᾽ βϑυηΐηθ Ῥ ΓΟ] Θ᾽ 

ΕΒ. ὙἹΟΕΕ. 

114. ΣΒΡΕΜ. 

[6 ηιογϑίξ. 

Ησηο ρου πιθὲ ΒΟΡΡΘἢ5 τηθαϊδ ἴῃ ΡΥθθοου αἶα ροβ 8, 
ἀη46 ϑορτὸ ωάϊ θχυπάδηϊ ραϊηοηθ ἀο]ο 68. 

ΦἘΈ8Β᾽. τ ἀν τγῆτο ἀ ΠΕ ΤΑΤ ὸ ΝΡῺΡ 

Ηυπο του θιηι (101 ἴαία ογϑδηΐ; ὨΪ5. οουία νοϊαπίδβ 

δἴψαθ ἱτητηοία τηδηϑί, Πἰνθπιὶ ἀθβαμπιογ ἰδ 6, 

ῬΘβι ϑραχα δὴ 5.6}18, Βα 1. ϑαίαγ πὶ ΟΠ] Θὰ. 

44δ απ ἡ νλύκι εῦ ἢ 

ϑαϊαρπὶ δὖ ρυορουδη8 ἰγ15ι} ΜΔΥ5 ΟὈΥΪ5 ΔΒί}Ὸ, 
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ἀλγινόεις βροτολοιγὸς ἐπισπέρχων Κρόνῳ ἄντα 

σπέυσατο, σῆς δὲ θέμειλον. ἀπὸ φρενὸς ἀίστωσε- ᾿ 

τοὔνεχα χαὶ πατέρος θεοειδέος ἱερὸν ἦτορ 

10 φευγέμεναι καχοεργὸν ἐπηπείλησεν ἄρηα. 

117: ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Εὐχαίτης ἐπέκειτο Κρόνος, στυγεροῖσι δὲ χέντροις 

ἄλγυνεν παιδὸς ταλαοῦ δυσπέμφελον ἦτορ. 

118. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Περί τινος καὶ περὶ τῆς αὐτοῦ περὶ στρατιὰν προθυμίας. 

Ἄρεα χραιπνὸν ἔχει γενεθλήιον ὅς μιν ὀρίνει, 

οὐδέ ἑ ταρχύσει" Ζηνὸς γάρ ἐπέχραε βουλὴ, 

ἦ οἱ χῦδος ἄρειον ἀπ’ ἄρεος εὐθὺς ὀρέξει. 

᾿ 119. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

͵ Σήμερον οὖχ ἐπέοιχε λέγειν ἄστρων ὁδὸν εἴρειν 

θ᾽ ἕδραν: μαντοσύνη γὰρ ἐν ἄστρασι νῦν πεπέδητα'.. 

120. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Περὶ Πλωτίνου. 

ἄμθροτα φορμίζειν ἀναθδάλλομαι ὕμνον ἀοιδῆς 
ἀμφ᾽ ἀγανοῖο φίλοιο, μελιχροτάταισιν ὑφαίνων 

φωναῖς εὐφήυου χιθάρης χρυσέῳ ὑπὸ πλήχτρῳ. 

Κλήζω χαὶ Μούσας ξυνὴν ὄπα γηρύσασθαι 

5 παμφώνοις ἰαχαῖσι, παναρμονίαισί τ᾽ ἐρωαῖς, 

οἷον ἐπ᾽ Αἰαχίδῃ στῆσαι χορὸν ἔχλῃ ιχθεν 
ἀθανάτων μανίαισιν᾽ μηρία αι τ᾽ ἀοιδαῖς. 

ἈλνΝ ἄγε Μουσάων ἱερὸς χορὸς, ἀπύσωμιεν 

εἰς ἕν ἐπιπνείοντες ἀοιδῆς τέρυατα πάσης, 

0 ὕμμι χαὶ ἐν μέσσαισιν ἐγὼ Φοῖδος βαθυχαίτης. , 
Δαῖμον, ἄνερ τὸ πάροιθεν, ἀτὰρ νῦν δαίμονος αἴσῃ 
θειοτέρῃ πελάων, ὅτ᾽ ἐλύσαο δεσμὸν ἀνάγχης 
ἀνδρομιέης, ῥεθέων δὲ πολυφλοίσδοιο χυδοιμοῦ 
ῥωσάμενος πραπίδεσσιν ἐς ἠόνα νηχύτου ἀχτῆς 

κιὉ νῆχες ἐπειγόμενος, δήμου ἀπονόσφιν ἀλιτρῶν, 

στηρίξαι χαθαρῆς ψυχῆς εὐχαμπέα οἴμην, 

ἦχι θεοῖο σέλας περιλάμπεται, ἦχι θέμιστες 

ΠΑΝΤΗΟΠΟΟΙ Δ’ απο ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ, 

- ϑηδίδθα5 θβ ]η8ὴ5 ΡτοοαΙ ἃ ποίυϊογυτη 

ἸΑ ἘΦῚ ΠΡ Μῶν ς ΔΑ: ὐὐδ λος Βαίιι Υ 

(οβεπανὶ, ἴαδάαο ἀ8 πιθηΐθ Ταπἀδπηθηΐα ᾿ 
Φυδρτορίον οἱ ρϑίγβ 460- 51Π1|}}}5 βδθγατη 
ἴα γ6 τη] θἤσαπι {ἰδὲ Θοτηπηϊ πη 40-Ἴ 551} Μ 

117. ΕΟ ΞΡΕΜ. 

ΒΘηθ-οογηδίι8. ἱπουμηθοθαί ϑδίαγπαβ, 1 
ἀοΙ]ογθ- Ποῖ οὶ ρου] τῖβθῦὶ 1 {Π 0116 60}. [501 

118. ΕσῦΒΡΕΜ. 

Π6 φιοάδπῃ οἱ ἀ6 δ᾽ υβάθυῃ 1π χη Ἱ] " ἰϑτα 

Ματίοπι ΤΆΡδΟοΘπι μαρϑί πίδ! " Πυτη,. «υὶ Ἰρδι 

ὨΘ4ῈΘ ᾿ΡΒῈΠῚ ἐαρεϑίαι Σ Φον]β. ΘηΪπὶ ἸΠΟΘΒ. 

400 ἰρϑὶ β]ουίδτη τηδγ ἰδ 6 Χ Ματγίο 

4110, ῦβθ ΕΜ. 

Ηοάϊθ ποη ῥᾶγ δϑβί ἀἴθθγθ ἀβίγογαμι ἢ υἱᾶπι 

βϑάρτιῃ : αἰ νι παίϊο δηὶπὶ ἴῃ 85.115 απο τῶ 

130. ΕὔσΌΒΡΕΜ, 

Ῥ6 ΡΙοιίδο.. 

Ππηπηου 8] 6 πὶ ΡΡΤΎΘΑΪΟΙ ΤΟΒΟΏΔΓΘ ΘΔΓΙΗΪ 
ΟὉ διηϊοιτη 5. νθτη Τη6}}}}|551Π|05 οΟηΐθχι 
γΟΟΔ}15 οἰ Πᾶγδ- τη 05 δῦγθο ρθοίϊηθ.. 
Ιηνοοο οἱ Μυβᾶβ, αὖ ὀοτητηιηὶ γ066 Θ0Ὴ 
ΟΠ 5015 τη06}}5 δὲ ομη σ᾽ Θη15- ΠΔΡΙΠΟΠΪ ΣΤ 
4αδ]θηι ΟΡ Αὐδοίάθιη ομογπη βἰδίαϊββθ 
᾿πητηοτ δ! απ ΤΌτουΙ 5. ΗΟΤΩΘΡΙΟἸΒ488 6 
564 ἃρ8 Μυβδιιπι 5806" ΟἤΟΓΘ, 5 ΓΘ ρδ ΤΩ 
ἴῃ ἀπάτη οοηβρίγαπίθ5. αηϊνουβὶ ἐθυτηΐπο 5 
ἴῃ τηθά!Πβαιιδ γοθὶ5 65 ῬΏΩΡαΒ ἱπίθηδα 
(δϑηΐθ, αὶ νιν δηΐθ ἴπΘΓ85, 18 ν6ΓῸ 

αἰνϊηϊοτὶ δοοϑαΐβ, βοϊαΐα5 Πυμηδηῷ πὶ 

νίπου]ο, ΤΠ ΘΠ ὈΓΟΓΙΙΠΊΖΊΘ ῬΤΟΘΘΙ]050 ὑαΓ" 
τηθηΐθ ΤΟ υϑίι5. δα οτγδ ἰδί6- ραίθηί5 1 

εὖ Ἰηϑἰβίθιθβϑ ρυγὶ δηϊμη Γθοΐδπη γίατα,. 

Ὁ] ἀοἱ γϑϑρ᾽ϑηαϑί ζὰ]ρογ, υδ] ἴλ85 

Μδυ8 ποιηϊματη Ρ 65.185, υἹζδΊ θη ἈΌΓ ΤΏ ΡΘΓΘ Ἰαρϑῖα 

σορὶί, οἱ διγοίδβ νϑρεὺ [απ ἀδηάϊηδ, τη η[18. 
Ὀινιηὶ ἐ6 ργορίθγθδ τ 685 βδορᾶ ρΔΡ ΗΒ 

ἠαδβογδὶ ἰηἰθβίο υἱΐδτα βαθάποορ ΜΑΡΌ. 

ΡΕ- ΥΙΟΕΒ. 

11. ἘσῦΒΡΕΜ. 

Οεοβδυῖθ ἀθηβ8, ἱπου θυ, βύϊ πη] οβα 6 οΥιθηΐο 8 

ἴῃ ἰδ βύθῃ ραθυΐ αἰ ογ αι ϑδϊανπα5 δα θρτ. 
ΕΒ. ὙΙΘΕΒ. . ππη0 ἀδι015 οοηδίγιοία ταδποί. 

418 ὭΒΡΕΜ. 

Π6 φιιοάασηι ἐξ δ 67ιιδάθηι ἵν τεϊϊε 

Μδῦβ 11 παίδ!ϊβ δά ϑβί, βεϊτηυ]δίαπθ 

66 Ῥγϑιηθῦ 15 ὕσση]0 ; δου 5 δϑὺ πδῖη 

ΟΜ αν ϊβ αὐ δχϊτηΐασα βαδιίο ἀθοαβ δαίε 

119. ΕΥΌΒΡΕΜ. ὩΣ 

Νοη μοῦϊο 11οϑὲ οῆἴδυὶ, αὶ βίάθνδ. ανδαϑν, 
αι88 88488 μαθϑδηΐ; Υἱ8 ααὶρρθ ἑαίαγα οἃ 



σΑΡΌΤ' ΥἹ. 

 παθαρῷ ἀκάτερθεν ἀλιτροσύνης ἀθεμίστου. 

"τὸς μὲν σχαίροντι πιχρὸν χῦμ᾽ ἐξυπαλύξαι 

ἰοδότου βιότοιο χαὶ ἀσηρῶν ἰλίγγων, 
οτπβαμ χλύδωνος, ἀνωίστου τε κυδοιμοῦ 
ο) ἄχις ἐχ μαχάρων φάνθη σχοπὸς ἐγγύθι γαίων, 
γλλάχι σοῖο νόοιο βολὰς λοξῆσιν ἀταρποῖς, 
μ νας φορέεσθαι ἐρωῆσι σφετέρῃσιν, 

Παρ ἀνὰ χύχλα χαὶ ἄμδροτον οἶμον ἄειραν 

τοι, θαμινὴν φαέων ἀχτῖνα πορόντες 
τοῖσιν δίξενοθαι ἀπαὶ σχοτίης χυγαίας. 

ὑδὲ σε παμπήδην βλεφάρων ἔχε νήδυμος ὕπνος 
λ᾽ ἄρ᾽ ἀπὸ βλεφάρων πετάσας χηλῖδα βαρεῖαν 
δος, ἐν δίνῃσι φορεύμενος, ἔδραχες ὄσσοις 

.) ἐλά τε χαὶ χαρίεντα, τά χεν ῥέα οὔτις ἴδοιτο 

πων ὅσσοι σοφίης μαιήτορες ἔπλευν. 

7 ν δ' ὅτε δὴ σχῆνος μὲν ἐλύσαο, σῆμα δ᾽ ἔλειψας 
γχῆς δαιμονίης, μετ᾽ ὁμήγυριν ἔρχεαι ἤδη 

αι ονίην, ἐρατοῖσιν ἀναπνέίουσαν ἀήταις, 

ν᾽ ἕνι μὲν φιλότης, ἔνι δ᾽ ἵμερος ἀδρὸς ἰδεσθαι, 

φοοσύνης πλείων χαθαρῆς, πληρούμενος αἰὲν 
ἡσίων ὀχετῶν θέοθεν " ὅθεν ἐστὶν ἐρώτων 

ἴσματα, χαὶ γλυχερὴ πνοίη, καὶ νήνεμος αἰθὴρ 
σείης γενεῆς μεγαλοῦ Δίος" ἧχι γέμονται 

ίνως χαὶ Ῥαδάμανθυς ἀδελφεοὶ, ἦχι ἀ βὰς 

ἰα: χχὸς, ἦχι Πλάτων, ἱερὴ ἴς, ἦχι τε χαλὸς 

Ἵ αγόρης, ὅσσοι κὸ ϑρδρὸν στήριξαν ἔρωτος 
)α άτου, ὅσσοι τε γενεὴν ξυγὴν ἐλάχοντο 

ιοσιν ὀλθίστοις" ὅθι τοι χέαρ ἐν θαλίῃσιν 

ν ολωμο δὰ ἰαίνεται" ὦ μάκαρ, ὅσσους 
νήσας ἀριθμοὺς ἀέθλων, μετὰ δαίμονας ἁγνοὺς 

λέεαι, ζαμενῇσι κορυσάδμενοξ ζωῇσι. 
ἤσωμεν μολπήν τε, χοροῦ τ᾽ εὐδίνεα χύχλον 
ἰ του, Νοῦσαι πολυγηθέες " αὐτὰρ ἐμεῖο 

σείη χιθάρη τόσσον φράσεν εὐαίωνι. 
ΝΕ 

, 121. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Κ: Περὶ τῶν Αὐρηλιάνου φόνων. 

[χε πάθοι τά χ᾽ ἔρεξε, δίκη δ᾽ ἰθεῖα γένοιτο. 

122. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿Οριδασίῳ τῷ ἰατρῶ. 

ε τῷ βασιλεῖ’ χαμαὶ πέσε δαίδαλος αὐλά. 

ι Φοῖθος ἔχει χαλύθαν, οὐ μάντιδα δάφνην, 

ΟΗΑΟΘΠΙΑ. 

ΡυγΟ ἴῃ ἰοοὸ ργοουϊ ἃ ποίαβίο Βοθ]ογο. [υπάδπὴ 

Εἰ απο φυΐάθπι ΙΔ ΡΟΓᾶπιΪ, αὐ Δ Γα ΠῚ ΘΟ ρΌ ΓΟ 5 
ΟΓΙΘηΐ νἱΐ {τἸβυ τη ι16᾽ σου ἰρ  Πιιπὶ 
ΠᾺΘΕΙΡιι5 ἴῃ τηθα 15 ἱπορίποαιιθ ἐππιαϊίιι 
Γρθααθηΐον ἃ ἀ11|5 Δρραγυϊὶ Εἰ 6 Ῥγοχίπηο β σΠΏΠῚ, 
[γθααθη ον. ἐμ ΠΊΘη 5 Ἰδοία5. ΟΡ] τι 5. ὑγᾶγα 5, 
ἴθγγὶ οαρ᾽ θη 65 515 νἱγὶ 5, [τὰηΐ 
8 τϑοιἱ- ΘΙ ΓΒῚ15. ΟὝΤΟΒ ἰθγηδιηιι6 υἱδπὶ βιβίι!θ- 
Ἰπηπηογ 865, ΟΓΘΌΓῸ5 ΤΠ ππ ΓΔ 05 ργ θΘ πὶ 65 
ΟΟΌ}15 485 γ]άθΓ65 6Χ Οὔβουγὶ5 ἰΘΠΘὈΥ 5. 
ΝΘ 0 ῬΓΟΓΒῈΒ (6 ορίοθαί σγαίιιθ ΟΟΌΪ ΓΤ ΒΟΡΟΥ, 
ΥΘΓΙΠῚ ἃ ΡΔΙρΡΘΌΓΡΙ5 ἃ βίθυβα σγανὶ τηδουϊα 
ΟΔΙ  πἰ5, ἄστη Πα θ5. [Θγ θα γὶβ, οοι 5. οοηΒρθ- 

τη] 8 γθημβίϑαιθ, {8 ἴδοῖ]8 πουίο νἱ θυ [χἰβίϊ 
ΠΟΙ, 4] βαρ᾽ θηἰ 1 Ἰηἀδραίΐογοβ Γπϑγαηΐ. 
Αἴ ἤσηο υδὶ 50] υὖι15 ἸΠΟΙΠΟΓΟ 65, Β᾽ 5 ΠΌΤ ΖῈ6 ΧΟ] }- 
ΔΠΪΠη85 σ᾽ 8115, 8.4 ΘΟΠΟΙ]Ἰ τὴ θη 15 ζᾶ [«υϊδίϊ 
ΒΘηἾ816, Ζιοα διηοοηὶβ ἰη ουβρίγαί δυυ 5, 

0Ὀ] ἰπδ6ϑ5ί, ἃτηϊοἰ (ἴα, ᾿ἰπϑδίααθ ουρὶο 16 η15 νἱβα, 
᾿ {1 ΡΙΘηΐοῦ ρα, τορι θίιβ ΒΘΙΩΡΟΓ 
ΔΙΏΌΓΟΒΙΪ5 ΓΙΝῚ5 αν! ηἸ 5: ἀπ 46 5 πηΐ ΔΙΩΟΓΌΙΩ 

Βγιηδιηδηΐα, δὲ ἀυ]οῖὶβ βρὶ γΐαβ, δὲ υϑη 5- ΓΘ ἢ 5 

ΔΌΓΟΙ σΘΠΘΓΪΒ τηϑρηὶ ΦΟΥ]5; 1 Πα δὶ [ςΘἰμογ 
ΜΙπο5 οἱ Βδαδιηδηίῃιιβ ἔγαίγθβ, Ὁ] 10 5015 

δου, 00] Ρ]αίο, βδογὰ νἱβ, θ᾿ 6 ΡΌΪΟΠ ΘΓ 

Ῥγίμαρογδβ,θὲ φαϊοαηαθ ὁμοῦ ατη βίδί αθγαπΐ δΙηΟΓ 5 
Ἰπη ΠΟΥ 8115, οἱ φαϊοθηαθ. ῬΘΠ115 ΘΟΙΏΠΊΙη6 5ΟΡΕΙ 

[5ηΐ 

ΟὈΠ ΘΟ 15. 6 Ι551Π}15, ὉὈΪ 586 δΔηΪΓΊ115 ἴῃ ΘΟΉν]- 
[γ115 

ἰϑἐ {18 5Θπηρογ ΒΙΪαγοβοῖί : Ὁ θθαίθ, 4υδπι που ἰς 
ΘΧΔΉ 1.15 ἸΔθΟΥΙθ 5 δὰ οαβίοβ σ'ΘΠΪῸ5 
ΔΙ 5.1, ΓοΥ Εἰβϑίπηδ ᾿ηβί γαῖ 5. ΥἹ γἹ 8}}. 

Θἰβίδμηιβ οδηΐαπι ΟΠΟΓΙΧ6 γΟ] Ὶ!6 τὴ οὐ Ὀ ΘΙ 
ΡΙοίΙηὶ, Μυβῶ ν8]46- συ θηΐθβ : αἰαὶ τηθ8, 
δαγρᾶ οἰἴμαγα ἤοο ἰδπίαπι αἰχὶί δὲ ΒΘ πθ- νηί}. 
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121. ἘσΒΞΡΕΝ. 

6 Αὐγϑιδηὶ οὐβαϊθυ8. 

51 ραϊαίαν φυῶ ρογρθίγαν!ί, Ἰααϊοῖαπη γθοίαπι ἔπθ- 
: [Ὁἴ. 

122. ΕὔΒΡΕΜ. 

Οὐ θαβὶο τηϑάϊοο.. 

ὈΙοῖΐθ τσὶ : ματα σθοιαϊ ἰα γοΐδοίΐδ δᾶ. ᾿ 
Νοη διιρ 5 ΡῬΗΠΘΡθυ5. παθϑὲ οᾶϑαπι, π66 νϑίϊοϊηᾶ- 

[γῖοθιη δα τη, 

121. ΕὔὔΒΞΡΕΜ. 

ἽΝ ο΄ 9} Διινοϊϊαγιὶ οἰϊδιι. 
[χ.. “ὁ Γγ. ἃ ᾿ 
Ομ, 51 αὐι185 αα86 ἔθοὶϊί ρϑνίουδι, ἐθααχη ϑϑί. 

ἊΝ 2. ΟΑΝΊΟΟΙ.. 

122, ΕΥΞΡΕΜ. 

Ονιϑαξῖο πιοαϊοο. 

Οονναὶ νι ῆοῖβ νῦὶο οονηδ ἸΔΌΟΓΘ 

οοπδίνποία ἢ μος τοὶ γοάθαηίοβ αἀἰοὶίθ νϑϑίρο Σ᾿, 



ες 

ἀ2δδ 

οὐ παγὰν λαλέουσαν᾽ ἀπέσθετο χαὶ λάλον ὕδωρ. 

128. ΑΠΟΛΛΩ͂ΝΟΣ ΜΙΛΗΣΙΟΥ͂ 
Ἡ ΤΟΥ͂ ΔΙΔΥΜΕΩΣ ΤΟΥ͂ ΕΝ ΒΡΑΓΧΙΔΑΙ͂Σ. 

Περὶ ἑαυτοῦ. 

ἤειδον μὲν ἐγὼ, ὁ δ᾽ ἀνέγραφε θεῖος ὅμηρος, 

124. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μητέρι μὲν μαχάρων μέλεται Τιτηνίδι Ρείῃ 

αὐλοὶ χαὶ τυμπάνων πάταγοι, καὶ θήλυς ὅμιλος. 

Παλλάδι δ᾽ εὐπήληχι μόθοι χαὶ δῆρις ᾿ϊνυοῦς 

χαὶ βαλίαις πενλβεεϑαις βαθυσχοπέλους ἀνὰ πρῶ- 

ἶνας, 

θήρας ὀρειονόμους ἔλάειν Λητώιδι χούρῃ, 

ἥρῃ δ᾽ εὐχελάδῳ υμαλαχὴ χύσις ἠέρος ὑγρῆς" 

λήϊα δ᾽ εὐαλδῇ χομέειν σταχυιτρόφα Δηοῖ" 

ἴςιδι δ᾽ αὖ Φαρίη γονίμοις παρὰ χεύμασι Νείλου 

μαστεύειν οἴστροισιν ἑὸν πόσιν ἀδρὸν ὔσιριν. 

125, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Θνητὸς ἔην χατὰ σάρκα, σοφὸς τερατώδεσιν ἔργοις, 

ἀλλ᾽ ὑπὸ Χαλδαίων χοιτῶν ὅπλοις συναλωθεὶς, 

γόμφοις χαὶ σχολόπεσσι πιχρὴν ἀνέτλησε τελευτήν. 

120. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Πολίτη. Περὶ ψυχῆς. 

Ψυχὴ μὲν μέχρις οὗ δεσμοῖς πρὸς σῶμα χρατεῖται, 

φθαοτὰ νοοῦσα πάθη, θνηταῖς ἀλγηδόσιν εἴχει. 

ΗἩνίχα δ᾽ αὖτε λύσιν βροτέην μετὰ σῶμα μαρανθὲν 

ὠχίστην εὕρηται, ἐς αἰθέρα πᾶσα φορεῖται, 
ον 5» Γ΄ - Ἷ . ᾧ , ) 

αἰὲν ἀγήραος οὗσα, μένει δ᾽ Ἐς πάμπαν ἀτειρής. 

Πρωτόγονος γὰρ τοῦτο θεοῦ διέταξε πρόνοια. 

ΑΝΤΗΟΙΠΌΘΙΑΣ ΘΒΒΟΛ ΑΡΡΕΝΘΙΟΙΘ 

᾿ Ὶ ἜὌῬΙΟΡΨ 

Εεῖ ὥος 

ΠΟ ἴοηΐοιη ἸΟχαθηΐθιῃ; ὀχϑιϊποία δβί οἱ ο 

ὅπ): 
1233. ΑΡΟΙΠΙΝΙΒ. ΜΙΠΈΒΙ. 

ΑΥὙὗἅΏΤΤ ΡΙΡΥΜΖΙ ΙΝ ΒΗΑΛΔΝΟΗΙΒΙΒ. 

Π6 58 1080. 

Οδηθθᾶπὶ χυϊάθπι θροὸ, 804 δχβουθοθαί. ἀν ῃ 
[ἔσπις 1; ᾿ 

1234, ΠΒΡΕΜ, ἮΝ 

Μαϊιεὶ χυϊάοπι ἀθογαπιὶ ουγῶ 5υηΐ ΤΙϊδηϊαϊ ΒΠΘ 
ἘΡία δὲ ἐγπιρᾶπογιπι βίγορί μα, δἱ ἸΘΗΆΝΝ 

ῬΑΠΙΔαΪ δαΐοπι θ6π6- 5 ]οαία ἘΕῸΣ εἰ: 

οὐ νγ}15 (8θῖ, νϑ] οὶ 15) οδία} 15 αἰ [8 5- τ 685-- 

[1 ΡΘΓ ὁ 
ἴθγᾶβ ἴῃ τη οη θυ 5-ρβοθηΐθβ δρὶίαγο [ίοη 

Ταποηὶ δυίοπι Λοπο-Βοῃδηῖὶ τ 0 115 [αδῖο δ Υ8 

αἱ βϑρϑίθιῃ ΒΘηΘ-ΟΓΘβοθηίοτη πυιῆῖτο γ᾿ βἰ85- Ε 

[ἴϑπῦ Οοτο 
5141 νογο ῬΒδγίω Ἰυχία [να Παθηία νι 
ἀυγογθ οὐπη- ΤἀΓΟΓΙ ΒΒ Ξαυτη τηδτϊἑαπὶ ἀ6 

[ 
93. ΕΥΒΡΕΜ.. 

Μοτίδ}18 δγδί βδουπάιμη ΟαΥ ΠΟ, 580 ̓ ΘῺ8 ῬΓῸ 

᾿ [ἰοδὶ ορφθη! 
564 ἃν (ἢ) ἀεοἰβ 71 α]οἾ 15 ΔΥΤΩΪ8 οδρία8, 

οἰανὶβ οἱ ρᾷ]ο δοθῦθᾶπὶ ἰοϊγᾶνὶΐ τουΐθπι. 
ΕΣ 

(20. ύῦϑξϑθεμ. 

Ῥο]Ἰίοο. - 6 δηϊηδ.. 

ΔΑπίΐπια υΐάοπι φαοδά ν᾽ που} }5 οὰπη Θογροτ 
ΘΟΥΓΓΟΡ 1165 θη ϊθη8. Ρββί0η68, πιορίδ! θυ 

Οὐπὶ ν61Ὸ Βοϊυὐ]οηοτη Ὠυτηδηδαηι ροϑὲ ἌΘΥΡΌΡ 
᾿ΘΘἰδυ ἰ πηδπὶ ἱηγθηθτῖί, [η δίῃ Γᾶ Ομη]5 θυ 
ΒΕΠΊΡΘΙ βϑηθοί 1 5- ΧΡ 5, τηδηθίααθ ἴῃ 

το Τα 

Ρυεϊπποροηϊία δηΐπὶ μος ἀοὶ αἰδροβυῖί ῥτὸ 

Νρο οᾶβ88, ἢθο ῬΒΟΘΌΙΪ γα ἄθηβ ογδοῖΐδ ἸδυΓ5 

Ὁ}1}8 ΒΌᾺΡΘΡ, ΠῸ}]126 νθηϊαηΐ ἃ ἔοπίθ Ἰοαιιθῖςθ, 
ουβύϊηοίὶ ἰδϊοθβαῖθ ργοίαηάα 51:16 πίϊὰ βογνδηΐ. 

ΧΎΓΆΝΩ. 

1233, ΑΡΟΙΙΙ͂ΝΙΒ ΠΙΡΥΜΖΙ ΙΝ ΒΕΛΝΟΗΙΡΙΒ. 

ἢ) 6 86 ἴρ8ο. 

Ηζθο 6δρῸ ργεθοῖμαὶ, αἰν] 8 βου ρβὶὶ ΗοΙΘΡ 5. 

124. ΕΣΒΡΕΜ. 

ἈΠθὰ θϑαίοναπι τηδίθι σορίηδαὰα ἀϊνάτα 

“Αἴ ΤΣ ΒΟηΔη8 ὅππ0 1101165 6 ΠΌὈΙθτ5 ᾿π Ὁ 

Ἡ. ΟΒΟΤ. 

[υλϊηθοβ οοθίαβ, Ὀαχαμηαιθ δὲ νοοδ]]δ, {ὶ 
ὑγταρδηδ; ΒΘ]ΠΟΡατα ὕγογαϊθαβ ρα ρηδθαι ἢ 

Ῥ81185 διηδί; τρί ἀϊβ οδπίθαβ [δίοηΐα υἶρθοὸ 
ΡΓδθοϊριίθβ βθαυϊίαν ΡῈ 5αμητηδ, ΘΔ ΟΌΤΩΪΩδ, 

δὔαηαϊυ; Ιοϑΐδτα βαρϑίθιῃ δἱ Βανοπίία, οαταί, 

ΔΥΥδ, Οδγ65; ρπρΆθτα θυ νι αιδ ΝΙΙα5 
δοίδ, οϑβίτο δοῃΐαχ ἰογιηοβιτα απϑουῖν Ο 5 τῖτι. 



ΠΘΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

127. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἰανάτων ῥέζουσ᾽ ἀποφώλια καὶ γεράεσσιν. 
τία βουλεύουσιν ἀδεισιθέοισι λογισμοῖς, 

κέθ᾽ ὅλην βιότοιο διεχπερόωσιν ἀταρπόν, 
οἱ περ μαχάρεσσιν ἐλωθήσαντο θεοῖσιν, 

νοι θεόσεπτον ἕλον θεραπηίδα τιμήν. 

198. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

εὸν βασιλῆα χαὶ γεννητῆρα προπάντων, 
ρέμεται χαὶ γαῖα, χαὶ οὐρανὸς, ἠδὲ θάλασσα, 

; πρμοί τε μυχοὶ, χαὶ δαίμονες ἐχφρίττουσιν. 

129, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

᾿ Περὶ ἐννέα νεχύων πυνθανομένοις. 

ἐρὼς βλοσυροῖο Διωνύσου θεράπων Πὰν, 
ἱνὼν ὑλήεντα χατ᾽ οὔρεα χειρὶ χραταιξ 
ὄδον ἔχεν, ἑτέρῃ δὲ λιγὺ πνείουσαν ἔμαρπτε 

ιγγα γλαφυρὴν, νύμφῃσι δὲ θυμὸν ἔθελγεν. 
ὺ δὲ συρίξας μέλος, ἀνέρας ἐπτοίησεν 

οτό μοὺς πάντας: θάμθος δ᾽ ἔχεν εἰσορόωντας 
ἔμονος ὀρνυμένου χρυερὸν δέμας οἰστρηέντος. 
᾽ Σ 'γύ χε πάντας ἔμαρψε τέλος χρυεροῦ θανάτοιο, 

οἱ χότον αἰνὸν ἑνὶ στήθεσσιν ἔχουσα 

Ἐμις ἀγροτέρη παῦσεν μένεος χρατεροῖο" 

παι χρὴ ίσσεσθ᾽, ἵνα σοι γίγνοιτ᾽ ἐπαρωγός. 

180. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

λα! ποτ᾽ ἦσαν ἄλχιμοι Μιλησίοι.. 

181. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Σελεύχῳ. 

1 σπεῦδ᾽ Εὐρώπην" ἀσίη τοι πολλὸν ἀμείνων. 

189. ἈΠΟΛΛΩΝΟΣ ἹΣΜΗΝΙΟΥ͂. 

τιὰν πεφύλαξο, λύχους χαυ ἄχεσσι δοχεύων 

λόφον ὀρχαλίδην, ὅν ἀλώπηξ οὔποτε λείπει. 

ὕ»... 

ὉΠΛΟΌΙΑ ̓ 189 

137. ἘΣσΌΒΡΕΜ. 

Ουϊουπααθ ἴῃ βδοογάοίθβ, γθοογάϊα πηθη 8, 

Ἱπη τ] ΟΡ Δ] ἢ πὶ ροΡροίγδηΐ βιο]άα οἱ Ποπουῖθυ5 
ΟΠ γα ΘΟηΒα] αηΐ οοηϊοιηί οἰ 5- ἀθογατα οορὶ- 

[4 {Ἰοπ]Ρ 18, 
ΠΟῊ ἰᾶπὶ ἐϊὲ ἰοίατη νἱΐ ἰγδηβθαπί νἱᾶπι, 

αυϊοσαηαιθ θθαίοβ σοη πη }}15 ἃ δοθγαηί. ἀθο8, 
ἀυογη {Π}} ΓΘ] ροβαπι βυβοθρθγπηΐ ουϊίυπη οἱ 

[Βοπογθῖη. 
138. ΕὔΞΡΕΜΝ. 

ϑθηβὶι ἀθιπὴ ΓΘρΘ πὶ οἱ βΘὨΪ ΟΓΙΙΠῚ ΟΠΙΠΪ ΠῚ, 
46 πὶ ΟΠ ΓΘ ἶβοὶΐ οἱ ἰθῦγὰ, οἱ ο]α πὴ ἃ 4116 τηᾶγρ, 

ἰδγίδυθαι6 Ἰδίθ γα, οἱ ἀφο ηθ5 Βογγθβουηί. 

29. ΕΥΒΡΕΜ. 

ϑοϊβοϊδηιθα5 ἀθ πουϑη χοΥ 15 

ΑὙΓΙΘΟΥΠἾ5 ἰγαου ] θη ΠΙοηγ δὶ [τη] 5 Ῥδη, 
γΔΘῺ5 5:1} 0505 Ρ6Γ ΠΟ Πἰ65 Πδ πὶ γα} 1 [ἀδθαὶί 
γῖγρᾶπη ἰΘηθὈ δέ, Δ [ο γᾶ γϑγοὸ δριΐθ Πδηΐθτη ργθ ἢ η- 
ἤβίυϊαπι οανδηη, οἱ π ΤΡ 5 δηϊτηι πὶ τη] δι. 
Αοαΐυτῃ γθγο ἤβίαϊα 5οηΔη5 ΟΔΓΙΊΘῊ, ὙἹΓΟΒ ΡΘΓΟΕΪ- 

[ἰ6θαϊ 

ἸΙρ πο ἀἃ5 ΟΠΊΠΘ5 ; ΒίΌΡΟΓ νΘΓῸ ἰθπορδί ᾿ηϑριοἰθηΐθ5 
ἀδὶ οοποῖϊίαίϊ Πουγιἀστη σοΓΡα5 ΤΓΙ ΡαΠαὶ. 
Εῤ 58Π6 ΟπΊΠ65 ΘΟΥΡΙΡ υἰββϑί Πη15 αἰγῷ τροτ 5 
Ὠἶδὶ Δάν ΓΒ115 ΘΌ ΠῚ ̓ΓΔΠῚ σΊΆΨΟΙΙ ἴῃ ρΘοίουθ σΌΓΘῊΒ5 
Πίδηᾶ ἃρΓΘβί 15 ΘΟ ρ ϑοιἰββοί νῖγοβ να] ἀδ5 : 
ἀυδηι Θἰϊδτῃ ορογίθί βιρρ] οἰ θυτογαγθ, αὐ {01 5ὲ1 

[Δχὶ! αἰ γῖχ. 
130. ΕὔΆΞΚΞΡΕΜ. 

᾿ 

ΟἸΐτὰ ογδηΐ ἴογίθβ Μ|16511. 

131. ΕὔΞΡΕΜ. 

ϑοίθαοο. 

Νὅδ ουρὶαβ ΕυΤορᾶπι : Αβἰᾶ {101 τηυ]ίο πῃ θ] οΥ. 

1392. ΑΡΟΠΠΙΝΙΒ ΙΒΜΕΝΙῚΙ]. 

ΕἸΠ65 οᾶνθ, ᾿0 15 ᾿πίθγ- τη -Ῥἀδιηθηίδ ᾿η51185- 
[5τ θη 5 

οἴ οο]]θτὰ ΟΥΟ ΔΙ! ἀθτα, φαθτη γα]ρ65 πυπααδτῃ Πἰπααὶί. 

1239, ΕὔΒΡΕΜ. 

Ε ᾿ ἰουνὶ ΒΟΟΣ Γἀτλα]8, οαϊ σογητδ ἐγοηΐθ 

᾿ 58 Θοπδανριηΐ, ἀθηβὶβ ἀπτὰ τηοη 8 δργδῖ, 

ἰσράτα ἀδχίγα αὐδίΐθηβ, ὈΪδηἀοβαιθ βἰπί βίγα 
165 ᾿Ἰηῇἔδηβ οδἸδιηοβ, ΝΥ ρΡῃΔ5α 6 Υἱγοβαῖθ 

ἀδ6 5ι1νϑ ᾿πίθηΐοβ τη ]δταΐπθ τη]οθί. 
εἰ βίθεϊς θοοθ δηϊμηῖβ, παρτονία ρδββὶπα 

ΟἿΡΙ (15 ἴϑρα τηθιι γᾶ ἀθὶ ἄστη ὑαν θα υἱάθυθί. 

Ὠϊ πα α 6 Ομ 68 βίτααὶ ἀβροτὰ Ῥαγοᾶ μα} 1586, 

Ὠἱ βϑϑνᾶτα ἰγᾶίο ὈΪΠ6 τὰ 510 ρϑοίουθ υθυβδῃ8 

Ἰαταάπάυμι, ἀρνθβίὶβ γαριάσστη Ὀίδηδ {ΓΌΓΘΙΩ 

βἰϑίογοί. Ηδπο νοίἱβ ᾿ρτιαν Ρ]ΔοδΓΘ σπθυηθηΐο, 

αἱ σϑθὰβ {δὶ ρνεοβιἀϊατη βροηίθ δαάδὺ ἴῃ δροίϊβ. 
ΕΒ. ΨΙΟΘΕΚ. 

432, ἈΡΟΙΙΝΙΒ ΙΒΜΕΝῚ1. 

για οχίγθηηα, [015 ἀστ ἰηβίαβ δ β.}} 108, ΟΥδΘ 

δὲ τπταυϊητα Ογο δ! άθῃ : νὰ ]ρ65 αἀαθηὶ παπά ἀθβϑυὶς 

[αηᾳυδιη. ΡΤ. ἘΡ. Ρ10. 
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133. ΤΟΥΑΥΤΟΥ͂. 

Θηδαίοις. 

ἹΙστὸς ὑφαινόμενος ἄλλῳ χαχὸν, ἄλλῳ ἄμεινον. 

184. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΚΛΑΡΙΟΥ͂. 

Σμυρναίοις. 

Τρὶς μάχαρες χεῖνοι καὶ τετράχις ἄνδρες ἔσονται, 

. οὗ Πάγον οἰχήσουσι πέρην ἱεροῖο Μέλητος. 

κϑὃ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ὄργια μὲν δεδαῶτας ἐχρῆν νηπευθέα χέυθειν" 

ἐν δ᾽ ἀπάτῃ παύρη σύνεσις χαὶ νοῦς ἀλαπαδνός. 

Φράζεο τὸν πάντων ὕπατον θεὸν ἔμμεν ἰάω, 

χείματι μὲν τ᾽ ἀίδην, Δία δ᾽ εἴαρος ἀρ εἰδῶ: 

ὅ Πέλιον δὲ θέοους, μετοπώρου δ᾽ ἀθρὸν ἴάω. 

180. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Οἰνομάῳ. 

ἔστιν ἐν Τρηχῖνος αἴῃ κῆπος ἤΠραχλήιος, 

πάντ᾽ ἔχων θάλλοντα, πᾶσι δρεπόμενος πανημα- 
οὐδ᾽ ὀλιζοῦται, βέόριθε δ᾽ ὑδάτεσιν διηνεχές..... 

137. ΑΛΛΟΣ. 

; Τῷ αὐτῷ. 

ἤν τε τοῖσιν εὐπελέσσιν ἠδ᾽ ἀρχαιοῖσιν χρέος 

θήσεται, τὸ δ᾽ ἐχτεχμαρθὲν οὐδὲ μιχρὸν ἕξεται, 

.188. ΑΛΛΟΣ. 

Τῷ αὐτῷ. 

ἑκα τανυστρ ἀρϑο ὙΠῸ ἀφονδονὴν (ἧς ἀνὴῤ 

χῆνας ἐναρίζειν βολαΐσιν ἀσπέτους, ποιηδόρους. 

139. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Ζωσίμῳ. 

Ἰήσεταί σε νοῦσον ἠδ᾽ ἀχέσσεται 

᾿ἈΑσχληπιὸς, πόλισμα Τηλέφου χλυτὸν 

τιμῶν, Καΐχου ναμάτων οὐ τηλόθεν. 

140. ΔΠΙΌΛΛΩΝΟΣ ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΥ͂, 
ἜΦΑΝ ἈΠΉΤ , ᾿ς τὐϑος ὑδς Β ͵ 

Θεοφίλου τινὸς ἐρωτήσαντος τὸν ἀπόλλωνα" Σὺ εἴ Θεός, 

ἢ ἄλλος; ἔχρησεν οὕτως" 

ἰῦσθ᾽ ὑπὲρ οὐρανίου χύτεος χαθύπερθε λελογχὼς 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΘΘΙΕ ΘΆΔΟΔΜ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ, 

[δόν-. 

Ἐβί βιρϑν οαϑἰοϑί οοηοᾶγᾶ ἰπτϑατηπιο τ 

τῷ 133. ΕΌΒΡΕΜ, 

ΤΙθθδηΐβ. 

Τοῖα φυῶ ἰδχί [υΓ 8111 τηϑ!απι, 811] τη δ] 15 οβέ. 

134. ἈΡΟΙΙΑΝΙΒ ΟΛΈΠ.Ὶ 
ΒΙΏΥΓΏΦΘ5 : 

Τοῦ θθδίϊ 11 δ φιδίθυ νἱνἹ δγαηΐ 
Ουἱ Ῥαριπιὶ Πα αθιιπΐ αἱέγα βδοῦαπι Μεὶο ξ 

88. ΕΟΌΒΡΕΜ. 

Οτρία αὐυϊάοπι ἀοοίοϑ φρόατεν, ϑδδι 

Ιπ ἴγδιθ ρᾶγνα ργυυάθηίία ᾿ τηθη8. ἂξ 

Ῥαΐα οπιπίαπι 5 ργθπιὰπὶ ἀθυτη 8588 Ἴωὶ: 
Βΐθπιθ αυϊάοπι οἱ Αἴάθη (Την] 51} 116 πι),ν 6.6 ἱποὶρ 
ΘΟΙΘΏ 466 ἰῇ δοβίλίθ, δυϊαμηηοαιι6 τηϊίθτη ὅδ 

136. ΕΟὕΒΡΕΜ; τ΄ 

(Εποιηδο. ἐπ 

Ἐδβί ἴῃ Τυδομίηΐα ἰθυγᾶ ΠοΥΐ5 Ηδοτγου οι, 
οαποία Βα 068 νἱγθηίϊα, 8Ρ οἵμῃῖθβ 461 

πΘ4ι6 τηϊπυϊίαγ, ἀρ απααΐ δυΐθπὶ 8.18.6 

431. ΑἸαῦν. 
ἘΠάδιη. , 

Ιη686 Ἰηϑηβ.6 15 δίφαθ δη 1415 4υοά ορο 

Ροπθί, φποα δυΐθιῃ οοη͵θοίαίιτη οϑίς 

138. ΑἸΙαῦρ.ἢ 
ΕἸάθτη. 

. “ . ΚΓ ΤΕ ἃ 

Ε Ἰοηρθ- Ἰίοον Ἰαδεῶ ὝΞΕΡ ταἰ θη 5 
8ΏΒΘΙΘΒ ΟΟΟΙαΙΐ ᾿δοί! θ15, ἸΠΠΌΤΏΘΓΟΒ, Βον 

139, ΕΙΌΒΡΕΜΟ. ἐἶΞ 

ἶ Ζοβίμηο. ι 

Θαπδθὶς ΠῚ πιογθυτη δίχα ταθἀθρίίαν, 
ΖΕ βουϊαρία5, υτρϑπὰὶ Τρ ὶ Ἰπο! ἰᾶται 
Βοποῦϑηβ, (δϊοὶ ἃ αθης 15 ΠῚ Ἰοῃβ᾽ 

140. ἈΡΟΙΜΑΝΙΒ ΟΟΠΟΡΗ͂ΟΝ 
ΤΆΘΟΡΒΙΙΟ ουὐϊάδηι ἈρΟἸΠ λθτα. ἰῃίθῦιο 

ἄθαβ δῃ 108] 5165 Τϑβρομαϊο οΥδ' 

188. ΣσύΒΘΡΕΜ. 

ΤἼοδαρῖϑ. 

Οομηχηοᾶδ ἔοτὺ 11 ἰθ]α μδθο, δἰἰϊααθ ρα ]ηδῖη. 
: ΡΙΟΡ. 810, ΕΡ. Ὁ10.- 

405 Ῥαρὺε ἀοοὶριοὺ ἰγδὴ5 βδορᾶ 6 

1ϑά. ΑΡΟΙΙΑΝΙΒ “ιν ; 
ϑηιννη 8... 

ΤῸΡ αὐτὸ δὼ γἱρῚ5 Δάουὶῦ ἔῸΓ5 Ἰὼ 

ΒΟΜ. 



πὴ ΠΤ ΗΝ ἀλευ τ πὰ τλοις 
ὶ: ΑΝ ΚΣ , ὮΝ, 

λογμὸς ἀπειρέσιος χινούμενος, ἄπλετος αἰών, 
ἰ δ᾽ ἐνὶ μαχάρεσσιν ἀυήχανος, εἰ μὴ ἑαυτὸν 

Ἰβουλὰς βουλεύσῃσι πατὴρ μέγας, ὡς ἐσιδέσθαι- 

ἔνθα χεν οὔτ᾽ αἰθὴρ φέρει ἀστέρας ἀγλαοφεγγεῖς, 

τε σεληναίη λιγυφεγγέτις. αἰωρεῖται. 
ὃς ἀντιάει χατ᾽ ἀταρπιτόν, οὐδ᾽ ἐγὼ αὐτὸς 

ν συνεὼν ἐπικίδναμαι, αἰθεροδινής, 
ὰ πέλει πυρσοῖο θεοῦ περιμήχετος αὐλών, 
ν εἰλίγδην, ῥοιζούμενος. Οὐ μὲν ἀν ον 

νος πυρὸς αἰθερίου δαίσειέ τις ἦτορ᾽ 

ἔχει δαίειν" ἀζηχεῖ δ᾽ ἐν μελεδηθμῷ 
αἰῶσιν ἐπιμίγνυται ἐκ θεοῦ αὐτοῦ. 

τ τοφυής, ἀδίδαχτος, ἀμήτωρ, ἀστυφέλικτος, 

μα ψνηδὲ λόγῳ χωρούμενος, ἐν πυρὶ ναίων, 

π- ἕξ 

Ὁ θεός" μιχρὴ δὲ μερὶς θεοῦ ἄγγελοι ἡμεῖς. 

441. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΑΡΠΗΔΟΝΙΟΥ͂. 
Παλμυρηνοῖς. 

τέ μευ μεγάρων, ἀπατήμονες, οὔλιοι ἄνδρες, 
Ἴτλης ἀθανάτων ἐριχυδέος ἀλγυντῆρες. 

142. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Πυνθανομένοις τισὶ περὶ τῆς Αὐρηλιανοῦ 

χατὰ Παλμυρηνοὺς στρατείας. 

ον ος τρήρωσιν ἱερὸν γόον ἠγηλάζων 

ὴς πολλῆσιν " ταὶ δὲ φρίσσουσι φονῆα. 

143. ἈΠΟΛΛΩΧῸΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΟΥ͂, 

Δ᾽ ὁπόταν νύμφαι δροσερῇ χατὰ ἄστυ χορείῃ 

ο᾽ ἡπόμεναι στρέψωνται ἐὐστεφέας χατ᾽ ἀγυιὰς, 

: ὶ τεῖχος ἀμρι οι πολύστονον ἔσσεται ἄλχαρ, 

ὭΣ μυρία φῦλα πολυσπερέων ἀνθρώπων 

τρου χαλλιρόοιο πόρον περάοντα σὺν αἰχμῇ, 
χαὶ Σχυθιχὴν ὀλέσει χώρην χαὶ Νυσίδα γαῖαν. 
Παιονίης δ᾽ ἐπιβάντα σὺν ἐλπίσι μαινομένησιν 

τ τοῦ χαὶ το τέλος χαὶ δῆρις ἐφέξει" 

ΘΑΡΌΤ' ΥἹ. ΟΒΑΟΌΙΑ. : 491] 

Παπητγηδ ᾿ηΠ ηἰΐ8, 5656 ΤΟΥ ΘΏ5, ἱΠῚ ΠῚ ΘΠ 511ΠῚ ΦΟΥΈΓΊ. 

ἔϑί δυΐθηι ἰηΐθν ἀ605 ἰη γαῖ Ὁ }}}8, ἢἰδὶ βοΙ ρβιπὶ 
ΘΟΠΒ1|1ἃ ἃρὶίανουῖα ραΐο ππᾶρηι5, αὐ ν᾽ ἀογθηΐ : 
ὉΔῚ ποάὰθ ἰμθν ἴθνξ 506}}ἃ8. βρ! θη αἰ ἀδτη-Πσοτη- 

[ΒΡ θηΐθ5, 
ὭΘ4.6 ᾿αηᾶἃ ἀΓριία-]106- Ὁ] 6 5. Ἰπηπηϊηεί. 
Νοῆ ἀθιιβ οσοαγεϊΐ ΡῸΓ νἰᾶτη, ΠΘΩι6 ΘΡῸ ἴρ86 80ἱ 
τ 115. ρΓΘΒΘἢ5. π|6- πη, Ρ6Γ ἰπουθιη- νου ἰρὶ- 
θὰ οϑί Ἰρτιϑὶ ἀδὶ ργϑΙ Οἢ ΡῚΙ8 ΔΙν 5, [πθ6-8οίι5, 
Βτδα θη 5. ν 1] 6 γ ργω-οο] ον ἰδ 6- ϑίγθροπβ. ΝΟη 

[φυϊάθτα ἢ] πὶ. 
δὶ 415. δι {Πρ 15βθὲ Ἰρῆθιη Θἰ μου τη, ἀγογοῖ ρϑοίαϑ: 
ΟΠ ΘηΪη Πα οἱ χιιο πγρᾶύ; σοηἰἰηυδαιο Θχϑγοϊ αἰ ϊοηθ 
ΦΥΠῚ ΦνΟ ᾿ΠΉΠηἸβοθία ᾿ΠοΙ ρΘη5 ἃ ἀ60 ἴρ50. [511.8, 
Ἐχ 5θ-οὐτίιβ, ποη-ϑἀοοίαβ, βὶπ6 τηαίγο, ἱποοποιβ- 

ὭΘΩῸΘ αυοδά ΠΟΘ Π γ ΓΡῸ αυϊάθπι οδρίθηα 15, ἱπ 
[Ἰσπ6 Παρ (δη5, 

ἢοο ἀθὰ5 686 : τηοάϊοα δαΐθηη ἀοὶ ρουίϊο πα! Π05. 

1. ΑΡΟΙΠΙΝΙΒ ΒΑΒΡΕΒΟΝΙΙ. 

ῬΔΙΤΊΥΓΘἢΪ8. 

Ἐχιΐθ πηθὶ5 ϑαΐθι5, ἱπιροβίογοβ, ρογποϊοϑβὶ υἹἱγὶ, 
ΘΘη115 ἱπιπηοΓ 8] 1 πὰ σ]ΟΤΙΟβαπι τη! Θϑίϊα - ἃ Ποϊθηί65. 

112, ΣΌΒΡΕΜ. 

Τηἰθγροσδηὶθὰβ ααϊθυδάδτη ἀ6 ΑἸΡ Θ᾽ ΙΔ ἢ οοηίτἃ 
ῬΔΙΤΔΥΓΘΠΟΒ ΘΧρΘα 1 0Π6. 

Εδ]οο ΟΟἸυΠΉ 15 ΒΔΟΓΌη, ἴ.6. Ἱηρ ηΐθιῃ, ᾿αοΐπιτη 84 αιι- 

501115 ΤΠ {15 : Πῷ δαΐθπι μογγθηΐ ΟοΟΙΒΟΓ ΠῚ. [6615 

1ὼὲ5. ΑΡΟΠΕΙΝΙΒ. ΟΗΠΑΙΟΒΏΌΟΝΙΙ. 

ϑοᾶ ΄υδπᾶο Νγιρῃ τοβοϊάδ ρ6Ρ ἀγθθῖῃ οἤογοᾶ 
Βϑυάοηίοβ νϑυβδθαπίαν ΒΘ Π6- Οὐ Πᾶίἃ5. ΡῈΓ νἱ88, 
δἵ ΤΠΌΓΙ5 πη] 105- ΘΓ Ϊ 15 ἃΠΌΓΘἢ5. ὈΔ]Π615 δαὶ ἐρτῶ- 

ἶ 5 ἀατη, 

τα ἰχπηο Ρ]υτί πη σϑηίθ518.6- ἸΒΡΘΓΒΟΓΌΙη ΠΟΙΏΪΠΙΓΏ, 
[βίγι ρα ]οῦθ- Πα 6 η 15 νδά πη ἰγ8}} 0] θη [65 οατη Πδδίᾶ, 
δὲ ϑογίμίοαπι ρογαθηΐ γορίοπθπι δὲ Μγϑβίδιη ἰθυγΆτη. 

ῬοπΠΙδπι 564 ΘὨΪΠη ΠΡ Θ5585 ΟἿ 5ρΡ6 ᾿Ἰη58η8, 

101 οἱ νέῳ Πηΐβ οἱ ργὶ απ δἃ5 ΘΟ ΘΟ]. 

Δ᾽. ΑΡΟΙΙΙΝΙΒ ΒΛΗΡΕΡΟΝΙΙ. 

Ῥαϊηιμ»δηϊ5. 

55. ρῬγανίαιθ, ἀουηο ἀἰβοραϊίθ ποβίγα, 

ἰτηΐβ ἀϑαὰθ ρ ᾶν65 ἀϊ5 ᾿τητηογίδ 1115 Θϑίΐβ. 

1λϑ, ΕΙΌΒΡΕΜ. 

ἢ Ἱπέογγοφαριέϊδιις φιῖδιιδάαηι 6 Αι οἰϊαπὶ 

οοπένρα Ῥαϊηιψγοπος δῳρθοαϊίϊοηο. 

Ὁ Ῥγοοὶΐ βᾶορο ᾿πούὰ ΘοΙΩΡΙ ΣΙ θῈ15 ἀηὰ8, 

ΑΝα. ῬΟΠΙΤΙΑΝ. 

αυτ ἰδτηθη παι σοϑβαπὺ μοβίθηι Ἔχ ΠΟΥ ΡΘΡ6, ΘΟ] ατ ὉΪ5. 
ΑΝα. ΡΟΙΙΤ. 

118. ΑΡΟΙΤΙΝῚΒ. ΟΗΑΤΟΈΡΟΝΙΙ. 

Τοροῦθ αὐο ᾿ϊααϊάδ5 δριίαθαπί ἀνθ μον θᾶ8, 
Ἰοθίδαιιθ Βα θη ὨΠΠΔγΘ5. Θ᾽ ΘΟμΡἱ ἰδ ὨΥΤΏΡ:Β, 

δὸ [αποβία ἀδοϊξ τχανιιβ τη ϊτηη8, {ΠΡ Ω 8, 

ἕὰαπο ἰογίθ5 ΡΟΡΌΪ γα} 118. 6 σϑηίθι8 οὗὶ 

ἐγδ]οἰθηὶ ἀγα ὶβ [δ(υἹ βρθοῖοβδ Πυθηΐδ, 
ναβίδθαπίαιθ ἄρὴῸ5 Μδ808 δίαιιθ ἃγνὰ βου ῃδυθτη. 

Αϑῦ αἱ Ῥδηποῃίΐδηι δἰἰσϑυϊηῦ τηΐοτα ραυδηΐθβ 

Βο5 {Π1|0 ἰαίατα οἱ ΜδΡρ1β υἱο] θη βἰϑίθ, ὙΨὙΑΙΕῈΒ 
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144. ΛΠΟΛΛΩΝΟΣ ἈΝΩΝΥΝΟΥ͂. 
“Ὅτε τὸ Βυζάντιον ᾧκισεν ὁ Βύζας, ζηλοτνπήσας δΑῖμος, 

Αἰμιμόντον δὲ τοῦ δρυμοῦ ἦν ἄρχων, οὗ καὶ ὄρος 
ἐπώνυμόν ἐστι, χαὶ νομίσας, εἰ προχαταλάδοι ἀνθρώ- 

πους ἔτι νεοχαταστάτονς, νικήσειν τοὺς Βυζαντίους, 

πέμπει τῶν «οἰκείων τινὰ πρὸς τὸν ᾿Ἀπόλλωνα, ἐρωτῶν 

εἰ περιγενήσεται τοῦ Βύζαντος" ἔχρησεν οὖν ὁ Ἀπόλ- 

λων οὕτως" 

ἔγρεο χαὶ παλίνορσος ἐπείγεο χαὶ λέγε ταῦτα" 

Οὔ σέ γε Φοῖθος ἄνωγεν ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι. 

Κείνου γὰρ θεὸς αὐτὸς ξὴν ὑπερέσχεθε χεῖρα, 

ὃν χαὶ γῇ τρομέει χαὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν 

Ὁ πόντος τ᾽, ἠέλιός τ᾽, ἠδ᾽ ἠέριον χάος αὐτό, 

148. ΑΛΛΟΣ. 

Περὶ τῶν ἐχλελοιπότων χρηστηρίων. 

ἀμφὶ δὲ Πυθὼ χαὶ Κλαρίην, μαντεύματα Φοίδου 
αὐδήσει φάτις ἡ μετέρη θεμιτώδεσιν ὀμφαῖς. 

Μυρία μὲν γαίης μαντήια θέσχελα νώτῳ 

ἐβλύσθη, πηγαί τε χαὶ ἄσθματα δινήεντα. 
ὃ Καὶ τὰ μὲν ἄψ χθονίοισιν ὑπαὶ χόλποισιν ἔδεχτο 

αὐτὴ. γαῖα χανοῦσα᾽ τὰ δ᾽ ὥλεσε μυρίος αἰὼν. 
Νούνῳ δ᾽ ἠελίῳ φαεσιμιόρότῳ εἰσέτ᾽ ἔασιν, 
ἐν Διδύμων γυάλοις Μυχαλήιον ἔνθεον ὕδωρ, 
Πυθῶνός τ᾽ ἀνὰ πέζαν ὑπαὶ Παρνάσσιον αἷπος, 

10 χαὶ χραναὴ Κλαρίη τρηχὺ στόμα Φοιθάδος ὀμφῆς. 

140. ΑΛΛΟΣ. 

Περὶ τοῦ ἱεροῦ Ἀπόλλωνος. 

ὧ ζαθέης γεγαῶτες Ἐριχθονίοιο γενέθλης, 

ἔτλητ᾽ ἐλθέμεναι, καὶ ἐμὴν ἐρεεινέμεν ὀμφήν, 

ὁππόθι δῃωθῇ περικαλλέος ἕδρανα σηχοῦ. 
Κλῦτε δαφνηρεφέων μυχάων ἄπο θέσχελον ὀμφήν. 
Εὖτ᾽ ἄνεμοι πνείοντες, ὑπηέριοι χελάδοντες 

τρίθωνται πατάγοισιν ἐναντία δηριόωντες, 

κρυμὸς δ᾽ αὖ περὶ χόσμον ἀπείρονα νήνεμος ἔσται, 

σι 

μηδὲ διεξερύγησιν ἔχῃ χεχαχω μένος αἰθήρ’ 

ΠΑΝΤΗΟΠ ΠΟΙ σΒΕΟΕ ἈΡΡΈΝΡΙΟΙΒ 

ὭΘΩΙΒ ὁυυοίαιμαοορίαπι μαθθδΐ ΤΗΔΗΝ 

τ. ΑΡΟΙΙΝ 15 ἸΝΟΒΆΤΙ.. 

Ουπὰ Βυζϑιίϊαμα οοπάϊαϊ ΒΥχᾶ8,. Ἰαν άϊα- 
Βϑοιίιβ Ηοτηῖβ, --- Ηφοϊπηοηϊ δαΐθιη. 

δὶ ῬγΪΏΟΘΡ5, ΘΟ] 5. οὕ ἸΏΟΠΒ ΠΟΙΏΪΠ6 νῸ 
οἱ ταῦιβ, δὶ ρυθοοοοαρδυθυῖτ ΒΟΙΩΪΠ65 Δ ἢ 
σοηδίϊαϊοβ, ἴοτ αὖ νἱποδὶ Βυζδηίῖο5, τη ϊε 
Ἰϊανίαπι ααθιπάδιη δὰ ΑΡο Ππ6πι, ἱπίθυτοσι 
Βαρογανοὶ Βυζδηΐθηι : ΟΥΔΟΌΪ τη ἢ ἰεῖτας 
ἀϊάϊ ΑΡο]]ο : ἷ 

115. ΑἸτῦϑ. 

6 ἀδίθονα ογδου!οναμη. 

Ἐπ ἢ:οὸ φυϊάθπι ᾿ΐθγατῃ ἰθυγοβίγοθ 58 5 
1ρβ8ᾶ ἰογγὰ Βἴδηβὶ 1 γϑγο ρϑγάϊαϊ ἸηΠηϊτυ 
{Ππἰοὸ διιΐθπι 5011 ΠΟΠΊ]Π65-}}δίγδηὶ 80 
ἴπ ΠΙάγπιογιπη ον! αι! 5 Μγοαίθία αἱ 
Ῥγιβοηίβαιθ ρϑγ βοϊαπὶ 5} Ῥαγπαβϑβίο γοτί 
οἱ βϑ!θγοβᾶ (Ἰᾶγιβ, ἃβρθιαπι 05 [αἰ Δ ]ο80 

(40. Αἴαῦν. 
Π6 Ἰθηρῖο ἈΡο πὶ... - 

Ο αἰνίπο δι] ΕΤΙΟΒ ΠΟΠΙ ρϑπθῦθ, 
Θαβ πα ϊβι15. γθηΐγθ, δὲ τηθδπὶ ᾿ΠΙΘΓΓΟΡ ΡΟ, 
4υδπάο ναβίαία 5ἰηΐ ρθγρυϊοῦὶ Τα πάλη 
διά 46 ἸΔυτο-οἰποίῖ5 Ρθπθίγα 5 αἰν] 
Οὐδηάο νϑηΐὶ βρίγδηίθβ, 86 υ]} ὁ. 6. ΡΘΓ ἃ 
ἰογᾶπίυῦ βιγθρ ἴθ 5 Ἰηνίοθπη οοηπίοδβίδπί 
{πιξυ8 δαΐοπι οἶγοᾶ τπηυπᾶυτῃ ᾿πβηὶ 

1κὅ. Αἴτῦὺν. 

Γ6 ἀοζοςέι ογαοιἰογιηι. 

Ρυιεΐα αυοά βροϑοϊαί, ΟἸαυίααθ ογδοαϊὰ ῬΒΆΘΌΙ 
ἀἴφατῃ δαυίάοπι οἱ βαποία νϑρατη ἰΘ γοῦθ ἄοο600 : 

βοχοθηίΐδ, δχ ἱπηῖβ βοαΐϊπου οὐγᾶουϊα ΘΓ ΕΪ8, 

(οπίββαιμθ οὗ ταρίἀδ βθηϑι8 γϑΡ 9 1Π6 ΤΟΓΟΌΘΗΒ 
Ἠδ|α5. Αϑὐ δδάβθιν ναβίδα ἀθίῃ 1806 ἀθῃ βοὴ 
Βδυβιῦ ἰθυσὰ βίηπ, ργθββιίαθ ἃπηοϑᾶ νϑίιβίδϑβ. 
Ναπο ἰδηΐατη Πάνυ β, ἃΥνΪ ααδ οεθοδ ρΓοΐα μα] 
δηΐγδ Ἰδοθηῦ 5011 Μυοδιοῖα ᾿στηρηδ βαρθυβίββ, 
ααΐααθ δᾶ Ῥυίμοηΐβ οδιηροβ δίαπθ αἰΐα ὙΊΡΘ ΠΕ} 5 
5 ἴαρα Ραυπδββὶ ηἰ 5 ἴοη5 Θρουϊί πηᾶδ8 : 

. πο ἃρ6 ΕΡΙΟΒΊΠΟΙΙ ΒΟθΟ 68 ἀἰνὶπϑ γ 

᾿αὐδηᾷο αυᾶ588 οδἀδηύ γα δη 115 τη Ο5η] 

ΟΠ ΡόΡᾶ Π66 ΡΓΘΒΒῈ5 ΒΡ: Δοῦ]δ, ΤΟ ΡΡΘυ 

οἱ Ἰαρίάοβα Οἱαροβ, ῬΒΟθθδθ οτᾶ ὍΒΡΘΡδ 

1.10, Αἰαῦῦ- 

αθεσον ἀνόσιον, αν άνοσσονν Ἔσφον»: φοσσινοσπνηοεα 
Αροι{ἰγυῖς (6 510 ἐρδίια ἐθιρ ,ίο 

ἐτεαναῖ αι, ολμικαῶρν καὶ οι όμέμον. ἀμανας ιρδυ καςτατυ να, κτυβονφρῶ, ας. κῷ τως οὐ τανε κα κων. υμαρ ων. οι τς 

ἀε6 ποβίγδιη δβχρϑοίδϑβ φαροβῖίο ἴῃ 11πὶ 

ἘΣ ἰδοίῖβ Ιδατο βρθοιθαβ ἀἰδηὴ δοοῖρθ ξ 
ΟφἸοβίθ δὰ ἤσπιθπ, ἀσπι οοπίτα Οθτὴ Ι 

ααυδδδδίπβαιμθ τηϊηδ8, δάνθυβδαιθ ΡΡΘΘ] 
ἄστη νϑπίογιιτι ΘΧΡΘΡΒ ἸηδρΊΟ βἰδὺ [υ 



: λόεις περὶ γαῖαν, ὅπη τύχεν, ἔχπεσε πυρσός" 
; ..- 

᾿ν ν μὲν δὴ θῆρές τε χατ᾽ οὔρεα δειμαίνοντες, 

ύγουσιν πυμάτοις ὑπὸ χεύθεσιν, οὐδὲ μένουσιν 
εἰν ὄσσοισι χαταιθάσιον ἀϊτὸς ἔγχος. 

μὲν χαὶ νηοὶ μαχάρων, χαὶ δένδρεα μαχρὰ,. 

τῶν τ᾽ ὀρέων χορυφαὶ, νῆές τ᾽ ἐνὶ πόντῳ 

μνονταίῖ ζαπύροις πωτήμασιν ἐυιπελάοντε 
εν αὐτὴ πληγεῖσα Ποσειδάωνος πα αὰν 

λὶς ἠχήεσο᾽ ἀναχάζεται ἀμφιτρίτη. 

: οὖν χαὶ ἄτλητον ἐνὶ φρεσὶν ἄλγος ἔχοντες, 

τε Μοιράων ἀμετάτροπα δήνεα θυμῷ. 
ἴσι γὰρ οὐρανίδαο Διὸς χατένευσε χάρηνον, 

τι χε δινήσωσι μένειν ἀσάλευτον ἀτράχτοις. 

Πρ “ἦν δολιχοῖσι χρόνοις περικαλλέα σηχὸν 

Υ οὐ οῖοι διιπετέεσσι ἐδ ῆναι 

141. ΚΑΛΟΣ. 
Ὶ Νιχαιεῦσι. 

θῶ ὥνος δ᾽ οὐχ ἔστιν ἀναρρῶσαι λάλον ὀμφήν. 
Πὰν δολιχοῖσιν ἁμαυρωθεῖσα χρόνοισιν, 
ὄληται χλη(δας ἀμαντεύτοιο σιωπῆς. 

ε δ᾽, ὡς ἔθος ἐστὶ, θεόπροπα θύματα Φοίόδῳ. 

148. ΑΛΛΟΣ. 
Τ ὰ δὲ ἀχόλουθα καὶ ᾿ ἑτέρῳ χρησμῷ διεξῆλθεν, 

εἰπὼν οὕτως" 

θ᾽ ὑπὲρ οὐρανίου πυρὸς ἀφθίτου αἰδομένη φλὸξ 

γόνος, πάντων πηγή; πάντων δὲ χαὶ ἀρχή, 

τε φύει μάλα πάντα, φύουσα δὲ πάντ᾽ ἀναλίσχει. 

149. ΑΛΛΟΣ. 

γωτήσαντός ποτε τοῦ ἱερέως τὸν Ἀπόλλωνα περὶ τῆς 
ιελλούσης χρατεῖν θρησχείας, παράδοξον εἶπε χρησμὸν 
οιοῦτον. 

ὄφελες πύματόν με χαὶ ὕστατον ἐξερέεσθαι, 

ΟΠ ΘΑΡΌΤ ΥὙἹ. ΟΒΑΟΌΠΑ. 

ὶ 
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ΔΡΘΠ5 Οἶτοᾶ ἰοΥγᾶ πη, αιιδουπαιιο [οτίο -Θυθηϊί, οχοὶ- 
Ἢ [αἷ᾿ ἴαχ : 

(δηλ αυϊάθπι ἴοτ ἴῃ τη η  θιι5. οχ ϊπηθβοθηΐο5 
ἱαρίαηΐ ΘΧ ΓΟ ΠΊὰ5 51} ΒρΘΙ αΠοᾶ5, ΠΘ4Π16 Βαβι ποηὶ 
Ἰηξαθγὶ οου 15 ο ᾿{15- ἀθπηϊββατῃ 1ονΐβ Παδβίδπι. 
Ουδ συϊάοθπι οἱ ἑθπιρ]α ᾿θαϊογιπιὶ, 6. ἀθογατῃ, δὲ ἂἃγ- 

[θοΓ65 τηᾶρηδ᾽, 
ὀχοϑἰβογυτησυθ τηοηἑπὶ οδοιΠηΪη, ΠδγΘΒααθ ἴῃ 

[Ροηΐο 
ἀοπηδηΐαν ν]46-᾽ ρῊ {15 γο αι! θ5 Δρρτορὶ παυαηίθ5; 
οἱ 'ρ58 χυϊάθπι ρϑγοιιβδϑα Νϑρίιηϊ ἀπηΐοα, 
56 50η0Γἃ Γοίγοοθαϊί ΑἸηρὨϊ γὶίο. [65, 
γο5 ἰρίίαν Ἰη ο] ΘΓ Ί]Θ τὰ ἴῃ δηἰπηῖϊβ ἀο]ογθπὴ ΒΔ θ6Π- 
ἰο]θγαΐθ ΡγοΔΡῈ ΠῚ ἱπη πηι 8 Β}}1ἃ ΘΟ 5118 τηϑπίο υαϊίάει 
Η]5. ϑηΐπὰ ο ΙΘο] Τονὶβ δάηαϊ οαραΐ, [ουββαπι. 
αυοάουηαιθ [μ515. γοϊνουϊηΐ, τηδηβιγαπι ἑὰ ἱποοη- 
Βαίαπι 50}ΠΠοθὲ Θγδί Ἰοη 15 θη ρου θ.5 ρογρα]ογαπὶ 

[[ϑῃηρ] πὶ 
ἴδοῖαπι ἰὈἸηΪΡθ5 ἃ- δον πι58158 ἀουηϊαἰαπη-ἶτὶ Ὁ 

1417. Αἰαῦν. 

ΝΙςοοθηβί 5. 

ῬυΠοηΐ5. ν ΓΟ πο ᾿ἰσθί ΘΟΓΓΟΟΓΆΓΘ ἸΟαυδοοπη νο- 
Φατα θηΐπὶ ἸοηρῚ5 ΟὈβοιυγαία ἰθηρΟΥ 5, [Θθπη. 
ἰη]θοΐαβ-ἴθγί οἰανθ5. ΠΟ - σα οἰ ΔῊ {15 5116 Π{1]. 
Ορογοιηϊηὶ δυΐθπι, αὐ Τη05 δϑί, ἀἰνίηᾶ βδουὶΠοϊὰ 

148. ΑΙχῦν. ἱΡμαΒδός 

Οὐδ βδααηὐαν δὲ ἴῃ Ἰΐθρο ογϑοι!ο Θχροϑιί, 

βῖο Ἰοοαίαβ : 

[δὲ βῦρον Ἵοϑ θβϑίθτη βπθπὶ ἱποουΓρίυμη διά θη8 
[{{πτηπη8, 

νἱ ἰδ τη- ῬΑ Θη5, ΟΠ ΠῚ [ὉΠ5, ΟΠΊΠΪ Πα. ῬΓΙΠοΙ- 
[Ρἴατῃ, 

ἀ(υῷ σοί σηι 58 Π6 οπιηϊα, 564 δ᾽ η6η5 οτηηΐδ ΔΌβυτηϊ.. 

119. Αἴαῦϑὸ. 

Ιηϊθργορσδηίθ αποπάδμῃι βδοογάοίθ Αρο]]ίηθτῃ 6 τϑ-- 

Ἰϊρίοπθ αυδθ ἀουπιϊπαίατα ογαΐ, ἱπογθα!}}}6 γϑαα]α 

ογασαϊατα μυΐ α566 τηοάϊ : 

{Π|πᾶπ| αἰ ἰπιαπα τὴ6 οἱ, δαί γοπλιπὶ ἱΠΕΘΥΓΟΘΆΓΘΒ, 

σπθὰ, [ὰχ Ἡστηΐ]65 οὔθοο ρϑεϊῥ ἱπηροὶθ ἰθργᾶβ. 

ὯΟ ῬδΥΪάδ6 Βιιτητη 8 ρθο 68 ἴῃ τηοη θι5 Πουγϑηὶ, 

16 αἰίαβ βαδουπί ἴονθαβ, π66 οδϑ πι5 δοίδιη 

[6 δάνθυβο δου!β μδβίδτη ᾿υτηϊη6 ροββαηί. 

ἰοαρ]α ἄθατη, αὐόθαιθ ἃἰΐο νϑυίϊοθ βαγριηΐ 

ἃ, δ Θχϑθἶὶβὶ ργϑογαρίδ οδοιυσηϊ ἃ ΤΟ: 18, 
ϑαϊο πᾶνγθβ ρϑίδρο ἤδρνυδπίιθιιβ 4}18 

χΐς9 ρογθιαηὶ. Οαὶπ οἱ Νρίαπιδ ΘΟ αχ 

ἡ ΟΟΠοιι58ἃ γὙΔΡῸ8 τϑίγρο ἤδοιδ γθυΌθυ 6 οΊ Θ551.8. 

5 ἰοίταν, ᾿ἰοθὶ ᾿τηγηθη50. ρυρθοογάϊδ, ᾿ποῦτι 

{1, ῬΔΥΟΔΡΌΤΩ ΔΏΪΤΩΪ5 ἸΏ] ΟὉ116 (ουὶθ 

ἴα, ααἰδὰβ δ μ . 1 δον ἀγάπα ΟΘΥΥΪΧ 

δηπαϊί, αὐ οοτίο αὐαἱἀααϊά 5 Ὁ ΡΟ]]Π66 [αβιιβ 

γοϊνουὶί, ἱτατηοίαστα τηδηθδί. θα ρ 6 μδθο αποαῖιθ ἰθτὰ- 

οεο!ἰτα5 118 ρ518 οἹἵτα Βα οουτηθ γ6 ἤδηητηϊβ  ἰ[ρ]ὰ 

ἰαἴατα ογδί. ΕΒ. ΥἹΟΕΚ. 

111. λιαῦϑ. 

Νιωαοηϑίδιιδ. 

Ργ(μΐδοοθ πϑαπθαπέ γθνοοανὶ Ὁγδοῦ]ᾶ νοοΐβ, 

αιδ6 οδηΐ ἰδτηἀτιάαπι οονὶ Ἰομρίπαιπδ νοι βίδϑ᾽ 

βαβία!, δο τααΐα οἸδίβογα 5:16 ῃ 18 οἷανὶ.᾿ 

τοβ ῬΒΟΩΌΪ ἰπίθυθα ποίῖβ ἱμουχη 16 580 15. 
Ἷ ΕᾺ- ΥἹΘΕΕ- 



ἀ4ἀϑ4 

δύστηνε προπόλων, περὶ θεσπεσίου γενετῆρος 
ἀμφί τε τηλυγέτοιο πανομφαίου βασιλῆος, 

ς τῆς πάντα πέριξ βοτρυδὸν ἐχούσης, 

ξ τείρεα, γῆν, ποταμούς, ἅλα, Τάρταρον, ἠέρα χαὶ 

[πῦρ. 
ἥ με χαὶ οὐχ ἐθέλοντα δόμων ἀπὸ τῶνδε διώξει 
αὐτίκ᾽, ἐρη μαῖος δὲ λελείψεται οὐδὸς ἀφήτωρ. 

χαὶ πνοΐ 

Εἶτα περιπαθῶς ἀνοιμώξας ἐπήγαγε"" 

Οἴμοι, μοι, τρίποδες, στοναχήσετε" οἴχετ᾽ ἀπόλλων. 

λρ οἴχετ᾽, ἐπεὶ φλογόεν με βιάζεται οὐράνιον φῶς. 

180, ΑΛΛΟΣ. 

Καὶ ἐν ἑτέρῳ χρησμῷ περὶ τοῦ ἀεὶ ὄντος θεοῦ λέγων 
χαὶ τὴν ἑχυτοῦ ὁμολογῶν ἀπώλειάν φησι" 

ει 
Ἣν Ζεὺς, ἔστι τε νῦν Ζεὺς χἔσσεται' ὦ μεγάλε Ζεῦ, 

οἴη μοι χρησμῶν ὑπολείπεται ἠριγένεια, ἢ 

1581. ΑΛΛΟΣ. 

Ὁ αὐτὸς ἐρωτηθεὶς, τίς θεός, ἐξεῖπεν οὕτως" 

Αὐτοφανής, ἀλόχευτος, ἀσώματος ἠδέ τ᾽ ἄῦϊλος. 

Κεῖθεν δ᾽ ἔχ σέλα εἶσι πέριξ σφαιρηδὸν ὀλύμπου, 

ἔνθεν δ᾽ αὖ τυτθὴ διαείδεται αἰθέρος αὐγή, 
ἠέλιον, μιήνην χαὶ τείρεα φωτίζουσα. 

ὃ Ταῦτ᾽ ἐδάην, ἔμαθόν τε νόῳ, τὰ δὲ λοιπὰ σιωπῶ, 

Φοῖόος ἐών" σὺ δὲ παῦε τὰ μὴ θέμις ἐξερεείνων, 

χἄνεχα σῆς φυσιχῆς σοφίης τάδ᾽ ὑπέρτερα γωμῶν. 

1583. ΑΛΛΟΣ. 

Ποπλᾷ τινι τοὔνομα ἐρωτήσαντι, εἰ συμφέρει περὶ χρη- 
μάτων εἰς φιλοτιμίαν πέμψαι πρὸς βασιλέα, ἀπεχρί- 
νατο οὕτως" 

Καὶ τόδε σοι δρᾶσαι πολὺ σὺ μφέρον εὐμενίῃσι, 

λισσομένῳ Ζηνὸς πανδερχέος ἄφθιτον ὄμμα, 

ἐχ δὲ πάτρης στεῖλαι γαίης βασιληίδος ἄστυ 

ἐξεσίην, παρέχοντα χλυτὴν πρεσθηίδα πίστιν. 

188. ΑΛΛΟΣ. 

ἤΑΛλλοτε λυπουμένῳ τῷ Ποπλᾷ ὡς χαὶ τῶν πραγμάτων 
ἐναντιουμένων αὐτῷ χαὶ τῆς οὐσίας μειουμένης χαὶ 

τοῦ σώματος οὐχ εὖ ἔχοντος, χαὶ μαθεῖν ζητοῦντι 
᾽ - ΄ ΄ - 

παρ᾽ οὗ ἂν δυνηθείη βοηθείας τυχεῖν, ἔχρησεν οὕτως. 

ἴλάσχου Ζηνὸς βιοδώτορος ἀγλάον ὄμμα. 

184. ΑΛΛΟΣ. 

Στρατονίχῳ τινὶ ὄναρ ἰδόντι περὶ τῶν τῆς ἰδίας ζῶης 

ἐτῶν, καὶ πυθουένῳ, εἰ χρὴ πιστεῦσαι, οὕτως ἀνεῖ- 
λεν" 

Εἰσέτι σοι δολιχὸς νέμεται χρόνος ἀλλὰ σεδάζου 

ἈΝΤΗΟΓΟΘΙΔῚ ΘΗ Βα Αι ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 

Ῥιθοδηΐὶ δον] 5 οποή δ ἐπέμιοεϊε ἸΠΟΟΡΓΙΡίΟΒ, 

Ι Ἰῃ ροβίθγυπι {101 Ἰσησατα ἐγ! αϊ ἰοπιρυϑβ : 

,“"- 

ἸΏΓ6]1Χ Ἰηΐδυ τη πβίγοβ, 46 ἀἰνίηο Βοπίίοτο. 
ἄθαψιιθ ῥγοου!-ηδΐο 86ῖ, πίῃ τηΪΠἰ ΠῚ ΟΥΔΟΌΪΟΓΙ 

᾿ [δυοίοτο τοβ 
ἄθᾳιι8 5Βρὶ γα οπηηϊα οἰ Γοᾶ ΓΔΟΘπη -τηθο Πα θοπίθ,. 
ἀδβίγᾶ, ὑθγγΆ ΠῚ, ἢν 105, Ἰη8γ6, ΤΑΓΙΔΓΏΙΩ, 8ΟΓΘΙας 

ο [δὶ 
4υϊ πη δὲ ποϊϑηΐθπι ἀουηῖθιιβ 6Χχ ἢΐ566 δθῖσοι 
βίδι πη, 50} Ρ]υτη 6 ̓ἰηφαδίαγ Ἰἰπιθη γί οἶπΠϑιὶ 
Πϑῖηἀθ. οαπὰ ΤηΔ ΡΠ 8.-ΤΘ Ὡς 15 δοαυθ ΒΟ ΒΝ δἀϊιο-β6) 

ἷ ἴἀα, Βα] 90! 

Ηεὶ πηὶηὶ, π ΝΙ ἰτ]ροάοβ, βϑιηθί!β ἐ δὶ. Ἄρο!ο, ; 
ΔΡΪξ, οὰπὶ Πατηπηδίαπι τη6 οοραΐ οἰ θβίθ Ἰαπηθη. 

150. ΑΙτῦῦ. 

Εὖ 1ῃ ΔΙΈΘΓῸ ΟΡδοι]0 ἀθ 1110 ααὶ ΒΘΙΏΡΘΙ θϑὲ ἄθο ἀἶοθὶ 
οἱ βαστη ἐρλρα οοηβίθηβ δχιατα 516 λοφολιαα ἔ 

Εγαὶί 4 αρίίον, θδίααθ πυηο Φαρίίον οἱ οεῖι: ὃ Πηδι 

[8υρίϊο 
40.8}15. τ] ῃΐ ΟΥΔΟυ]ΟΤ τὰ ΓΘ ΠαυϊζΣ δατογᾶ ἐν 

181. Αἴαῦν. {π 
Ιάϑπὰ ἱπίθγγοραίαβ (δ δἷβ ἄθαβ, βίο οἱϊαϊαιβ οϑὲ τ 

[ρ56 ρ6Γ 56-1Π-]σθῃη- 118, ποΠ-ΡΑγία5, ἢ ἸΠ0 

[Γθὰ5 δίαιιθ τηδίογἰ- ΘᾺ Β 

ΠΠΪΠο δαΐοπι Βρίοπάογοβ οχθαηΐ ᾿η-τηοά πὶ ΡΠ 
᾿ [οἷγοα ΟἸγΠρα 

ἰηάραμθ οἱ ρᾶγνὰ αἰβοθγηϊξυν ἴῃ πμνῖν Ιαχ,, 

5061}, ᾿πη8 πὶ δὲ βίάδι {τυ π8Π5. 
Ηδο πουΐ, ἀϊαϊοίᾳιιθ πηθηΐθ ; γιὰ, δυΐθτη 
φαΐ ῬΗαΡὰΒ βαπὶ : ἰαχιο ἀοβίπθ, 488 ποη ἴδ 

ἴθ 5οἰδοῖ! 
οὐ ῬΓῸ ἰπἃ δία! βαρ θη ἤφθο Βαρθυίογᾶ 60 

182. ΑΙαῦν. 

ῬορΙθ ουϊάδιη πομλῖηθ, αὰϊ ᾿πἰουγορανογδί 
510 ἀθ᾽ Ῥϑοιη 85 ἴῃ ΠΟΒΟΥ Ἰ5-ϑ πα αχα τη ίθΡ6 
θα, ΤΌΒΡΟΠαΙϊ ἴίὰ : ; 

Ετ Βοοοθ {01 ἴδοθγθ τη] τὴ πεν 65: ἃ 
γ6] 

6 Ρϑίνίδ τηϊ([ο 6 ἐπ ἰογ ΓΘΡ 188 ἈΓΡΘα. 
Ἰορδίϊοπθμι, συ ργῳβίθί ποθ ]θιη, σνθῃ 

183. ΑΙῦΌὉ. 

ΑἸΙα5 Ἰαρθῃξὶ ῬΟρ]εθ 46. γϑθβ 5:01 δάνθι 
ΓΘ [ἀγα 1 Π18 0] ἀθιηϊηαία δὲ σΟΡΡΟΓΘ ΠΟ Ὁ 
οἱ ἀΐβοθυθ οαρίθην ἃ ᾳὰο Ῥόνον ΔΌΧΙΙΙ 
αὶ ᾿ὰ τοβροπα! : 

ΤΙΡΙ-ρσοριππὶ οἴβοθ {ον ]β σιρνεῖο 

154. ΑἸΌὉ. 

Βυνδίοῃϊοο οὐϊάδηῃ ααἱ 5:01 ἀθ νἱῖθθ 8 
ΒΟΙΊΏ15 Δατηοηϊ 8 6586 ΥἹΒῈ15 ουδί, 

οὐθάθγθ ορογίοδί, 89 ψθϑροπαῖϊέ : 



τε, δ τ ΡΝ ἀρμεν φον ὙΠ 
ἸΠᾺ Τα ὙΠ ΚΟΥ ὉῈ ΤΡ ΎΝ, ἐΑλ τ άθονν τ χὰ 

ἕ ἜΣ Σ .,:ι “ἐ 

ὙΠ λοΑ ΝΙΘΑΡΟΣ ΕΝ 
] δὺς ὄμμα ὡς ἀγανῆσιν. 

185. ΑΛΛΟΣ. 

ἐρωτήσαντα, εἰ ἁμαρτάνων τις λανθάνει τὸν 
! θεόν, εἶπεν Ἀπόλλων" 

ς ἂν χήθοι τοῖος θεόν, οὐδὲ σοφοῖσι 
σιν, οὐδὲ λόγοισιν δμεχι ὐνοι ἄλχιμον ὄμμα. 

ἫΝ πλήρη, πάντη θεὸς ἐστεφάνωται 
ΕΣ 

Ὁ ἘΠ υγονῶν, ὁπόσα πνείει τε χαί ἕρπει. 

156. ἈΠΌΛΛΩΝΟΣ ΑΔΗΛΟΥ͂. 

Περὶ ἑαντοῦ. 

εἴν Ὅσιρις, ἄναξ, Διόνυσος, ᾿Απόλλων, 

" χαὶ χαιρῶν τἀμίης, ἀνέμων τε χαὶ δββρων, 

ἢ δεν νυχτὸς πολυαστέρου ἡνία νωμῶν, 
λεγέων ἄφτρων βασιλεὺς, ἠδ᾽ ἀδάνν των πῦρ. 

ΡΤ ΆΛΛΟΣ. 

Περὶ ἀνάγκης τῶν θεῶν. 

)( μεὺ οὐχ ἐθέλοντος, ἐπεί μ᾽ ἐπέδησας ἽΝ 
ἤχή τοις 

ἢν. ἀναγκαίης τόδε χαρτερὸν, ἠδ᾽ ἔτι βριθύ....., 

νον ν νον μόλε δ᾽ ἐσσυμένως τοισίδε μύθοις, 
ἀπ᾿ ἐμῆς ἀραδιῆς ἀνάγω ἱεροῖσι τύποισι, 

γθλιδομένου πυρὸς ἁγνοῦ. 
ο) λμᾷ δὲ φύσις ταῦτα προφαίνειν 
ς σῆς γενέθλης, ἄμιόροτε Παίαν. 

1588. ΑΛΛΟΣ. 

κα τὸ Φοιδείης ἀπονεύμενον ὑψόθεν αἴγλης, 
ἢ ὑπὸ λιγυρῇ χεχαλυμμένον ἠέρος ἁγνοῦ, 

μενον μολπαῖσι καὶ ἀῤρήτοις ἐπέεσσι, 

ἀμφὶ χάρηνον ἀμωμήτοιο δοχῆος 
ὧν ὑμένων" μαλαχὸν δ᾽ ἐνέπλησε χιτῶνα, 

λάδην διὰ γαστρὸς ἀνεσσυμένον παλίνορσον᾽" 

ἷ δ’ ἐχ βροτέοιο φίλην ἐτεχνώσατο φωνήν. 

ΟΗΑΘΌΙΙΑ. 495 

ἸΔΡρ θη 15- ] πὶ Φονὶ5. οουϊ απ 5Δ ν᾽ ΠΟΙ 15 δαί 5. 

5. ΑΙαὐϑ.Ψ 

Ουϊάδτη ἸπίθυΡοραπὶϊ ἃἢ ρθοσδη5 ἈΠ αΐβ [Ὰ}1αἱ ἀθαχμῃ, 
ῬΟΒρομαϊ Αρο]]ο : 

Νοῖηο []]ογοί (4}15 ἀθιη1, 6646 0811 ]15 

Ἰχον 5, ΠΘαι6. νου} ]8. οἤπιρογοὶ γα θηΐθτη οου]Π), 
Ουποίδ ἀδὶ ρ]6ηἃ 8ιώιέ, οὐ ποι 5-1Π-Ἰοοἷ5 ἀθὰθ Ποπο- 

[Γαΐ 
ουηοίδ, ΔΗΪΠΔ]1ἃ- ΡῚ ΡΉΘΠη5, συοίουηα6. 5ρ᾿Γαπί 6 

[οἱ τϑρυηί. 
150. ΑΡΟΙΜΠΙΝΙΒ ΙΝΟΕΒΗΤΙ. 

Π6΄56 'ρ8ο. 

50], Ηοῦι5, Οβγῖβ, Ποχ, ΒΔΟΟΠΙ5, ΡΟ] ]ο, 

ἰθτηρθϑβίδίυμη οἱ ἰθηρΟΓῸ ΠῚ ῬΓΟΙΊΙ8, γΘΠἰΟΓΠΊΙΙΘ 

[οὐ ᾿Π ΓΙ ΠῚ, 
ΔΌΓΤΟΓΘ δὲ ΠΟΟΙΪ5 τηυϊίυτη- 5[6 ]ΐε ΠΔθΘ Πἃ5 ΓΘΡΘΏΒ, 
ν]46- ΠΑγη πη 1 ΔΒ ΓΟΓΙΠῚ ΓΤΟΧ, δίχαθ ἱπητηοτίδ- 

[15 1518. 
107. ΑἸαῦν. 

- 6 οοδοίϊομϑ ἀθουαμ. 

Αὐαὶ τὴ6. ποη ψοϊθπίθηῃ, {υ1ὰ τὴθ Πρ βι1 ΠΘο6551- 
[ἰἀἰ68... 

Νοιῆθη ΠΘοΘββι ἐδ 15 ΠΟ νϑ]]ἀυτη, αἴ οἰϊδτη σγᾶνθϑ.. 
πλῷ ἀϑυκον δ, ἢ γεηὶ δαΐθμη ἰθβι δηΐου ῃ͵5θθ γ ΘΓ Ὶ5 
4 6 ΤΏ60 ΘΟΓ6 Θάμι00 580Γ]5 ΠΟΙίΪ5, 

ΘΟΙΏΡΓΘΒΒ0 '5ὴ6 ῬΓΟ. 
Αὐαοί δαυΐθπι παίυγα ἢφθο Ῥγοΐδνϊ 
46 ἴχο σΘΠΘΓΘ, ᾿πππ]οὙ18}15 Ρδη, 

4158. ΑΙῦ Ὁ. 

ΕἸυχαβ ἀθνογρθη8 6Χ αἰίο ἃ ῬῇΌΡβᾶ ]υ66, 
Παία 5Ὰ} βίγι 1 οοου!αΐι5 8615 ΡΟΤῚ, 
ἀρ! Ἰηἰΐα 5. οδη 115 δὲ Ποη-ἀἸ θη 615 νου 5, 

οθοϊ αἰ οἶγοα, οαραΐ Ἰηου!ρδίϊ γθοθρίουὶβ [η]οΔΠῚ, 
τθηαϊατη γϑ διηθη ΟΓ ΠῚ : ΤΟ ]]8 πὶ γΘΓῸ ᾿ηρ] ον] ἰὰ- 
55. ΠΤ ῬΘΙ γΘΠίγο ΠῚ ΒΌΓΒαΠΊ Οἰΐαίι15 ΓΘΟΌΓΓΘΗΘΟ : 
Πβίυϊδαιθ οχ μυμηδηᾶ οᾶγδπ ρΡΘρΡΘΥΪΐ νοσθιη. 

100. ΑΡΡΟΙΜΙΝῚΒ ΙΝΟΕΕΤΙ. 

[)6 86 ἴρ5ο. 

Ἰρθτηαιθ Ηοιιβ, μοχ, Βδοομιβ, Οβινῖβ, ΑΡΟ]]ο, 

ἢ ΟΓδ 8 ΔΠΏΪΩΠ16 Υ͵665, γθηΐοβ Ρ] αν] ᾶβατ8 

Ἴδα 16 ΤῸ οὐ βίἰθ]]αίθβ ποοίβ ΒΔ ΌΘΠΔ8, 

τη] ΒΙΡΟΓΌΙΩ, 5ι χη} ᾿τηοΥ ἃ }15. δὲ ἸρηΪδ. 

τῷ ἸῸΝ ΡΕ. ΥὙἹΟΈΒ. 
1587. Αταὐτ. 

1ὴ)6 οοαοσἕϊοτμιο αἰδογιηη. 

ἴθτη δαὰϊ, ααθτα υἱβ {ΠΠαΐδ οοορὶί... 
: στδυὶβ δβί, αἴααθ ηρουῖοβᾶ ροίθβίδβ... 
8 δ νγο065 116 ργεθοὶρ ἰδ η5 
τηθηίθ 6χ 118, βου β ἀθρυοιηο ἤρατνίβ, 

ἄστη οαδβίατη ᾿ρηθηῃ τηθ8, ἀθχίγα ρΡ θη, 
δίαιθ ἢΪ5 ΟΥ5 81η6 τηορίθ {108 

ἄϊσον, Ρδη, δαβιτη ᾿ηρσϑηΐϊατη δϑβίέ. 

1Ὅ8. ΑἸαῦν. 

ῬΒΟθΘῖιβ ΘΌΤΏΤΊΟ {]ΡῸΣ ἀθ]αρβι5 Δ ἄχΘ, 
δίᾳαθ δρᾶ ἰθπαὶ, ΡαΡΟαιΘ 580 Δ6}86 νϑοίιβ, 

γοοΐϊθυβ ἀγοδηΐὶβ ἀθάποίιπ οἱ 1Π106 οδηΐι, 

απ8. ἐθππῖ8 οἀραΐ 1ῃ ταθαϊαπι τη θη γᾶ πΠδ, οαρΡδ6 68 
ἰηϊδοίοβαιθ 51 Ππ8 ΔρΟΥΙΌ, 5656 Δ᾽ {15 Ὁ]ΡῸ 

ἱχηρ]ϊοαΐ, δὸ ὑππῖοα ροῦρο ϑχαηάδηΐθ γθοθρίιϑ 

ξοβίπαί, δάυθυβοβα 186 ΟἰΘἢ 85. ΡΘῚ ΥἹβο γἃ τηοίμι8, 

ἡπουπάδηι οχβρὶγαῦ τπονίδ]ῖ 6 ραἰανθ γόσθιη. 

πὰ. ΥἹΘΕΒ: 

ἙᾺς ΥΙΟΕΕΒ. 
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189. ΑΛΛΟΣ. ᾿ ς 

Προφήτῃ τινὶ ἑαυτοῦ. 

Λύτρα δίδου γαίης πατρίης οἰκήτορι ἐεῆν, 
πρῶτα χοὰς, μετέπειτα, πυρὴν, ἦδ᾽ αἷμα χελαινὸν 

οἴνον παμιμέλανός τ᾽ ὀίων θ᾽ ἅμα λευχὰ δέεθρα...... 

Οἶνον χαὶ γάλα βάλλε, χαὶ ὕδατος ἀγλαὸν εἶδος, 
χαὶ ξύλα χαρπὸν ἔχοντα διογνήτων ἀχυλαίων " 

σπλάγχνα δὲ χατθέμενος λιπαροῖς ἅυα νάμασι σπέν- 

ἴδε;.. 

Δαΐῖμον, ἀλιτρονόων ψυχῶν διάδημα λελογχὼς, 
ἠερίων ὑπένερθε μυχῶν χθονίων τ᾽ ἐφύπερθεν 

160. ΑΛΛΟΣ. 

Περὶ ἀπολύσεως τῶν θεῶν. 

Λύετε λοιπὸν ἄναχτα- βροτὸς θεὸν οὐχέτι χωρεῖ... 

Ψίπτ᾽ ἐπιδευόμενοι δηρὸν βροτὸν αἰχίζεσθε :,.. 
ἵίρπε, καὶ ὀτραλέως ἐπιέρχεο τόνδε σαῶσαι... 
Παύεο δὴ περίφρων ὀάρων, ἀνάπαυε δὲ φῶτα" 

ὅ τάμνων, ἐχλύων πολιὸν τύπον, ἠδ᾽ ἀπὸ γυίων. 

γηλειῆ ὀθόνην χερσίν στιδαρῶς ἀπαείρας, 
ὑψίπρωρον αἶρε ταρσὸν, 

ἴσχε βάξιν ἐχ μυχῶν..... 
Σινδόνος ἀμπέτασον νεφέλην, λῦσόν τε δοχῆα, 

14θ1. ΑΛΛΟΣ. 

Ναίαδες Νύμφαι Μούσαις μίγα ) λύετε Φοῖόον, 

ἄδουσαι θειαὶ ἑχατηδόλον ἀπόλλωνα...... 

102. ΑΛΛΟΣ. 

Δύσατέ μοι στεφάνους, χαί μευ πόδας ὕδατι. λευχῷ 

ἧς 

ΠΑΝΤΒΟΙΘΟΙ ΖΑ: αμκπακ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒ, 

ον ἐα 
ὕ 

459. Αἰασρ., 

500 ουϊάδγα ᾿ρβιπ5 νδίϊ. 

Νυηοτὰ ἀδ ἰογγῶ ρδίγ 89 ἰΠ0 0185 γΘηΘΡΆΠ6Ο, [ 
Ρτῖπηο ΠΙΡαπηΐηα, ἀδίπάθ ρυγᾶπι δὲ βδηριηδ 
Ὑ]ΠΪ ῬΡΘΓΗΪΡΤΊΙ, ΟΥΌΤΏαΙ16 βίη} 810 Παθηί, 
γἱμυπη οἱ ἰὰο ππά6, οὐ Θαιι85 ηἰἰάδτη ἰΟΓΙΠδΓ 
οἱ Ἰίρηᾶ ἔγιοίαπι ΠΡ οπίϊα ἃ-  ον- σϑηϊδραπι, 

ΥἸΒΟΘΡΙ 5 γὙ6ΓῸ ΔΡΡΟΒ[{15, ΡΙη ΒΡ 5 οαπη ἰαἱ οἱ 

Παπιοη, 5θΘθἰ θβίδγιπι δηΪπιδγιπι αἰ ἀΘπηδ, 50 
ἰΘΠΘΌΤΙΘΟ505 ἰπῖτα ΓΘΟΘ55.15, ἰθΓΓΘΒίΓΘΒαῈ6 58] 

, 100. ΑἸῦϑ. 

1)6 βού ὁπ ἀθουαμ, ἡ 

ΘΟ νγ 6. Ἰᾶτη ΓΘΡΘΙὴ : τηου 8} 18. ἀθὰπη ΠΟΙ 

Ουᾶτα τορδπίθβ ἀἴα τηογίδ! πη τηδ]6 τηι]οδ 5 
ἢ 

γ8άο, οἱ οοἰθυ ον δάνθηϊ ἢυηο αΐτΒΘΥν 68... 

Πδβδίπθ πὰπο Ὀγμάθηβ γογθᾶ, βίπθαιθ υἷε 

ΘΘο8 5, ΘΧΒΟΙΥΘΠΒ. οαΠδΙη Πρ ΓΔΠΙ, ἐμὲ α 

᾿πι ΙΔ 8116 Πἰπίθαπι τη} 115 [ΟΥ Έ6 Ὁ δυΐοτε 
Δ] [δι --ῬΓΟΓᾶτη Πδπίθπη [0118 Ρθάοπι. 
ἴθπ6 ΟΥΔΟΙΪ ΠῚ ΘΧ ῬΘΠΘίΡΑΙθ.5.... Ὁ 

ΘΙΠἀΟηἶΒ ΘΧΡΆΠ46 πΘΡυ]ᾶπι, ΒΟ γΘ 466 8006) 

1601. ΑΙΤΌ Ὁ. 

Ναϊδάθβ5 Νγπιρμῷ δἰπια! απ ΝΜ βὶ5 βο νῖτο ΡῈ 
οποηΐθβ ἀθῷ ἰοηρθ-͵Δου]δηΐθτη ΜΉΝ 

102. Ααῦϑ. 

ΘοΙνϊΘ τὶ ῃὶ δογοη85, δὲ τηθ05 Ῥ6 468 86 

159. Ατῦν. 

Αροιμϊγεῖδ διιο ἱρεῖιι5 σμίααηι υαξ. 

Τὰ ρδύγὶθθ πάρ ϑίὶ ργθύϊαση βϑογα ἔθυ ΓΘ στωϑιηθηΐο 
᾿ἰθαπηθηΐα, ἀθηᾶθ ρυγϑιη, ΠΙΘΡαΠ 116 ΟΡ ΌΆΟΓΘΙΩ 

ΡΌΓΡαΓΟΙ νἱηὶ, δίᾳαθ ονϊατῃ βρυτηδηίδ ᾿δοΐθ 
Ροουϊδ....- : 

Ὑίηατη Ἰδοαὰ6 βἰγηὰ] [ππάθη5, ᾿γτρ δυηατιθ αἰ θηίθηι, 

ΕΠ σΏδΒα 6 ἤπο65 δου πϑίϑ Θχ ΔΥΌΟΡΘ χα] (68, 
γἰΐθ βο1ο ροβὶίδ οὖ ρίπριϊὶ ρουίαϑα Ια ΡΘ 

νἰβοοῦᾶ Πρ δΐο..... 

Ῥεθλοῃ, Δ ΡΡϑηΐθ5 ΔηΪ 85 6Ὁ] ΒοΓΐΘ Ρ ΓΘ ΠΠΙ 

ΟὈΒΟΌΓΡΟΒαΙΘ ΤΘρὶβ ΒΌΡΥΔαΙΘ ᾿πίγϑαιιθ ῬΘΟΘββι18. 
ΡῈ. ὙΙΘΕΒ. 

- 

100. [6 βοἰιξϊοτο ἀδογι.. 

ΘΙ ντ6 δ Τρ ΘΊη, του ίδ} 18, ρθοίορδ πα θῃ ἢ 
Βαισὰ αἰίνϑ οδρὶαηί... 

Οὐϊά τηδ16 τιονίαϊθτα αναῦ αἰέρα τα]οία!θ, 

Ηπηο πὶ ΒΘΥΥΔΥΘΙΡΙΒ, γα Ἰοοῦ. πο βοῖ σι 
ΘΧΡΘ 88... : ἘΠΕ 

Ατοδηδβ 7ᾶτα τηϊτίθ ῬΥΘΟ68, ΒΟΙΏΪΠΘΙΉ ΟΕ 

ὙἱΓρῸ 5. οδηδτα οἰ ρίθιη, ἐὰπα ΠΘχδ, γϑ θη 

ΤΊΘΙΔΌΓ8 ΙΔ ηπ 50] Θη8, ΤΩ 1 {1 15 ΘΧῸΘ 

Ηΐμπο οἰζαβ ρϑάθῃν διΐίον αἰίαχω, 
βἰϑίθ᾽ υϑῦθᾶ 46 8ρ68..: ἢ 

ον 6 τ] ΡΔΏΠΟΒ, α186 Τη6 (ϑηϑὲ ΘΧΟᾺ 

101. ταῦ. 

Ναϊδάεβ ὁ Ῥηωδιίο δα ΜαΒὶβ 5ο  νἐθ 

ΔΡΟΙ ΘηΘΩ5 Ὑ00 15 οαπία 66] Ὀγϑέαι ΑΡῸ 

Π4θ2, Αἴαῦρ. 

ΤΟΙ 6 Ἰδαὶ βουία, δὺ πίνθο γϑϑί βία ΓΟΡΘ 



108. ΑΛΛΟΣ. 

διὰ μαγείας τὰ τῆς εἱμαρμένης λύεται. 

, μονίης γὰρ ἅλις ἐπιδέδρομεν ἀλχῆς, 
αἷς, ἃς χρή σε φυγεῖν τοιοῖσι μαγείαις. 

104. ΑΛΛΟΣ. 

“ρμῆν ἠδ᾽ ἠέλιον χατὰ ταῦτα 
Ἠελίου - Μήνην δ᾽, ὅτε τῆσδε παρείη 
ἠδὲ Κρόνον ἠδ᾽ ἐξείης Ἀφροδίτην, 

εσιν ἀφθέγχτοις, ἃς εὗρε μάγων ὄχ᾽ ἄριστος 

φθόγγου βασιλεὺς, ὃν πάντες ἴσασιν... 

ΑἹ 

τρόδρα, χαὶ χαθ᾽ ἕχαστον ἀεὶ θεὸν ἑπτάχ! φωνεῖν. 

1058. ΑΛΛΟΣ. 

Περὶ πολλῶν οὐρανῶν. 

ν παντὶ πέλει χόσμῳ χύχλος, ἀλλὰ σὺν ἑπτὰ 

σιν πεφόρηται εἰς ἀστερόεντα χέλευθα, 

Σ χαλδιϊει χαὶ ἀριζήλωτοι Εδραῖοι 
χνίας ὀνόμτηναν, ἐς ἑδδόματον δρόμον ἕρπειν. 

τ 106. ἌΛΛΟΣ. 

. . . . - . . . , 

-εἰνὴ γὰρ ὁδὸς μαχάρων, τρηχεῖά τε πολλὸν, 

οδέτοις τὰ πρῶτα διοιγομένη πυλεῶσιν, 
πιτοὶ δὲ ἔασσιν ἀθέόφατοι ἐγγεγαυῖαι, 
τρῶτοι μερόπων ἐπ᾽ ἀπείρονα πρῆξιν ἔ ἔφηναν, 
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Δαβρογριίθ, δὲ ΠΠηθ85 ἀο]δΐθ, οἱ βᾶπ δθῖθο. 
Α τῆδηιϊι ἀθχίγα ᾿δυΓὶ γᾶ πηι διιτα 6 τηδηϊ θ8, 

ΔΡΟΒ(ΘΡΡΊ ἔθ αι16 ΟΟ.105 ΘΘΠΙΪΠῸ5 ΠΔΙΌΒΑΙΙ6 [αοϊοὶ ; 
ΟΠ] 6 νἱγατη 46 ἰθῦγὰ οι βθηΐθ5, βοάα]θβ, 

103. ΑἸαΌ. 

Ἑδίαχῃ δ ῖθιι5 τρδρΊοὶβ ΒΟΙῚ ρΟ880. 

Ππηρθίι5 αἰν!ηἱ βθαθηΐμη ΓΟΡΟΓῚ5 βαι15 ἱπουγβαν 
ἴῃ ἰυδηὴ παἰν ἴθι, ααᾶπῃ ορογίοί (πὰ ἀον οξ (α}1-- 

Ῥκι5 πιδρὶϊξ, 
1θ4.. ΑἸαῦ. ; [ δ᾽ 

γοσδΓ φιθηιθηΐο ΜΟΓΟαΓ τὴ ἃ 4116 30] θ1η Βθοιιη 1 
αἴθ 5015: ᾿μπηᾶπη γθγο, οὰπ Πυ 75 δα αοῦιὶ [πῶς 
ἀἴ65, αίψιθ ϑδίυγηιμι, αίψιθ δχ ογάϊηθ ΘΠ ΓΘ, 

γοοδίϊοὨ 015᾽ ΠΟΠ- ΒΟ ΠΟΡΪΒ, 4185 τορεὶ( ΤπΔΡΌΓΙΠΗ 
ΠοηρΘ τη χηι5. 

ΒΘΡ(165- ΤΟΒΟΠΔΠ15 οἰέπαγ τοχ, (ἀθπὶ οἰποίϊ πο- 

[τυῃΐ,... 
οἱ νϑ]46, οἱ βἰπρι] δ ]ΠῈ 5ΘΠΊΡΟΙ ἀθαμῃ βϑρίϊο5. ἃρ- 

ΘΠ] γ6. 
105. ΑἸ. Ρ 

1)6 πὰ 5 οθ 5. 

ὕπυβ ἴῃ ἰοίο 6ϑὲ τησηᾶο οἰγο] 5, 56 οὰπὶ 56ρ- 
ΖΟΠΪ5 νϑοίιβ. δϑὲ ἴῃ ϑἰθὶ ίαϑ νἱδδ, {6 πὶ 

485 858η6 (81 ] οἱ ν᾽ 46-Ἰην] ἀθηαϊ Ἠδθτγωὶ ᾿ 
οἰθδίθϑ ποιῃϊηδυιηΐ, ἴῃ 856 Ρ ΘΠ τη ΟἸΓΒΙΙΏΙ 5ΘΡΡΟΙῸ 

[ἀΔϊοοηίος. 
ι00. ΑἸΤΌΠ. : 

. , . ., , 5 . . . . ᾿᾽ . ᾽ . ᾽ . 

Ατάσδ θηΐπι νἱὰ Ὀθαίογιπι ὁ. 6. ἀθουαπι, ἀϑρθια- 
[4π πη υπι, 

ΦΙΘ- ]ηο 15. ῬΥΙΠ 1 56 ΔρΡΟΡΙΘΠΒ5 [ΟΡ Ί15, 
08}165 δυΐθηι βαηΐ Ὡ0Π-8-ΠΘο- ῬΓΟΠαποϊδίϊ τοτῖρβαὰ, 
4105 ΡΓΙπεΐ του] πὶ ἀθ ἰηΠ ηΪΐο ΟΡΘΓΘ ἀθοϊράγιηί, 

ἰδ: τηοχ ἱπάἀποίδ Ἰθν 65 Υἱῃὶ ΠἸη 68 ΚΡ ΘΒΒῈΒ 

ἰαὶ. Ποχένοθ ἰηβουΐδηι δι θἀποὶίθ Ἰδαν απ: 
Ἂν ἢ πον . ᾿ : 
ΒΘ ἢβ σΘΥΩΪ ΔΒ. Ο00}15 ΔΟΒίΘΓοῚ 6 ΠΔΡ6Β, 

ΟΠ ΘΠ, ο 5001ϊ, πὰηο ἰδηάθηῃ δι 6 ἰοΡΥ 5. 

: , ΕΒ. ὙΙΘΕΒ. 

1θ0Ὁ. Αἰαὐῦρ. 

. Βαΐμηι ανίλθιις ἡιαφὶοῖς δοἰυϊ ρο888. 

αἰνιηδ ἰὰο ᾿υϊάθυη τηᾶρτο ἱτηρθϑίθ υἱοί Υὶχ 

ἰδ ΘΘΠΘΥΪ : τηδρῖοδ ἤδη ἔαρ γΘ ἀρίθ ἀθοθὈϊ. 

ΡΕ. Υἱσ. 
ἀθᾷ. Ατῦν. 

Οανίατα 86 ΒΟ] 6τ 51] Ὸ] ἈΡΡΘΙΙΔΓΘ τηθιηθηΐο 
, ἃ. 50115; χη Γι ηδγ, Ὁ] νη θυ 7118 

ι ἀΐο5, ϑδιίανπαχα οχὶπ, παίδτηαιιθ ΠΙΟΠ6, 

15 ἀροδηἶβ, (8 ΤΠ ΔΧΙ ΠῚ 8 1116 ΤΠ ΡΌΓΙΙΠΙ 

ἈΝΤΒΟΓΟΟΙΑ ΤΙ. 

Βϑρἐϊβομδο ἀουλ ηπ5 ΓΘ ρΘυΪζ, πο  ββίηλιβ [6 πὶ 

ΟΥ ΠΣ θ 8. 

Μᾶρῃδ αἀπθιηαπθ ἀθυχῃ δ βορίθηδ γῦσθ γοοδ ὈΪ5. 
ΕΒ. ΥἹΌΒΕ. 

1θῦ. Ατῦν. 

16 τοις ομἰϊδ. 

τίου ἴῃ ἰοΐο οαγναίαν οἰΓοΟ 5 ΟΥΌΘ, 

δο βϑρίθῃηι ΖΟηΐβ ἀβίΓΟΓ απ δαἀπιοίαβ ἴῃ ΟΓΔΒ. 

Ηδ5 Ομδϊάδθιβ δἰἱΐ, ἰατηδαὰαθ 1Ππδ. 15 ΗΘΌγϑθα 8, 
ΠΟΙΏΪΠ6 οϑο] βίθβ βθρίθῃμο Β6ΡΡΘΓΘ ΟὈΓΕΙΙ. 

ῬΕ. ΥἹΟΡΕ. 
106. Ατὺν. 

Αγάσδ οὐ ἱπυστηθυὶβ ἀϊνάτη οϑί νἱὰ οοηβιία βαχὶβ, 

δο Ρυϊμηατη 6 να]νὶβ σἱρίάο ιν θη 18 8616, 

Ρϑπάϊίαν; μΐπο οδϑοὶ απ θίριιο ἀἰβορι πη 081165, 

ἀπο5 ἔαοία ἱπηηθ 50 Ρυϊταὶ ἀοοιθῦθ πθροῦθ5 
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498. 

-ρ. γἱ τὸ χαλὸν πίνοντες ὕδὼβ Νελ αδος αἴης" ΡΣ 

πολλὰς χαὶ Φοίνιχες βυθιἀρῶν ἐδάησαν, 
ἀσσύριοι ι,., Αυδοί τε καὶ ἑόραίων γένος ἀνδρῶν. 

107. ΑΛΛΟΣ. 

Κέχλυτε μαντιπόλου τόδε θέσφατον ἀπόλλωνος 

ἀμφ᾽ ἔριδος χρυερῆς, τὴν ἀνέρες ἐστήσαντο 

- ὀξυθόαι μύθοισι χορυσσόμενοι πυχινοῖσι,. 

Πολλὰ γὰρ ἔνθα χαὶ ἔνθα μόθου ἑτεραλχέϊ χλωγμῷ 

ἢ ταρφέος ἄχρα χόρυ μα χαταπλήσσουσιν ἐχέτλης. 

ἀλλ᾽ ὅταν αἰγυπιὸς γαμψώνυχος ἀχρίδα μάρψῃ, 

δὴ τότε λοίσθιον ὁμύροφόροι χλάγζουσι χορῶναι. 

Νίκη δ᾽ ἡμιόνων, ὃ δ᾽ ὄνος θοὰ τέχνα χορύψει. 

168. ΑΛΛΟΣ. 

Τῷ Ἀδράστῳ. 

Κουράων δὲ γάμους ζεῦξον χάπρῳ ἠδὲ λέοντι, 

οὕς κεν ἴδῃς προθύροισι τεοῦ δόμου ἐξ ἱεροῖο 

ἀμοῦ στείχοντας, μηδὲ φρεσὶ σῇσι πλανήθης. 

109. ΑΛΛΟΣ. 

Τιμαινέτῳ φιλοσόφῳ. 

: δίας ἵλάσχου "θυσίαις, λιτάνευε Σέραπιν" 

αὐτὸς γὰρ μοῦνος χαὶ τὰς Νοίρας μεθοδεύει, 

1710. ΑΛΛΟΣ. 

Περὶ ἙΦραίων. 

Μοῦνοι Χαλδαῖοι σοφίην λάχον, ἠδ᾽ ἄρ᾽ ἑϑραῖοι, 
᾿αὐτογένεθλον ἄνακτα σεδαζόμενοι θεὸν ἁγνῶς. 

111. ΑΛΛΟΣ. 

Τοῖς Οἰταίαις. 

Οἰταῖοι, μὴ σπεύδετ᾽ ἀτασθαλίῃσι νόοιο. 

112. ΑΛΛΟΣ. 

Τηλεφίδαις, οἵ Ζηνὶ πλέον Κρονίδη βασιλῆι 
ἐξ ἄλλων τιεσχόμενοι Τευθραντίδὰ γαιᾶν 

᾿ΠΑΧΤΗΟΙΘΟΙΑΣ ἀπᾶοα ΛΡΡΈΧΟΝ 8 ἘΠ 

“(αἱ Ρυ ογᾶπη ῬιΡυμι. ἀάυοιι ΝΗ δοα ΟΡ 
πηι α5. οἱ ῬῃΩηΐοδ5 νἱὰβ Ῥοαίογιπι ΠΟΥ͂ 
ΑΒΒΥΤΙ,. αι πέθν: οἱ ἐμθνρνόμέςς ἔων 

107. ΑΥΑΤΙ τς 

Αυά!ίθ ναἰῖβ ποοοθ αἰτέειν ἐν ΝΣ 

ἀ6 Πἴ6 Πογγθπάα, ἀυδηη υἹγὶ ἰπβίϊϊαογο 
δουΐατη-ΟἸατηϑηΐ6 5, γΘ 015 ἀγπιδί] 465 
Μαυϊΐαμη. οηὶπὶ ἢϊο δὲ 116 ἑαχηυίι5. ἃ πε 
ΟΓΘὮΓΕΣ Βιτητηδ, ΟΟἸτηΐηδ ροΓίθργθίδοι 

168. ἌΓΟΙ Ὁ 

χω 

1609. Αἰαῦρ.᾿ τ 

ΤΙμηδοηθίο ΡἈΠΙΟΒΟΡΒΟ. : ᾿ 

Ῥαγοὰβ ρἰδοᾶ βου ῆο 115, οἱ. ΒΌΡΡΙΟΧ-Ο 

ἢ]. ΘηΪπῈ 501115 δἰ Ῥᾶγοᾶβ αἰτὶ ρος. 

.ΑἼὸ, σδ 
Ὧφ Ηθργεὶβ.. 

801: Ομα]ἀτὶ βαρίοηίϊαπι Βογί!ε βυηί, 
8-86- 56] πὶ ΤΘσΘπι οΟἸΘη 65 ἀθυχῃ 

“Ἢ. ϑλδθο ἢ 
Εις ι5.. 

ΟΕΙὶ, πθ ἰθβϑίϊηδίθ ρον γοβδηϊδ ΠῚ ΠῚ 

175. Αἴαῦρ.. 

ΤοΙθρ ἰ 415, φυὶ ἃ ὅονο ϑαίαγηΐο γθρδ ῥ᾽ τ 
Ἰηΐδ ν᾽ 1105 ϑίμτηδί, Του ῃγαη 8 

ΝΙϊδοο ἀπάδηΐοβ ροϊδηὺ αἱ σαγρὶίθ Ἰγτηρη85: 

ΡΙαγίτηδ αὐϊη οὕλη δὰ δι ρθγδβ υἱᾶ σορῃϊίδ 56465 

ῬΒΩμΙοΙ, Αββυσῖο, γάο, ΗἩΘΟγϑθβαθθ ρου 185. 

ΕΒ. ὙἹΟΘΕΒ.- 

167. Αἴαῦν. 

ῬΘΡΟΙΡΙΐΘ, ο ΒΌΡΘΥΙ, 4186 181 σδηϊὺ Δαρο ΑΡΟ]ΪῸ 
16 ΒΌΡΕΘΓ γὶριάδ, αἀαδτὰ οοπϑβίϊἐα θα γνϑ] θη ἐθβ 
Ρραΐο ΟἸΔΙλΟΓΘ ΥἹΡῚ, σου βαὰθ ρϑία]οὶ. 

Μαυϊίατα Ὠἰπο Δ] ἰθγηΐβ ὁσοοι θὰ δογᾶ οἱ ἱπᾶθ, 
ὨΟῊ 51η6 Ἰχοθη 115 βἰϊγοθ ἐδΓΓΟΥΙ ΡΒ, Πρ] πΐ ὦ 

ὕυλνο δὶ ἈὉ] γα]αν σοΙα ρθη θυὶς πῆραθ οἰοαάλπι, 

ὑπ} 58}6 1π} ὈΡΠΘΓ88 ΘΟΓΏΪΟΘΒ ὉΠ ΕΙτη8, 
ψιοίου 5 πα], δύ ΔΒ ΠῸΒ Βοθο θη ἔ 

110. αἴαὺν. ἡ 

τ} Ποῦναῖς. 

ΟΒδ]άδοο Ἡθογεθοαι8 απὶ βδριθηίία 

4] οδϑίο 9ϑίθυπιιπι γϑηθυ Δ Π1 τὶ 

471. Αταῦν., 

τς ΟΕ ΕΣ 

Νδ τυδί, (ὔϊμοι, γὙϑβίνθ νϑοογάϊα 



δ᾿ χαὶ χηνὸς παν ταν αὐ γενέθλη, 

θηνχίῃ πολεμιηδόχῳ Ατρυτώνῃ 

᾿Διωνύσῳ λαθικηδέϊ φυσιζώῳ, 
χὰ "ητήρι γόσων Πανήονι λυγρῶν " 

ι πάρ᾽ Οὐράνου υἷες ἐθηήσαντο Κάδειροι 
τοῦ : ι Περγαμίης ὑπὲρ ἄχριος ἀστεροπητὴν 

ἰενον Δία, μητρῴην ὅτε γαστέρα λῦσεν᾽ 
ἀτρεχέως ἀψευδέσιν ἄσμασιν ὀμφῆς], 

ρὸν ὑπ᾽ ἀργαλέῃ τρύοιτό γε νούσῳ 

ἧς λαός " τὸ δ᾽ ἐμῷ χεχαρισμένον ἔσται: 

τῷ χέλομαί σε θεωρίδος ἡγέθ᾽ ὁδοῖο 
Ι α μὲν διάχρῖναι ἐφηθητῆρας ἅπαντας, 

οἱ ὑπὸ ζαθέην τύρσιν χλαμυδηφόροι εἰσίν, 
ρας ̓ στιχάδεσσιν ἐφ᾽ ἡγεμονῆας ὁπάσσαι, 

, μὲν Κρονίδην ὕμνῳ, μία δ᾽ Εἰραφιώτην, 
ἰ ἐρὴ χούρην δορυθαρσέα Τριτογένειαν 
᾿σχλήπιον ἄλλη, ἐμὸν φίλον υἱέα, [μέλψ 7. 
γεραιρόντων εἰς ἤματα μῆρ᾽ ἐπὶ βωμῶν, . 

ν γλάδι μὴν μόσχου διετήρονος ἄζυγος ἁγνοῦ 

γντξ , τριένου δὲ βοὸς Διί χαὶ Διί Βάχχῳ 

χ ω ς χαὶ παιδὶ Κορωνίδος ἠθαλέοιο. 
οὐ μιηρία ῥέζοντες προτιτύσχετε δαῖτα, 

εοι, χλαμύδεσσ᾽ ἀμφεμιμένοι ὅπποσοι ἐστέ 

σφετέρων νόσφιν πατέρων" μοίρῃ δ᾽ ἐφ᾽ ἐχάστῃ 

γδοντες λοιμοῖο παρ᾽ ἀθανάτων ἄχος ἐσθλὸν 

» ὡς τηλουρὸν ἐς δ ΝΟΥ χθόνα φωτῶν 

όπις βος ἈΝ ἀπο 

118. ΑΛΔΟΣ. 

Τοῖς Λοχροῖς. 

χῖν᾽ ἐξεῦλες πόλιν ἡϊρακλέος θείοιο, 

τρε σοὶ δὲ Ζεὺς ἄτας δῶχ᾽ ἠδ᾽ ἔτι δώσει. 

114. ΔΙΟΣ ΒΗΛΟΥ͂. 

Μαχρίνῳ. 

ἔρον, ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί" 
δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ἰχάνει. 

᾿ 118. ΔΙΟΣ ΤΟΥ͂ ΕΝ ΔΩΔΩΝΗ. 

α θεοὺς πείθει χαὶ αἰδοίους βασιλῆας. 

ΠΘΔΑΡΌΤ ΥἹ. ΟΒΑΘΌΠΑ. 499 

ΠΡ δηΐ, οἱ ἃ Φονὶβ νδ]ἀ6-ίγορ θη 85 50 θο]6 
οἱ Μίπογνα θο Π ρογὰ [πα οἤθββα [Ρτγοἀμποθηίο, 
οἱ, ῬΆσΟΠΟ ΘΌΓΔΙΙΠ,-ΟὈ] γ] ΟΠ Τὴ - ἃ ογθηΐθ, νἱζατη- 
46 ουγΐογΘ τη θοΡ πη Ῥέθδη6 {νι βίϊαπι ; 
ἂρ 405 (Ὡ] ΠΕ ταϊγθὶ δαμί, (Δ Ιτὶ 
Ρυϊμαὶ Ῥουρᾶτμηθᾶ ἴῃ ἃΓῸ6 ΤῸ] ΡΤ ΟΓΟΠῚ [νἱῦ; 
Ραγϑυ-οαϊξαπη Φονθιη, οὰπὴ τηδίθγηππι αἰθυιιηι 50]- 
γΘ ΓΘ. αἀἴοθυθ- ΡΟββὶ πη ΘΕ] 1] -ΠΘ ΒΟ 15. Οὐ ]} οδγηιῖ- 

[η]Ρ08, 
ὯΘ ῬΘΥ-ἸΟΠΡΊΤΩ - ἰΘΙΏ ΡΒ Το] Θϑίο δἰίθγαίαν τ ΟΥθῸ 
: δοϊάθβ ρορυϊὰβ : φιοα τπθ0 ρταίαπι οὐὶΐ 
ἢ]1ο, ἢθο 7.060 ἐθ ἐμϑουῖος ἄποθπι νῷ, 
ἀυδα νυ Ίδτὴ αἰν  ἀθγθ ΟΡ ΘθῸ5. ΟΠΊΠ65, 
αυοίοαηαιιθ αἰν]π8, 50 ἅγοθ ΘΠ]διηγάθπι ροβίδηϊ, 
οὗ φυδίθγποβ ἃρτηϊηῖι15 ἀποίογο5 δάάθρο ; [{6ΠῚ 
ΦΌΟΓΙΙΠῚ ἘΠΊΙῊ ὅθ  ΓΉ πὶ ΠΥΤΙΠΟ, ἈΠῸ ΠΊ 46 [ΓΔ ΡΗΪο- 
Πα νἱγρίποπι Πμαβίς - ἢ ἀθηΐθπι ΤΥ ΟΡ ΠΪ ΠῚ, 
᾿Εβουϊαρίυχη, αἰ] θούαπι ΒΠ Πα πι τηθυτη, οαπδί. [ἀγὰ8, 
ϑορίθπι ΡῈ. 165 ργοτ-ἀοη15. οὔθγαηΐ ἴθιηοῦα βιιροῦ 
ῬΔΠΔ4Ὶ φυϊάθηῃ ᾿ανθηος Ὀἰπη] ἰηαραίς ρυγΘ 
ΘΡυϊαηίοβ, ὑπ 4α6 θΟν]5 δον] οἱ ον Βδοομο 
5112}}} ΓίΙΟΠ6, οἵ, Π]1Ο (ογοη 5 τηδηβιθίςθ. [185, 

ΤῬϑυΡΙῚ ἴθπηογα, 580. 1 Ποδηΐθ5, ργρϑγδίθ 5, πη] Θριι- 
7ᾳνθηθ8, Ομ] δι  αἸ θ5 νϑϑί 1, φαοίουπαιθ οϑίϊβ, 
ΠΟῚ 5ΘΟΓΒΙΠῚ ἃ ΨΘΒΓΓῚ5 ρΔίγΙθ 05; ῬδΓοδπ δ 4υδιη- ἡ 

[ψμιο 
ἢ Ρδί]οηθπι ἃρθηΐθβ, ρθβι θη 185. Δ ᾿πητη οί 1115 

[πη  ἀ]τἢ ὈΟΠ ΠῚ 
ρϑίΐθ, αἱ ἸοπρΊ Πα υδη ἴῃ ᾿ην ΒΟΥ τη ἰθυγᾶ πὶ ΒΟΙΗΪ- 

Θχίου 5. ργοϊαραί.... [ἡττὴ 

173. ΑἸ}. 

ΤΟΥ ϑηβίθιιβ. 

ΤΥΔΟΒ η8, ον δι, ασθθιη Ηθγοα 5. ΑἸ ΙΗ], 

ο ΙοοΓ6; {Π01 δαΐθπι ὙΥΨΡΙΝΣ οδἰδιηϊίαίοβ ἀδαϊ δὲ. 

[οἰϊδιη ἀδ0 1}. 

17ᾷ. ΤΟΥῚ5 ΒΕΙῚ. 
Μδουῖηο. 

Ο 5θποχ, ργοΐθοίο (8 Ἰανθπθβ οοπίθγπηΐ Ὀ6]]δίογο 5, 
υ8, δαίΐθπι γνἱβ βοϊαΐα οϑί, τηοϊθϑίδαιιθ ἰθ βϑηθοίιβ 

[ἀρσρτοαϊίατν. 

115. “ΟΥἹΒ ΒΟΒΟΝΕΙ. 

Μυποῖᾶ 4605 ρἰδοδηΐ οἷ γθηθγ πο 85 ΓΘΡΘΒ. 

113. ΑἸἰτῦν. 

Τ]οογοηδῖδιιξ. 

Ρ δἰ υγοπίδάε αἰνὶ Τυδομῖπᾶ ταϊβὶϊ, 
ὍΟΓ6: 568 ἀπγὰ ἰ6 ρῶπᾶ δαρριίον ἀρροί. 

ἘΚ. νἱσ. 

᾿ 4“[Ἔ[ῤ 7ΟΥΙ5. ΒΕ]. 

Μαογῖηο. 

Εἰδύ }ανϑῆυτῃ, ταϊβορᾶπάθ βθπθχ, {101 ποχίὰ ρυρβῃδ; 

μθ6ο {101 Βα ηΐ ΥἱΓ68, ΒΘη]Ἰ] 46 σΥδΥΪ5 010 ᾿ηδίδί, 

ἌΡ. ΥΑΝ-ΌΑΙ 



00. 

᾿ΑἸδ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟῚ 

Φράζεο δ᾽ ἀρειόν τε πάγον βωμούς τε θυώδεις 

Εὐμενίδων, ὅθι χρὴ Λαχεδαιμονίους σ᾽ ἱχετεῦσαι 
δουρὶ πιεζομένους “ τοὺς ὑκὴ σὺ χτεῖνε σιδήρῳ, 

μιηδ᾽ ἱκέτας ἀδίχει" ἱχέται δ᾽ ἱεροί τε χαὶ ἁγνοί. 

47. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂: 

Πελασγοῖς. 

Στείχετε μαιόμενοι Σιχελῶν Σατουρνίαν αἷαν 

ἠδ᾽ ἀθοριγενέων Κοτύλην οὗ νᾶσος ὀχεῖται, 
αἷς ἀναμιχθέντες δεχάτην ἐχπέμψατε Φοίόῳ, 

χαὶ χεφαλὰς Ἄδῃ, χαὶ τῷ Πατρὶ πέμπετε φῶτα. 

478. ΑΝΜΩΝΟΣ, 

Ἀλεξάνδρῳ. 

ᾧ βασιλεῦ, σοι Φοῖδος ὁ μνηλόχερως ἀγορεύει" 
« Εἴγε θέλεις αἰῶσιν ἀγηράτοισι νεάζειν, 

« χκτίζε πόλιν περίφηυιον ὑπὲρ Πρωτηίδα νῆσον, 

« ἧς δαίμων προχάθηται Πλουτωνεῖος ἀνάσσων, ̓  

ὃ « πενταλόφοις χορυφαῖσιν ἀτέρμονὰα χόσμον ἕἑλίο- 

σων. » 

119. ΑΜΜΩΝΟΣ ἘΝ ΛΙΒΙῊ, 

Περὶ τοῦ Ἀννίδον τέλεντῆς. 

Λίδυσσα χρύψει βῶλος ἀννίδου δέμας. 

180. ἈΣΚΛΗΠΙΟΥ͂. 

Περὶ ἑαυτοῦ. 

᾿ Τρίχχης ἐξ ἱερῆς ἥχω θεὸς, ὅν ποτε μήτηρ 
Φοίδῳ ὑπευνασθεῖσα χυεῖ σοφίας βασιλῆα, 
ἴδριν ἰητορίης Ἀσχλήπιον " ἀλλὰ τί πεύθη; 

181. ΑΛΛΟΣ. 

Αἰλίῳ Ἀριστείδῃ. 

"βσπέριοι δ᾽ ἤχμαζον ἐπὶ χρήναις χλοεραῖσιν, 

182, ἙΡΜΟΥ͂. 

ὅς δ᾽ ἐγὼ, ὃν χαλέεις, Ζηνὸς χαὶ Μαιάδος υἱὸς, 

Ερμῆς δεῦρο βέδηχα λιπὼν ἀστροῖον ἄναχτα. 

ΑΝΤΗΟΙΠΘΟΙΑΣ ΘΒ ΑΜ ΑΡΡ Νρίαϑ'. τ 
(716. ΕἸῦΒρΕΜ. 

᾿ ᾿ ᾿ Υ 
ῬρύρθηἊθ ΑΥθορδριπ 16 ΔΡΆΒ6ΙΘ οἀογαβ. ἱ 

Βαβίδ ῬγΘβϑὶ : {108 Π6 {π οἱθἃ5 ἴδ, 
ΠΘΩῈ6 5100 ]1665 ᾿Θἀὰ5 : ΒΡ ΡΠ 665. οπὶπι 

Γ, 

477. ΞΡΕΝ. 

Ῥε]δβρὶβ. 

Ῥγοοθαϊίθ φυθγθηΐθβ Θ᾽ ου]οσατη ϑαία 
δίχψιθ ΑΡογίσϑησμι (οίν!θη Ὁ] ἰπβυϊαν 

178. ΑΜΜΟΝΙΒ. 
ΑἸοχαπάγο.. 

Οτοχ, ἰδὲ ῬΒΟΡαΒ οὐἱπᾶ- ΘοΥπιιᾶ- 5ῈΓ 

179. ΑΜΜΟΝΙΒ ΙΝ 1|ΒΥ 
6 Αμηῖθ8}15 τηουίθ.. 

[λΟγδβὰ ἱθροὶ ρὶθρα ΑπΗΐΡΑ 5. οογρι. τὰ 

180. ΒΟ ΑΡΙ 
6 βδῖρβδο, τὸ 

Τυϊοοδ 6Χ 58οῦὰ γϑηΐϊο Πρθαβ, {ΘΠ Ὁ 
ῬΠΟΘΡΟ οὑπὶ βιιθοιθυϊδδβϑί, ρθρ θεῖ βαρὶ 
βοϊθηΐθιῃ πιθα Ἰοϊη Φὐβουϊαρίατη : 56α 

181. Αἴαῦν. 
πο Αὐἰβεαϊ. 

Ηδβρϑνῖὶ Πογοθαηὶ ἀρυὰ ἰοηΐθ5 ΥἱΡΙ ἀ8 

482. ΜΕΒΟΌΒΠ.. 

ΠῚΘ ΘρῸ απ νοοᾶϑ, δον 5 οἱ Μαΐα 
Μογουσίυβ ἢὰο νϑηΐ, γο]ϊοΐο οἰ θϑίϊ 

1710. ΕὔΒΡΕΜ. 

Ασα 0ὶ Επυταθηϊάθγα ἔγαρυδηβ δ οαγὶα ΜδΡυ 8 
βἰηΐ οοταϊ. Ησο 6110 ἀοχαῖεῖ πᾶτα ἰουὶθ ΤϑΟΟΠ 68 
ΒαρΡ] οἶον ὑγἰβῖθβ γθηϊθηΐ. ΝΘ Θομῆοθ ἴθυρο, 

πρὶ υἱο]ὰ. ΘΌΡΡΙΟΣ 5866} δϑί δὖ ΟΥΤΩΪ 8. ῬΌΓΙΒ, 
ΒΟΜ. ΑΜΑβ. ΕΜΕΝΡ. 

119. ΑΜΜΟΝΙΒ ἵΝ ΒΥ Ὰ. 

6 Απηπϊϑαϊὶς πιογίο. 

Τρ γ58α φίθῦδ οοῦρὰβ ΗδηπΡ8115 ἰθροί. 
ῬΩΌΤ. ἘΡ. ΡΙ0. 

ΠΕ Τυΐοοδ 6 βου ὑϑῃΐο {101 πατηθῃ. 

480. ΞΒοῦΧΔΡΙΙ. 

6 96 ἴρ9ο. 

116 Ζβου!αρίαβ, φαθτα ῬΏΩΡΟ Ρἃ 

οἱ βορΐθθ ὕϑρθπι, Οἱ Υἱβ δδὺ ποίδ. 

βαβία! δἰγὴα ρᾶγθηβ. ϑδϑὰ αὐἱά τηθᾶ 

182. ΜΕΒΟΌΈΠ. ἣ ον 

Μογουτίαβ, ααθτι γ006 γοοδΒ, Μαὶϊ 

β]1ὰ5, ἢυς νϑηΐ, οϑϑ 6ϑι τϑρϑ γ οἷο. 



488, ΣΑΡΑΙΠΔΟΣ. 
Τιμαινέτῳ.. 

χεῖρας ἔχων, καὶ νοῦν χαὶ γλῶτταν ἀληθῆ 

δι μὴ “λοετροῖς, ἀλλὰ νόῳ χαθαρός. 

θ᾽ ὁσίοις ῥανὶς ὕδατος" ἄνδρα δὲ φαῦλον 

ὁ πᾶς λούσαι χεύμασιν χεανός. 

184. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ραπις τῷ περὶ σοφίας ἐρωτήσαντι οὕτως 
ἀπεχρίνατο᾽ 

δονται χρυσοῦ πολυτιμέος ἄνδρες, 

γτοσύνης ποθέεις τέλος" ἀλλὰ τόδ᾽ ἴσθι" 

θνητοῖσι χόρος χρυσοῖο παρέσται, 

ἕλος εὐρὺ χαταζητῶν ἐσαθρήσεις" 

ρητος τέταται βασιλῆος ἐπ᾿ οὐδῷ 
χεῖνος δὲ διδοῖ χαὶ δῶρον ὀπάζει. 

488. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

τηθεὶς εἰ τῶν καθαρῶς αἰτούντων ἀχούει δίς 
ἔχρησεν οὕτως" 

ν [λάσσαιτο θεὸν μέγαν ἠδὲ παράσχοι 

λγς θόν, τοῦδ᾽ ἔχλυε καὶ οἱ κάρτ᾽ ἐπένευσεν. 

180. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Νιχοχρέοντι τῷ Κυπρίων βασιλεῖ. 

ὸς τοῖος δὲ μαθεῖν, οἷον χἀγὼ εἴπω" 
ς χόσμος χεφαλὴ, γαστὴρ δὲ θάλασσα, 
τὰ πόδες εἰσὶ, τὰ δ᾽ οὔατ᾽ ἐν αἰθέρι χεῖ- 

[ται, 
ῖ ; τηλαυγὲς, λαμπρὸν φάος ἠελίοιο. 

187. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ͂. 

εσθαι παιδὸς φύσιν ἄρσενος ἄνδρα 
συνέλευσιν, ἐπεὶ φόνῳ εἴχελόν ἐστιν. 

188. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Θούλιδι. 

ϑεὸς, οκ ββδᾳ λόγος, χαὶ πνεῦμα σὺν αὖ- 

[τοῖς, 
σύμφυτα [ταῦτα], καὶ εἰς ἕν ἐόντα [τέτυχ- 

[ται], 
τὸς αἰώνων" ποσὶν ὠχέσι, θνητὲ, βάδιζε - 
ν ἄδηλον διανύων, [σοῦ πολὺ χρείσσων.7 

ΓῚ 

189. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Περὶ ἑαυτοῦ. 

Ἢ 

Ἕ 

ὡ 

πο σ- το τς ὡς πὐπ 

ἡ μὲν χατὰ δῶμα. θεοῦ χαταλάμπεται αὐγή" 
ἂρ, ἠντιδόλησε μέγας θεός" εἶδεν ἐμεῖο 

χιμάχετον, λαμπηδόνα φλογμοτύραννον, 

πΠ 02 ΔΑΡΌΤ ἡ σπλόθμα, τς 50] 
183. ΞΕΒΑΡΙΠΙΒ. 

ΤΙχςοθίο. 

(αϑίδϑβ τηϑηῆι8 ΠΔθΘη5 δὲ τηϑθηΐθπι οἱ, ᾿ϊηρ δι νογᾶ- 
ἰηρτθάθγθ Ποὴ ἰδνϑουῦβ, 564 πηθηΐθ ῬΈΓΙ5. [ΟΘ 1 

ΘῈ Ποῖ. Θηΐπὶ Ρ 5. σαΐία αι : νίγαμη δαΐθηι πηᾶ- 
ΠΟῚ ΟἸΏΠΪ5 ἰαγουῦὶξ Πα ο  θυ5 Οοθδηι8. [Ππὰ 

. 4184, ΒΡΕΜ. 

ϑεῖθδι οαϊάδηῃ ἀ6 βαρ᾽θηςα ἱπίθυγορδηίὶ, βἰὸ 
 ϑρομπαϊί : 

Ουδηίΐαπι σαρίαηΐ δαριπὶ γ8}46- ργοίϊοβαπι ΠοπΪΠ68. 
ἰδηΐαπι νδίϊοἰ Πἰϊ ορίδ5 Πηθι : βθὰ ἤοθοδ βοἰᾶ8 : 
ΟἸΔΠ5 τιον 8 }Π1}0 015 Βα θέα δυγὶ δά θυϊξ, 
ἀυϑηη 58 ρ᾽ θη 1 ἤπθπὶ γαβίμτῃ ἰηυΐ θη 5 ν᾽ θὲ 1 
ἰδηίδ ἰπἰθηΐδία οχίθηάϊξιν Γθρὶβ ἴῃ Ππηϊη 6 
Ἱπη ΠΟΥ 815. : {Π16 δυΐοθπι ἀδὶ θᾶπι οἱ ἀοηᾶ Ἰαγρίίυν. 

.8ῦ. ΕσῦΞΡΕΜ. 

Τηϊουρορδίιβ ἃ ΡΌΓ 6 ρυθοδηΐοβ δυάϊαί Πθι8, 
δῖ σϑβροῃαιὶ : 

51 415. 58Πη6. ῬΓΟΡ (νον. ἀθυτὴ τηᾶρηυτη, δίχιο 
[Ρτία]ουῖί 

ΘΟΓΡΡῈΒ Βοπαπι, μὰπὸ δαάϊν! οἱ οἱ ν]46 δηπυϊί. 

480. ΕΟΞΡΕΜ. 
Νισοοονθοηὐὶ ΟΥΡΥΙΟσ τ Τϑρὶ. 

θὰ 5Π| 4] ἀθ ΠΟ 5 ΓΆΡῚ ῬΟβ51 12, {8 ]6 1 16 6880 
οἸθβίϊβ τη θη 5 οἂραΐ, γϑηΐθγ 16 τᾶ, [ἀϊοο : 
ἰογγᾶ ϑιιΐθηη τ] ἢϊ ρ6 6465 βιιηΐ, οἱ δι185 ἴῃ Θίμογο 

[51 βυηΐ, 

ΟΟΌΪΠΒ4 16 ΘΠ. Π 115-506 Πά6η85, Πρ] ἀτπη ̓ υτ6η 5015. 

487. ΕΥΒΡΕΜ. 

Νδᾳ βίαργϑί ρΌΘΥΙ παίαγϑιῃ πηϑ 50 }}}} ὙἹΓ 
ἴῃ ἱυΓΡῚ οοηγθηΐι, {α]ρΡ6 ἤο6 οΘα] βἰ μη} ]6 οϑβί. 

188, ΕΥυῦΞΡΕΜ. 

ΤΒΌ]]αΙ. 

Ῥγίμηυπι ἄθυδβ, ἀθίπάθ νϑυθαπι, οἱ βρι γἰ [5 οὐπὶ οἶδ. 

Ο(οπογοίδ δυΐθπι οτηηΐδ, [15ἰ8,] οἱ ἴῃ ἀπυπη δαηΐα 

[δ υἸοαία βυηὶ), 
οὐὐὰ5 ροΐθηϊδ οϑί ῬῈΓ δίθυππὶ : ΡΘαΙΡῚΙ5. οἰἰἰ5, 

[πηονί8}185, νϑάδ : 

υἱΐδηι Ἰρῃηοίδηη ρΘΓΔΡΘΉ5, [[6. τη]ΐο ροΐθπίϊον ὁ5έ.} Ὁ 

189. ΕὔΞΡΕΜ. 

Π6 8θῖρ80., 

Οἴαγα χυϊάοπι ρθὺ ἀοπιιπὶ αἱ βρίθηαθί ἰὺχ : 
γϑηϊΐ θη πη, ΟΟΟΟΣΤΙ ΤΠ ΡΊΙ5 ἀΘ118 ; γ] αἰ τηθατῃ [{6Π], 

ΤΟΡῸΓΡ ἱΠΘΧΡΌΡΠΔΌΙ]6,ΒρΙ θη ἀογθτη ἢδιη γα 5- πη ρ υη- 

189. ΒΑΒΑΡΙΡΙΒ. 
6 86 ἴρ8ο. 

Ἰυχ τρυδαϊδὶ σοιηρὶοχᾶ ρϑηϑίθϑ, 
᾿, ...,. ἐΣέρδαλω, πα ων 

΄ι 9Ὲ} εὐ Ὗ 

ἜΣ ἐπ  -- : 

γϑηὶϊὶ ααΐρρα ἰηρθηβ, βι απο δα ᾿ἰμιῖμα Ναμηθη :. 

την οἴη ΓΟ ΒῸΣ ποβίγιμῃ, βατησηδαῖθ ροΐθηΐθῃ. 



ὅ ἀμφὶς ἰαινόμενον, πλοχ'μοῖς θ᾽ ἱεροῖσι γενείου, 

' 190. ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ͂. 

Θηδαίοις, 

Πρὶν δορὶ συμθαλέειν ἐχθροῖς, στήσασθε τρόπαιον, 

ἀσπίδα. χοσμιήσαντες ἐμὴν, τὴν εἴσατο νηῷ 

θοῦρος ἀριστομένης Μεσσήνιος. Αὐτὰρ ἐγώ τοι 

ἀνδρῶν δυσμενέων φθίσω στρατὸν ἀσπιστάων. 

191. ΠΑΝΟΣ. 

Περὶ ἑαυτοῦ. 

«οὐ Εὔχομαι βροτὸς γεγὼς 

. Πανὶ συμφύτῳ θεῷ 

δισσοχέρατι, δισσόποδι 

τραγοσχελεῖ, τρυφῶντι...... 

192, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

νυ Τούσδ᾽ αὖ ἐλαύνετε, 
τ χηρὸν ἐν πυρὸς μένει 

θέντες αἰόλου χροός" 

λευχὸς ἔστω χαὶ υέλας, 

ον ὅδ χὥστε πῦρ φαεσφόρον 
ἘπΑολονῚ : ἄνθραχος πεφλεγμένου, 

Ὶ δεῖμα γερτέρων χυνῶν᾽" 

γλύμμα δεινὸν ᾿βχάτης. 

Λαμπὰς ἔστω πρὸς χέρας, 

χαὶ ξίφος τὸ ποίνιμον, 

χαὶ δράχων περισταλὴς 

ἅυμασι χόρην χρατῶν, 

τὰ δεινὸν ἀμφὶ χρᾶτα θεὶς, 

᾿ αἰόλη τε χλεὶς ὁμοῦ, 
τὸ χαὶ τὸ δαιμόνων χράτος 

μάστιγος ψόφος πολύς. 

ἸῊΣ ἈΝΤΗΘΙΘΟΙΣ αππολε δ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ 
βόστρυχον ἐχ χεφαλῆς γεάτης, χαροποῖσι μετώποις ΟἸ ΠΟΙ ΠῚ ΘΧ ἐξεγβέτηανοςν πὴ τ 

ἀπαΐαιιδ οἰ] γδίυπι οἰ γι ΙΒ 58 Γ 5 

κ 1900, ΤΒΟΡΗΟΝΙ͂Ι. 

ΤΠΘΡδ 18... 

Απίθ παδία {υδτη οτημη 15. π΄ ΠΟ 
βοαΐο οΥμδίο τη60, (υοά δ[ἢχὶΐ ἰθιηρ]ο. 
806. ΑΥΙΒίομμθ Π65 Μθββθηΐιβ. Αἰαα6 66Ὸ 
ΥἹΓΟΓΌΠΙ Ἰη θβίου πὶ ρΘΡἀἂπὶ ΘΧϑΡοὶ 

4191. ΡΑΝΙΒ.. ΐ 2 

Π9 86 ἴρδος, ᾿ 

ΜοΥί115 65 Ὸ ΟΙΠῚ 51Π| γοίδ. παπο 
Ῥδῃηὶ ΘΟηΒΘηΪΟ ἄ6ο ᾿ 
ΘΟΓΠῚΙ ΘΌΙΗΪΩΟ, ΘΌΙΗΪΠΟ. Ῥθάθ,. 
ΒΙΓΟΪ 546. ΘΓ ΙθῈ5 ἐπε τ: νῸ 

193. πυύϑραν, 

Ηοδβοδ οοηϊγᾶ ἀρί αίο,. Ἷ ἪΝ τς 
οοΓᾶ ἴῃ 1ρη}5 ἃ. 
Ροβί(δ, γαυὶὶ οο]οτῖβ 1. 
81|0ὰ 511 οἱ πῖργὰ τὰ τ ἢ 
οἱ αἱ ἱρηῖβ ᾿χοΠ8 ον ς 
ΘΔΓ ΠΟΙ] ἸηΠ ατημη ],. 
ἰΘΥΓΟΥ ᾿ηΘΥΌΓΙΠῚ ΟΔΠΙΙΠῚ " 

οἴβρίοβ ἀγα Ηθοαίαε:.. ὁὁὁόὁὃ6Ὲ6ὁὁ 
1ιἈπηρμᾶ5 511 86 τηδηι8, ἜΙΩΝ 
οἱ ρ᾽δάϊαβ αἰΐον, ἥ Σ 
οὐ ἄγᾶθο ψο]}}15.. ᾿ 
πΟΧΊθιι5 ΨΙΓΡΊΠΘΠῚ ΡτοΙιοπάοῃ,. 
αἶτοὸ οἰγοῦτη ροβιίο οαρὶίθ, 
γϑυϊδαιι6 οἷαν 5 βίτηαὶ, ΡΣ 

οἱ ἀφιμοη πη ΥἹ5 ἐΑε δεν οἰ 
ΠΑΡ} Βοπα5 πυ]ΐ5,., 

} 

ααὶ οἰγοῦτα ΠδρΥ ΔΗ ΘΡΥΔῺΒ ἸΔΒΟΙνΙ ἢ ΟἿ, 

Βδουδίϊ ααὶ Ρ1115 τη θη 58 δάνοϊνθυθ βϑϑβί. 
ΡΒ. ὙΙΟΘΕΒ. 

190. ΤΕΟΡΗΟΝΙΙ. 

Τ, λοϑαηΐδ. 

Νἕ ρϑδίιι6 δηΐθ μοβίθῃι, Βδοῦατη ααδγὴ οὐρὰ ἀορθιὰ 

510 γΟΌ]Β ΡΟΒαΪ556. ΗἸὸ βοαίατη ορπδίθ, αἰιοὰ Δ ΘΘυ 
ἄχιν Αὐἰβίομιθμθβ Μϑββϑηΐαβ. [ρ56 ἱπί πηϊοὰβ : 
Βοιταον τη ἃοῖθβ Ἰηΐθβίδαιιθ [618 τί Πρ η. 

ΒΟΜ. ΑΜΑΒ. 

192. Ῥανῖβ.. 

Ηοβ ργοοὶ] ΓΘ ρ 6: 
Προγὰ ἰὰπὶ ΟΟΙΟΥΙθῖιΞ 

1Ὲ Τοοαχη (6 Π15 δδί. ἀμ 
ΑἸΡὰΒ δοοϑάδί πῖρρῃὸῦἉ, 
1ρηθιιβ. βίπα] αρτοί, 
α0.8}18 6 ΡΥ πηδ τοδί, 

ΘΡΓΡΟΥ 1Πίδυτα π ΘΔΠΊΙΠΙ. ἘΜ 
Τοίνδ 5} ἑουὴ Ηδθοδίοδ: 

Ἰδταρδ8 ἴπ τηϑὴὰ ἃγάθαϊ,, 
ὉΠΟΥ ΠοΥΡϑδὶ ΤΠ ΟΡΟ ; 

δῆς ἀγδοο οἰγοῦτι Δα ίθαιυς 

βοχιθαβ πϑοίαί νδΡ18, 

86 ἴδγαπῃ ᾿ταρ]οοῦ οαραϊ. 
ΟἸΑν β δ δι πο }}15,  . 
οὐ ροίθῃβ Υἱ8 ἀφδουῃ 1. : 
Ια ΡΙμλ85 ΠδΟῪῚ ΒΟΠΟ... 

: 



108. ΕΚΑΤΗΣ. 

Περὶ ἐαυτῆς. 

εἶμι χόρη πολυφάσματος, οὐρανόφοιτος, 
ἰς, τριχάρηνος, ἀπηνὴς, χρυσοδέλεμνος, 

ἀπειρολεχὴς, φαεσίόροτος Εἰλείθυια, 
χου φύσεως συνθήματα τρισσὰ φέρουσα" 

Ὗ πυρόεσσιν ἐειδομένη εἰδώλοις, 

ργεννοῖσι τρουχάσμασιν ἀμφιχάθημαι 

μῶν σχυλάεων δνοφερῶν γένος ἡνιοχεύει. 

194. ΤΗΣ ΑΥ̓ΤΗΣ. 

ΣΓΘΑΝΈΒΕΙΕ θεοῖς ποτε δία μάταιον, 

αντον ἔλεξε σοφοῖς βἰχάτη θεοφήταις" 

παγχράτοιο νόου πατρόθεν χατιοῦσα 

γ τὸς σελαγίζεται" ἀυφὶ δὲ μῆτις 
Ν᾿ ἀρρήχτοισι μένει λογίοις βεθαυῖα. 
2 οὖν χλήιζε" θεὴν γὰρ ἄγεις με τοσήνδε, 
ἥ ξ χϑσαι πανυπέρτατον ἤρχεσα χόσμον. 

ἊΝ 
ἣν" 

195. ΤΗΣ ΑΥ̓ΤΗΣ. 

ὃν μετὰ φέγγος, ἀπείριτον, ἀστεροπληθὲς, 
ντον, πολὺ δῶμα θεοῦ λίπον - ἠδ᾽ ἐπιδαίνω 
ς ζωοτρόφοιο, τεῆς ὑποθημοσύνῃσι, 

οἵ τ᾽ ἀρρήτων ἐπέων, οἷς δὴ φρένα τέρπειν 

Ἢ ὧν ἐδάη θνητὸς βροτός...... 
ον εἰσαίουσα τεῆς πολυφράδμονος εὐχῆς, 
γητῶν φύσις εὗρε θεῶν ὑποθη μοσύνῃσι.... 

190. ΤΗΣ ΑΥ̓ΤΗΣ. 

οἱ μὲν τὐδινερῆ; μετήοροι οὐρανίωνες, 
ἱόμενοι κούφῃσι μεθ᾽ Ἁρπυίαισι φέρονται" 

Ἵ Ἐὰ θειοδάμοισιν ἐπιμμύσαντες ἀνάγχαις, 

ΠΘΑΡΟΌΤ ΥἹ. ΟΒΛαῦΠΑ. ΜΝ 

193. ΠΕΘΑΤΕΒ. 
6 86 1ρ88. 

ΠΙᾺ Θ9Ὸ 511πὶ ρι16 11 τα] ΠΟ ΓΠηΪ5, ὁ τ-5οαη 6 η8, 
ἰδυγίπο- ν αἰ τιι, ἰγίοθρ5, βθυδ, ΓΘ 5- Δ 0} 15, 
ῬΗΩΡΘ οχρθγβ-]θοῖϊ, ᾿αοἱ ἴθ ΠΟΙῚΪ ΠΙΙΠῚ ΠΙΉγία, 
ὑγρ Ποἷ5 ΠδίμιΓδ) ΘΟΙΠΡΟΒΙ ΕἸ ΟΠ65 (ΘΓ Πἃ5 [ΘΓΘΗΒ: 
ἴῃ Θίμονθ αυϊάθιη ἱρη 5 Βί π}}}15 δι πη] δογῖβ, 
ἅθΓᾶ ΨΘΙῸ 8}}015 ΘΌΓΓΙΟΙ 5. ΟΟΟΊΡΟ, [ἢ τορὶ. 
ἰθυτᾶ 16 ΤηΘΟΓΙΠῚ ΘΔ[Π]Ο πὶ ἔθη ὈΡΙΘΟΒΟΓΊ ΠῚ. σ6- 

104, ῦϑρεμ. 

ΝΊΒΙΙ Ἰηΐον ἱτπηπηογί]65 4605 ἸΠ4 ΠῚ αἶνὰ ὙΔΠΕΠῚ, 
ὨΘ6ΙΙΘ ἰγγίἑατη αἰχὶύ Βα ρ᾽ θεῖ θὰ5 Π θοδίθ ἀδὶ- ναι θα : 
504 46 οἸηηϊροίθηϊ τηθηΐθ ἃ ρϑΐγ ἀθβοθη θη5 
5ΘΙΏΊΡΘΙ γογΙἰαίθ 1ΠΠ πη] Πα, οἶτοδ δυΐθηι ργιἀοηίία 
58 81115 Ἰηΐγδοί 5 τηδηθί, ογϑοι]β Τὰηἀδία. [{ἅπ|, 
ΨΊΠοΙ]Ο ἰρτίαγ οἰδιιάθ : ἀθᾶπι θηΐπὶ ἀαοὶβ τὴ6 ἰαπ- 
(5 ΔΠΪΠηΔ ΓΘ ΟἸΏΠἾΠΟ- 5 ΡΓΘΙΊ πὶ γα] αὶ τη απ τη. 

195. ΕΥ ΞΚΌΕΜ. 

Αϑυγίδτη ροϑί ᾿ἸΌΘΘΙη, ἱπητηθ ηβϑτη, 5.6}}15- 0] ΘΠ ΔΩ, 
᾿πῃρΟἸ αΐδιη, ἀγα Ρ]άτη ἀομλ τ ἀ6] ΓΘ] αι], δίψα ᾿πσθάο 
ῬΘΙ ἰθυγϑιη 8ΗΪΠΊ ΔΙ ΠΤ - ΠΕ ΓΊΟΘΙΏ, 115 ΤΩ ΟΠ 5, 

ΒΘΏΒΌσΙΘ ᾿ἸΠΘΠ ΡΠ] τὴ γΘΓΡΟΓΙΠῚ, αυ]θ5 58π6 

ἱπηθηΐθπη ἀρ]θοίαγο 
᾿πηπηοσ 8] 1 τὴ αἰ ἀἸοἱὉ τηονγί8}15 ἤοτηο.. . .. 
νηὶ δι {15 ἰπ15 νὰ] 6- γα θη! 5 ρΓΘΟΙθ 15, 
4085 τηογία! τη ἡδίατα Ἰηγθηϊ ὁ ἀθογιιηὴ τη 8. 

190. ΕΥὔΞΡΕΜ. 

ΑἹ 811] ΒΌΡΘΓΠΘ 500 ]1Πη85 ΟΘ 65, 
οἰ! Ἰονὴθ5. οὐτα νϑπίογαπι ἐγ 115 (56: Ηαγ- 

[ΡΥ115} Τϑτιηΐαγ : 
ταρίϊπι δυΐοπι ἀθο5-ἀοτηδη 1018 ΘΟΠΠἰ νΘηΐ65 ὩΘ668- 

[5:ἰδ{Πθ05, 

4 

198. ΠΕΟΑΤΕΒ ΟΒΛΟῦΓΑ. 

9Ὸ Οεθ᾽ θβίῖβ ναυϊᾶ 5110 ᾿π]8ρῚ ΠΘ ΥἹΡΡῸ, 

Ἰἃ δίαιο ἰγῖ 6 08, ἱπηχτ 115, οὐ Δαρθα υἱοΡ Δ ἢ 

εἰ οαπρρ ΘΧρΡΘΥΒ Πίδηδ, Βα] 16 
πιοῖπιδ, Ποτηϊ ματι ; ΘᾺ} 8 ὑγὶδ ΒΥ 018, τὰ πᾶ! 

εἰορικοιια ποϊδηΐ : ΔΡἀθ με! 5 ὁοίμϑρα [ουτη 5 
80 ; Ραϑβδίτη οδπἀ θη δι ΔΘ νὰ ὈΪΡῚ5 

: ἃ θυνᾶβαιθ σορὶὺ θη ΘὈΓΟΒδ ΤΩ ΘΟΥΆΤΩ 

᾿ δ ΠΠὶ. ΕΒ. ΙΘΕΒ. 

4946, ὐϑὅρεμ. 

ΩΣ, τς ΩΣ,  οδ.. ὙΟ5 ᾿πίθυ υϑ οι ἰΘΡΓΟΡῚ ὈΤ15 6586 
ἢ αἰν᾽ηβ ρογίβοίαση γί θ5 ἀβααϑγα 

ϑοαίθ οϑοϊηϊ : 564 τηᾶσπδ ΘΧ τηθηΐθ 5. ΡΥ ΘΙΩὶ 
᾿ Ῥαϊνῖβ, γθῦῸ βθιῖρϑι οἰτοιηἀαία Τα] σοί. 

ἰσοάχη τη θ᾽ ογ6 τηδηθὶ 5δριθαίϊὰ γα], τος Ξ- τ 

οαἱϊ ἔχοβ παγιοία ἰθημθηῦ οὐδοῖα ΘΟ, ΘΒΒ118. 

Νίϑοῖθ δῦβο τὴϑ υἱμο 5 9 ἰαπίο 101 παιηΐηο ἀνὰ 

ἀποῖταν, αἱ γα] ϑδὺ ΒΡ ΓῸΒ ΔΙ ηΔΓΘ ΡΘηδίθβ. ΚῈ. ΥἹΘΈΚ. 

195. Αἴτῦν. 

Αουίαμι ᾿ὰοϑῖὰ δὲ ππᾶρηὶ 56} ῃ 1 ΘΈ6ἢ 

οαϊταΐηδ, αἀἰνίποβ παπο βδποίοβαιθ ΡΘηδίθϑ, 

ἰθ]Παρϑιηηαθ ρϑίο, απο τὴϑ ἰμᾶ ἀἸοία, γοοδναηΐ, 

νίβαι ἀγοᾶπᾶ ργθοῦπι ἰγΑχὶΐ, ααθ 18. ΠαΤΩΪΠᾶ Ἰϊηριιδα 

τηοῦίδ! ταυ]οθγο ρἰδοθί..... 

Ἐπ δάβιπω, ἰὰὰ νοίὰ σγδάα, γοσθβαιι βθοαίδ, 

4ὰὰ5 Βοτπαϊπατα ἰη θη ΐαπι αἰ σῖπο ΠΌΤ] η6. ΡΡΟΠρΒιί... 

ΡῈ. ΥἹΟΣΕ. 
190. Αἴαὺν. 

Ψουη βἰάθυθο 50] ἰταΐα πατηΐϊηδ 5615, 

οαπὶ ταρὶἷ5 βίπηα! ΗΆΡΡΣ 15 ἱπη ρα δα ΓΘ Πα: 

αἰἴᾳαθ δάθο γοϊποῦὶ, 510 ρυῖπιδ θχογαϊδ Ἰαςὶβ, 



τὴν ἰθ χείνῳ ἐπευχόμενος, δι᾿ ὕπνον ἐμέ 

ὁτὰ 

τι οἴω ἊΝ ΤΗΟΙΘΟΙΕ απ ποι ἈΡΡΕΝΌΙΟΙΒΟ 

εἰς χθόν᾽ ἐπειγομένως δ᾽ ἠώϊον ἀΐσσουσι, 

Ὁ θνητοῖς ἐσσυμένως ὑποφήταις..... 

191. ΦΗΣ ΑΥ̓ΧΉΣ; 

Τίπτε υ ἀεὶ θύοντος ἀπ᾿ αἰθέρος ὧδε χατίζων 

θειοδάμοις ἤἥχάτην με θεὴν ἐπέδησας ἀνάγκαις ;.... 

Τοὺς μὲν ἀπειρήτοις ἐρύων ἴύγξιν ἀπ᾽ αἴθρης 

δηιδίως, ἀέχοντας ἐπὶ χθόνα δῖαν ἄγεσθα:" 

ὅ τοὺς δὲ μέσους μεσάτοισιν ἐπεμδεδαῶτας ἀήταις, 

γόσφ' πυρὸς θείοιο πανομφέας ὥσπερ ὀνείρους 

εἰσχρίνεις μερόπεσσιν, ἀεικέα δαίυονας ἕρδων. 

198.. ΤΗΣ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ. 

Αλλὰ τέλει ξόανον χεχαθαρμένον, ὥς σε διδάξω" 

πηγάνου ἐξ ἀγρίοιο δέμας ποίει, ἠδ᾽ ἐπιχόσμει 

ζῴοισιν λεπτοῖσ. χατοιχιδίοι!ς σχαλαθώταις " 

σμύρνης χαὶ στύραχος, λιθάνοιό τε μίγματα τρίψας 
. 

5 σὺν χείνοις ζώοισι, καὶ ἀθροίσας ὑπὸ ψμήνην 

αὔξουσαν τέλει, αὐτὸς ἐπευχόμενος τήνδ᾽ εὐχήν πο 

ὕσσαι μορφαί μοι, τόσσοις ζώοις σε χελεύω, 

χαὶ σφόδρα ταῦτα ὭΝΦΩΣ δάφνης δέ μοι αὐτογενέ- 

[θλου 

οἴχου ἐμοῦ χώρημα ποίει, χαὶ ἀγάλματι πολλὸν 
ἱ τοι ἀναθρήσεις. 

109. ΤΗΣ ΑΥ̓́ΤΗΣ. 

Ηδὴ ἡ μοι σύγε πάντα πόει, ξοάνῳ δ᾽ ἐν αὐτῷ 

ιορφή μοι πέλεται Δημήτερος ἀγλαοχάρπου, 

μασι παλλεύχοις, περὶ ποσσὶ δὲ χουσοπεδίλοις, 
: 

εἴυ, 

ἀμροὶ δὲ τῇ ζώνῃ δολιχοὶ προθέουσι δράχοντες, 

ὃ ἴχνεσιν ἀχράντοισιν ἐφερπύζοντες ἄνωθεν, 
αὐτῆς ἐχ χεφαλῆῇς ἀρτώμενοι ἐς πόδας ἄχρους, 

σπειοηδὸν περὶ πᾶσαν ἑλισσόμενοι χατὰ χόσμον ... 

ἴπ ἰθγγδηὶ Γβι πα πίον τὐαὐαξίηι ἜΕΝ, ͵ 
που ἈΠ] 5. οὐπη-πηροία. ἱπίθγρυθιθαβ α 

197. ἘσΌΞΡΕΜ. 

ΟἸᾶΡ8. Τὴ6 5ΘΙΏΡ 6" Γαθηΐθ 80 εἴμ ν ἢ 
ἀθοβ- ἀοιηδηίθι5 Ηδοδΐθη τὴὸ ἄθϑιη {Π|σὰ; 

Ὶ διαί 
Ηο5 «υϊάθπη ἱΠΟΧΡΘΥ 5 ἐγ θη 5 ΠΠΘΟΘΌΥ 5 
ἴδοι !8, Ἰην]ῖο5 ἴῃ ἰθυγᾶτη ἀἴδπι ἀθάποϊίο ᾿ 
1105 πηθάϊοβ τη 5 ̓ηποοάδηΐοβ νϑηΐ 8, 

ἈΌΒ4α6 ἰρηθ αἰνίπο, οτηηἰδ-  : ἀἸσθηΐθβ. 
᾿πητηἸ {15 ὨοταΪἾθ 5, ἱπαϊρ πᾶ ἀιποη! θα ἴδ 

198. ΕΟΒΡΕΜ. 

564 οὐδάνε ΒΙΠ ]ΔΟΡ ΤΩ πο : 

ΘΧ Γυΐα 51 ν 6 5{{] ΘΟΡΡι5 ἴδο δίᾳιιθ. δδονηὰ 
ΔΗΪΠΊΔ]Π 115. οχίριβ ἀομηο 5.105 5.6 ]]Π]οη θὰ: 
ΤῊΥΡΡἢ 8 οἱ βίγγδοίβ ἱΓΊΒΩΙ6 τηϊχ πη. 
οὐ 11}15. ΔΗΙΏΔ 0115, οἱ, ΘΟ ]θοΐδτῃ δὶ Ἰὰπηᾶἃ 

ογθβοῖξ, ρϑυῆρθ, ἴρ58 ἀθβαρον ργθΟΔἢΒ [δὶ 
Ουοί [Ὀγτηφ ΠΉ]Ὦ], ἰού ΔηΪ ΤΠ Ὲ15 6 τ 

οἱ ἴογίϊίον πῶς ρϑιῆοθ : ὁΧχ ᾿ἰδιιτο ὃ 

ἀοιπι8 πρῶ γθοθρίδουΐαπι [δοϊίο, οἱ ΒΓ Π|} 
11 ργθοθβ- ἃ 46 ῃ5 ἴῃ ΒΟΠΊΠΪΒ Π16 Θορίο ν 

199. ΕΟΌΒΡΕΝΜ. 

ΟἰΤΌΔ 4116 Ζοηδτη ΟὈἸΖῸΪ ρΘΡσαγηΐ, ἀκδ 
γο βίο} 15 ̓Π ΡΟ] {15 ΘΡΘρΘηίΘ8 ΒΕΓΒΙΕΠΊ, 
ρ80 ὃχ ΘΔ ΡΙ6 ΒΌΒρΡΘηΒβὶ δα ρθᾷ65 δχὶν 
ἴῃ - οὐ Ῥο πα οἰροιπὴ ἰοίδτῃ γο] αι] Βθοι Πα απι 

δοίὰ συϑάιι, οἸδιιβίβαιιθ οΟ] 15, νἱοίγοῖα αἰνὰ 

Αγ ΤΪη8, 40 γαρίαηί, ταῦ ΐα}} 6 ρϑοίουθ ἀποίδ, 

1 ἰθγγ85 ἀο]αία σαπηΐ..... ἘΒ. ΨΙΘΈΒ. 

107. Λταῦθ, 

ΟἾ) 5 ἰη005 ΤΥ, γΟΪ ΟΡῚ τὴ 6Χχ ἐθίμουο ἀποίδιηῃ 

ἢπο ΗἩθοδίθῃ νϑῦϑα ἀϊνοβ οορϑηίθ νοοδϑιὶ ἢ.... 

ΘΠΟΙΪ5 Δ]105 Βα μητηᾶ ΘΟ} 6}}15. ΔῸ βοίτἃ 

οδΥταἸ ἶ 15, ΠΙσοὶ ἰηνὶΐοβ, Βα σοθάθγθ (6 ΥΥ5: 

ἃ τηϑάϊοβ τ766}15 νγϑοίοβ ΒΒ πα 1]ὰ νη β, 

ἀἰνίηο ᾿ρὴη6 ργοοα], γϑ]αΐ [αδ]1δι ἐὰ 86 
ΒΟΥΠΠἶδ, ΤΟΥ 811 ρα πάθη, ᾿παϊρηδ ΓΘΡΟΠΙΒ 

ἀφο ἢ θ15. ΕΒ. ΨΙΘΕΕ. 

198. Αταῦν. 

Ῥαγιηλ ΔΌΒΟΙΥΘ τη] Βι ]ΔΟΡαΠΙ, 4816 ἄοοθθο : 

5]ΠΝΘΒΕΡῚ 6 σταΐὰ 5δουτη ταϊηΐ ρΘΡῆσο ΘοΡραβ; 

δοοραδὲ ἰθηπ15 χη θα  Ξαθπθ ῬΘΏΔΙΪθ 5 ΘΥΤΔἢ5 

᾿ΒΘάα]5, δίαπθ Ὁ] Ρο- παβοθῃ 5 Ὀσδϑηἶδ. 

“ α] ἴτηδ ργοάαοίο βέρϊηραὶ νοβιϊρία ἃ 

5(6 1110, θη Βίυ ΓΔ ΟἾ8, ΤΩΥΡΤΉδΘ, ταυίδαιθ 
Ραϊνογθ, οὐ θβ θη 5 Θοπηηἶβοθ δ ᾿απλϊηδ Ἐ 
ἀυηᾷαθ ἰηβίδβ ορϑυϊ, βίπηα] Πδθ0 ἸΆΪ ΐ ὁ 

Οὐοῦ ταϊηϊ βαπὺ [οντηδθ, ἰού παΐβοθ δῃϊ 

ἴῃ ποβίγϑῃηι σοηίθχθ ἀοχηθτη ; 50 τα] ΡΓΘΟδ 

ΘΙ ἢ ΡΊ θυη, ΒΟ πὶ ἐδ θυ Π16 ἰΘ ΠΊΡΟΓΘ Ὁ 

199. Διαῦν. 

Οππηοίδ τὶ τη 011} 6 τηδηπι, ἔαρ τη 6. 
οἰβρίϑθιη συ θρῖβ οοηβαίδ οβίθπαδὺ 

. 

ΘΔΙΟΘι ; ἃ Ζοπϑηη 51π6 ἴᾶ8 06 ψο]ατηΐῃ 

ΡΙΌΡΙπλ5 ΔῊ ρα8. δρδὺ, ΒαΤΩΤΩΟΟΈΘ, ΕΣ 

80 ΡΆΪΟΓΘ ἱχ ρ]1ο 615 οἰσοῦγῃ ἀπάϊαπθ, 



χαὶ χαλχοῦ χαὶ ἀργύρου αἰγλήεντος; 

ειρομένων, εἴρω πολυμοιρέα φωτῶν... 

301. ΤΗΣ ΑΥ̓ΤΗΣ. 

; ω, χλείσω δὲ πύλας δολιχοῖο φάρυγγος. 

ὸς γὰρ χέντροισιν ἀχρειοτάτοις προσελαύνει 

χερύεσσα θεὴ " χαχοὺς ἄρ᾽ ἰδοῦσα. 

πον 203. ΤῊΣ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ. 
σθὼ φύσεως " δεσμὰ, ἵνα σοῖσι πίθωμαι. 
" τί λέληχας ἀναλχείῃσι τυπεῖσα ; 

δες μαθέειν, δ᾽ σε μὴ θέμις ἐρεείνειν, 

πόθου, παύσασθε βίης, τυτθοί περ ἐόντες. 

408. ΤῊΣ ΑΥ̓ΤΗΣ. 
Περὶ τοῦ Χριστοῦ ἐρωτήσασιν. 

ἀθανάτη ψυχὴ μετὰ σῶμα προύαίνε: 
εἰ σοφίῃ τετιμιη μένος “ ἀλλά γε ψυχὴ 
εὐσεδίῃ προφὲρεστάτη ἐστὶν ἐχέίνου. 

204. ΤΗΣ ΑΥ̓ΤΗΣ. 

α μὲν ἀδρανέσιν βαδάνοις αἰεὶ ποοδέδληται" 

ὶ δ᾽ εὐσεδέων εἰς οὐράνιον πέδον ἵζει. 

408. ΒΑΚΙΔΟΣ. 
Τιθορεῦσι καὶ Θηδαίοις. 

; Εν, Τιθορεὺς ἀμφίονί τε Ζήθῳ τε 
χαὶ εὐχωλὰς μειλίγματ᾽ ἑνὶ χθονὶ χεύῃ, 

δ᾽ οὐ φιλέει; τῶν δὴ, χαθύπερθεν ἐφεστῶσ᾽ 

σέ ῤῤῤΠ ΠῚ ΤΕ κι ΟΜΡΗΙ ΤΣ ΤΣ 
τὰ “ ΓΑ ευο ΘΑΡΌΤ γι. ΘΠΛΟυΜΑ. 805 

Ααΐ οχ Ῥαγῖο ἰὰρί 46, ααὶ Βθπ6- ρο ἔο θθογο... 

200. ΕΒΡΕΜ. 

Ου]β πηου8} 15. ποὺ ἀθβίἀθυανὶΐ βουϊρία βίβπα ροῦβο- 
ΘΧ ΔΙΓῸ οἱ 86 δὲ ἃγρϑηίο βρϑηάῖάο ἢ [υϊ 

᾿Θυΐβ νϑῦὸ ἰβία ποθὴ ἃπιδι  «αθιι5. 5 ρογη6 ἱπημηΐ- 
[68 

ἴῃ ἈΠῈΠῚ ΘΟ] οἱ οοηηθοίο τα {Πᾶνα ΠΟΙ Π ΠῚ. 

201, ΕΒΡΕΜ, 

Νόοη ἸΙΟαιιον,, οἰδιι πὶ διιΐθπι ἴΌγ65 Ἰοηράγαπι ἴαιι- 
[οἴπηι. 

ΝΟΟΙΒ. Θηΐπὶ δ οθηΐΓᾶ πηϊ πη αἰ} 1ἃ ἃν ῃϊ την 
ΤΙϊδηϊα οονπΐα (68, τπη8]05 β8π6 χυΐα νἹ αι. 

202. ΕΥὔΒΡΕΝ, 

ΘοΙνυη οι!" πδίαγ νἱποι]α, αἱ ἐι15. ρᾶΡοδΠ. 
Ο Ρβοίιβ, φυϊὰ Ἰοσαΐαπι 65, ἐπ Π μη {Δ {1}0115. {μὲς Ροι-- 

[ου!βὰπη ἢ. 6. Δ θογἃ ἢ57 

Νδησαθ αἰ Ἰοἶβθθ οαρὶβ, 4υοα ἰθ ποία οϑὲ; χυώ- 
[τθγ6. 

ΑΡβιβυιίθ ουριαϊαίο, ὀθβδδίο 80 νἱο]θηΐα, {δ Πηνἢ5 
[ΡΌΒΙΠΙ 5118. 

903. ΕΥΞΡΕΜ. 

Π)6 Ομυϊβίο 1πίθυΡοσδη 0115. 

Ουοά αυϊάθηι ἱπηπηοΥ 815 ἃ πιὰ ΘΟΓΡΟΥΪ δηΐθο}}}}}, 
οορποβοὶύ υἷ" 58 ΡΙ ΘΠ 1:8. ΠΟΠΟΡΟ - αδοία5. : 5864 
ΥἹΡῚ ῥ᾽ θίαίο ργϑίδη  ββιτηδ δύ 1108. [ἀππὰ 

204. ΕὔΒΡΕΝ. 

ΟοΥΡὶ5. αυϊάθιη ἀθὈΠΠΠ 8 η 010 115 οὐ οἰ ΔΕ] θ115 ΒΘΙΠΡΟΥ 
[ορροδβίζιχη δβὶ : 

8ηΪ πη δ 6 πὶ ΡΊΟΓᾺΠῚ ΟΕ: ]Θϑί! 5010 ἰηβι οί. 

230ῦ. ΒΑΔΘΙΠΙΞ. 

ΤΊ ΒΟ ΘΒ θὰ5 οἱ ΤΉΘΌΔΩΗΙΪΒ. 

ΝϑΙΡ6 4ιᾶηάἋο ΤΙΠΟΡΘη515 Ατηρ] οπΙ 486 ΖθίΠοαιι8 
ἸΠΡδιηϊπᾶ οἱ ριθοδίϊοηυπι ᾿θηϊπιθηΐα Πιιπ}1 {πα ουϊί, 

οἷο 6χ ΘΌΟΓΘ, αὐ ΡΆΡΟ 46 ΤΔΡΊΊΟΓΘ βιρραί. 
ΕΒ. ΨΙΘΕΒ. 

300. ΑἸτῦ!ῃ. 

4 οὐ δο ΝΣ ὲνν 

ΠΟῚ τηοΡ δ} Πποιμάτι5 ἴΏ ὅ6γ8. ΘΠ ΡΔΟΙον 

αἱ ΟΥ̓́Θ. ἰζθηβ, δαὐ ἴαϊνο πὰ ρ 555 ἴῃ ΔΙῸ ἢ 

ποῖ Ομδια ΠΟΙΏΪηΪ, ατιδ8. οϑΘ  {π|85. ̓ ρβᾶ σΊ ΘΟ ΠΔἢ5 
Βοχγλϊηαγ 50] θαπι ΘΟπηθοίθγθ βογίοβ 

ΕΒ. ΥἹΟΕΒ. 
20. ΑἸὐὐϑ. 

Γὲ Ολνυϊςίο ἱπίουγοφαηέϊθιιξ. 

ἰ6 ΘΑΡΘΥΘ ΔΗΪτΔ 5 ΘΧιίᾶ5 ΘΟΡΡΟΓΟ, ποΥΪΐ 

“ον εσο, πὐν πτ.5 

ἀαδτησαηαιιθ οχουπδὺ βαρ  θηία ; 564 ρ]οίδὶθ 

οϑῦ δηϊηιᾶ 118 αὸ8 Ἰοπσ6 Ἔχ ϑ! ϊΐ Ομ η68. ἡ 
ΚῈ. ΥἹΟΕᾺ. 

204. ΑἸῦν. 

ΠΙΔὰ5. ἱπν δ! 05 ΘΟΡΡα5 ὑα}10 ἀδαῖιθ ἀ0]Ο 68, 

αϑ δηΐτηδ δάἀβοθπαϊί οω]ϑβίϊα ἰθιηρ]ὰ ΡΙορ μη. 
ἌΡΌΡ ΘΙ. 

Ὡθ0ὅ. ΒΑΟΙΡΙΞ. 

Τιῤιονοη δίδει οὐ ΤΑοδαπὶς.. 

Τηβονῖαβ ααδηπᾶο ἃ ΤΊ ΒΟΡΘηβὶ Ρ]ΘῸ08 ργθοθβαὰθ 

οἱ γοία δοοϊρίδὶ οὰπὶ [γαίγο ΑἸηρῃΐοπο Ζοίμαβ. 



ὅ06. 

θελγομένου ταύροιο χλυτοῦ μένει ἡελίοιο, 

΄ χαὶ τότε δὴ πεφύλαξο πόλει χαχὸν οὐχ ἀλαπαδνὸν 

ὅ ἐρχόμενον’ χαρποὶ γὰρ ἀποφθινύθουσιν ἐν αὐτῇ, 

γαίης δασσαμένων, Φώχου δ᾽ ἐπὶ σῆμα φερόντων. 

906. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εἰς τὴν Μεσσηνίων χάθοδον. 

Καὶ τότε δὴ Σπάρτης ἀπ᾽ ἀγλαὸν ἄνθος ὀλεῖται, 
Μεσσήνη δ᾽ αὖτις οἰχήσεται ἤματα πάντα. 

207. ΑΜΦΙΛΥΤΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΑΚΆΡΝΑΝΟΣ. 

Πεισιστράτῳ. 

ἕΐρριπται δ᾽ ὁ βόλος, τὸ δὲ δίχτυον ἐχπεπέτασται" 

θύννοι δ᾽ οἰμιήσουσι σεληναίης διὰ νυχτός, 

208. ΣΙΒΥ͂ΛΛΑΣ. 

Αυδοῖς. 

ὦ μέλεοι, τί σπεύδεθ᾽ ἃ υτὴ θέμις" οὐ γὰρ ἐάσει 

Μεὺς ὕπατος, Φοῖθός τε χαὶ ὁ χλυτὸς ἀμφιάραος" 

ἀλλά γ᾽ ἐμῶν ἐπέων πείθεσθ᾽ ἀψευδέσι χρησμοῖς, 
μὴ χαχὸν οἶτον ὄλοισθε παρὲχ θεοῦ ἀφραίνοντες. 

209. ΤΗ͂Σ ΣΑΝΙΑΣ (7) ΣΙΒΥΛΛΗΣ. 

ἐξ ἰάδος χώρης ἥξει [σοφὸς] ἰταλίδῃσιν. 

910. ΕΞ ΑΔΗΛΩΝ ΣΙΒΥΛΛΕΙΩΝ. 

Καὶ τότ᾽ ἀθηναίοισι βαρύστονα χήδεα θήσει. 

Ζεὺς ὑψιθρεμέτης, οὗπερ χράτος ἐστὶ μέγιστον, 

γηυσὶ φερεπτολέμοισι μάχην χαὶ δηιοτῆτα, 

ὀλλυμέναις δολεροῖσι τρόποις, χαχότητι νομνήων. 

211. ΑΛΛΟΣ. 

Αὐχοῦντες: βασιλεῦσι Μαχηδόνες ἀργέαδῃσιν, 

ὑμῖν χοιρανέων ἀγαθὸν καὶ πῆμα Φίλιππος" 

ΑΝΤΗΟΠΟΟΙ ΑΙ δμ οι ἈΡΡΈΝΡΙΟΙΒ ἐπε τὰ 

Ἰ Ἰμρταοπίθ ; ἴταρθ5 Θηΐπὶ ρογθαηΐ ἴῃ ἰρθᾶ, 

ὙΟὈ1Β ΓΟΡΉΔη5 ὈΟΠΌΙη Θἱ τη] ΠῚ ῬΙΠΙΡ α8 6 

Ῥο!]θοΐο ἴδιο 1πΠ0}}} γἱ 5015, Ε 
ἴχπο 58Π6 {πθᾶΓ6 ὈΤΌΘΙη ἃ τηᾶ]ο Βαυα- αἰ: 

Ππ τηοπιπηθπίυπη ἴδ 
ἐΠΠ8 6 ἰοτγὰ αδ᾽αία ᾿πίθυ 56. πρασον 

2006, ΕΟ ΞΡΕΜ. 

Π6 ΜΘββθῃ οι τϑαϊία.. 

πὐλολεῦξις ΤΌΡΒιΙ5. ΠΑΡ ΔΡ ταν ῬΘΡ 4 ἀϊοβ ὁ ᾿ 

207. ΑΜΡΗΙΠΜΥΤῚ ΔΟΛΗΝΑΝΙΒ. 

Ῥιἰβιβίναίο. ᾿ ΟΥ̓ 

208. ΘΙΒΥΠ1Α1.Ο, "δὰ 
Πα 15. ἕξ " ὶ ιν 

Ο πιῖβθῦῖ, ααϊα Ργορθνραΐθ 418 πο [5 

Ταρίίον βυϊημηιβ, ῬΒΘΡυΒαμ6 οἱ Ἱποι!ταβ 

564 6Π1]ΠΊ ΠΊΘΟΙΕΠῚ γΘΡΘΟΓῈΠῚ εὐοληίς ὙΚΗν ι 

Ὧ6 τηδ]8, οἶδάίθ ρϑγθα 15 ἰην᾽ΐο 460 προ Β 

209. ΞΑΜΙἙΕ (ἢ ΒΙΒΥΓ,Α.. 

Εχ Ιοηΐὰ ἰογγὰ νϑηϊοί [5ΔΡ16η5] Παρ, ν 

2:0. ΕΧ ΙΝΟΒΗΤΙΒ ΒΙΒΥΜΜ ν 
Δ ἴππι ΑΥἸΠΘὨΪΘΗΒΙ ΡΒ βΤΑΥ  ΘΡ- ΘΘΙηΘΠ 65 Θὰ] 

Φαριῖον ΔΙ ΠΟ η8}8, Οὐ} 5 Ροίοβίδβ πιᾶχίπιδ, 8 
πᾶν ]θιι5 ὈΘ]ΠΡΌΓΙΒ ΡαρΡΏδΙη οἱ, οου ἰδηηΐπᾶ, 
ΡΘΓΘαΠΕΙθιι5 ΡΘΙ ἀο]οβὰβ ἃγίθ5, ἱπιρυοθὶ 

2411. ΑΙαῦρ. ᾿ 

ΑἸοτίδηΐο5 γθρῖρυβ Μδοθάοποβ Αγρθᾶ 

ῬΒΩΡαβ. Αρϑπογθιπι ἰρρδάϊαὶ αὐτὰ Ἰαγ1η6 ἰδανιτη, ᾿ 

ἴπτῃ ποχϑιὴ ἰησϑηίθπὶ υἱζαίο αὰτο Ἰησ τα τυ]. 
ΝΔΙΩ ἔριαρο 5 ἢ ΔΡΤῚ5 ΡΟΥΘαηΐ, 51 ΒΝ ΡΒ. 1105 

ἀθυουθ ἀθ ἰθῦρᾶ, ῬΠΟΟΙατιΘ ΔΡΡΟΠΘΡΘ Βαβίο. 

ΒΟΜ. ΑΜΑΒ. ΕΜΕΝΡ. 

200. ΕΥὔΞΡΕΜ.- 

6 Μεεεοηϊογῆν γοαϊέιι. 

Αὐρίοϑὶ βογθμι ᾿πὰ Ρ6 11} ἰὰηο ϑραγία πἰἰθη θη, 

. δία οἸηπὶ Γαρϑ5 Μοββοπθ ΒΔΌΙΔΌΙΪ αΙ ὃονο. 

ἘΟΜ. ΑΜΑΒ. 

209. ΒΑΜΙ(7) ΒΙΒΥΤ,,ΑΙ, 

Αὐβοηῖὶβ γϑηϊθί βαρίθηβ 8Ὸ Ἰοηϊάθ ἴουνᾶ, 

210. ΕΧ ΙΝΟΒΕΤΙ5 ΒΙΡΎΓΙΑΝΙΒ., 

Αο ὕατη Οϑορορ 15 Ἰαοίατηῃ ρθη ατηατιθ. ᾿ 

ΦαρΡΙον δἰ υοπδη5, ΓΘΓΆΤη Οἷα ΒΕΓ ΠΩδ, 

πανΐθιι5 ᾿ἰπητητ ἰοὺ ἀαγὶ οογίδηηϊπδ, θ6111, 
αἰᾶ5 ἀο᾽ 5 οχιοο ἀδΌϊ, ἱπιρτοὈιἰαβάα 

.911. αιαῦρ. 

ΑἸ ταδιμΐδο ροραϊξ, ααθὶβ Αὐρϑδᾶε β]ονία 
οομπηοάδ ππηο ρϑγΙοί, ΓΘΡΏΔη5, πππο ἀδῃ 



ἐ ὁ μὲν πρότερος πόλεσιν λαοῖοί τ᾽ ἄνακτας 

ει" ὁ δ᾽ ὁπλότερος τιμὴν. ἀπὸ βᾶδαν ἐσθ, 

1. ἌΛΛΟΣ, 

ἐπὶ Θερμώδοντι μάχης ἀπάνευθε γενοίμην, 
ὃς ἐν νεφέεσσι χαὶ ἠέρι θηήσασθαι. 

αίε: ὃ νικηθεὶς, ὁ δὲ νικήσας ἀπόλωλεν. 

219. ΑΛΛΟΣ. 

" Ιὴν δ᾽ ἐπὶ Θερμώδοντι μάχην μένε, παμμέλαν ὄρνι" 

ἡνεί τοι χρέα πολλὰ παρέσσεται Ἔν εύβα, 

Ξ : Φ14. ΑΛΛΟΣ. 
πο ληὴὺ 
Δλλ᾽ ὁπόταν μήχιστος ἴχῃ χρόνος ἀνθρώποισι 
ωῆς, εἰς ἐτέων ἑχατὸν δέχα χύχλον ὁδεύων, 

μνησ᾽, ὦ Ῥωμαῖε, χαὶ οὐ μάλα λήσεαι αὐτὸς 

μινῆσθαι τάδε πάντα" θεοῖσι μὲν ἀθανάτοιο. 

ἐς εἰν ἐν πεδίῳ παρὰ θύμόριδος ἄπλετον ὕδωρ, 
π στεινότατον, νὺξ ἡνίκα γαῖαν ἐπέλθῃ, 
Βλῶυ ἐρδ νος, ἕον φάος" ἔνθα σε ῥέζειν 
-οὰ παντογόνοις Μοίραις ἄρνας τε χαὶ αἶγας 

δίνας, ἐπὶ ταῖς δ᾽ Εἰλειδυίας ἀρέσασθαι, 

ταιδοτόχους θυεέσσιν, ὅπη θέμις. Αὖθι δὲ Γαΐῃ 
τληθομένῃ χοῖρός τε χαὶ ὗς μιροῖτο μέλαινα. 
Γάλευχοι ταῦροι δὲ Διὸς παρὰ βωμὸν ἀγέσθων 
ἥμ.0 χτι, μηδέ τε γυχτί. Θεοῖσι γὰρ Ὀρα πο 

ἥμ ἔριος πέλεται θυέων τρόπος. ὡς δὲ χαὶ αὐτοῖς 

οεύειν" δαμάλης δὲ βοὸς δέμας ἀγλαὸν ἥρης 

εξάσθω νηὸς παρὰ σεῦ. Καὶ Φοῖδος ἀπόλλων, 
ς τε χαὶ Ἠέλιος κιχλήσχεται, ἶσα δὲ δέχθω 
Ἰύματα Λητοΐδης" χαὶ ἀὐυδιμότοι τε Λατῖνοι 
ταιᾶνες χούροις χούρῃσί τε νηὸν ἔχοιεν 

χθανάτων" χωρὶς δὲ χόραι χορὸν αὐταὶ ἔχοιεν, 

ΠΥ ΣΥΝ Ἄν ες ΧΗΣ γῆ. ΟΒΑαῦμΑ. ἡ 501 
50]1θὲ 1116 ῥυΐου" ἀυθΊ 5 ρορυ βαιθ ρυϊποῖρο5 
ἱπηροηθί : Ηΐο δαΐθπὶ {ππῖον' ΠΟΠΟΓΘΠῚ ΟΠΊΠΘΠῚ ρ6Γ- 
ἀομηἰλιι8. ΠΘΒΡΘΡΪ8. ΒῈ}0 Ὑ]ΡῚ8. Θοΐβααο. [ἀοἱ, 

312. ΑΙ. 

ὕηδπι ἃ ρῬαρπὰ δὶ ΤὨΘΥπηοἀοηΐοπι ΘΟΙηπΙ 588 ᾿οπρῸ 
8.118 ἰπ Πα θ᾽ 5 οἱ ἀθγο, αἱ βρθοίδγθιῃ ̓  [[ὈΓΘΤη, 
ΕἸοί νἱοίιβ; φαϊ ἃυΐθιη νἱοῖξ, ρουϊί. 

915... ΑΥΝ 

Δα ὙΠθυτηοαοηΐοπι ρα ρΏδΔΠ ὀχβρθοία, αἰτᾶ ἃγ]β5; 
1Π1Ὸ 58η6 ΘΆΓΠ65 τι] δ δἀδγιηΐ μυπιὰη. 

2314. ΑἸασ. 

Αὐ αυδηᾳο ΟΠ 55: Πηλπὶ νθηθυὶ( ἐθιηρι5 ΠΟΙ ηΪθι5 
Υἱ τ, ἴῃ ΔΏΠΟΤΙΠῚ ΘΘηΐπ ἀΘο ΘΠ ΟΥ̓ΡΘ πὶ ἈΠ Ρ.ΠΪΔΠ5, 
τη θῃηθηΐο, Ο Ποϊηδηθ, ΠΘΩΙ16 ΠἰΠῚΪ5 ΟΠ ν ΒΟ ΘΓ Ὶ5 ἶρ86 
ΠΊΘΙΠΆΪΠἾ558 ἢξθοοο οποία : 4115 4α! θη ἱπηηοτίδ}}-- 

[ὃὈι5 
ΟΡΘΡΔΓῚ ἴῃ Θάτηρο ἠιχία ΤΊ 6.5. ἰη σΘηΐθ πὶ Δ ΔΠη, 
ὉΡῚ ΔΠΡ Ι50 155] Πηἃ, δί, ΠΟΧ οἵη ἰθυγᾶπῃ Δα ἰθγὶ, 
5016 ΟΟΟΟΪ ἃ Πΐ6 5ιππὴ ᾿τηθῃ : ἢἰο (6 ἴδ οΘΓο 
βδοῦᾶ ΟἸΏΠΪΡΔΥΘΉ Ρυ.5. ῬΆΡΟΪ5 ρΉΪΒζιι6 οἱ ΘΔ ρΥ5 
πἰθστῖβ, οὐ Ἰηβαρθι ΠΗ ]ὰ5 Ρ]δοδγο [ΤΙ αὶ 
ΘΘὨΪ Γ1065 Ποβί 5, ργοαΐ ἠαβίαπι δὶ. Πϑ ΐηο δαΐοπι 
ΟΠ ΠΪ8.-Β ρ ρΘα Δ η}1 μογουβααθ οἱ 5115 δου βοθίαν 
γα] 46- 8101 ἰδαγὶ {ον 5 84 ἃγᾶμπη ἀποιηΐον, [πἰργὰ. 

Ἰηξογάϊα, πθαπ6 ποοία. 15. ΘΗΪπῚ ΟΘ ΘΒ 1115 
ἀἸαγηυ5 αὐλῖοιι5 οδί, ΒΔΟΓΌΓΙΠῚ ΤΠ05. 510 οἱ 115. [ηἰ5 
58 ΟΡ ΠοΔη ΔΈ Γη : ̓ νθηοδ ὈΟΥῚΒ ΘΟΓΡῈΒ πἰ Πα τὴ {πη0- 
δοοιρὶαὺ ἰθιηρί απ ἃ ἰ6. Εἰ ῬΗΘΡα5 ΑΡΟ]]ο, 
ααϊχαθ οἱ 850] δρρβι]αίαγ, ρᾶγῖαὰ δοοῖρὶαί 
Βδοῦι Ποῖα 1δίοϊ 65 : οἱ οδηΐδι! [Δ 11 
Ῥἕϑδῃθβ ἃ ρου δ ρα ΘΠ Π]54 86 ἰθιηρ απ ἰθηθδηΐ, 
Ἰπητ ΟΥ 8101 ; ΒΘΟΓΡΒΌΙΗ δα 61 Ρ116}1 ΘΠοΡ τη ᾿ρϑ 

[ἰϑηθδηΐ, 

πδιηα16. ἀτι665 Τη8]0} ΡΟρα 5 δίαπθ ἀρ Ὶ 5 ΔΙ 0118, 

ἱπηιροποί; 56 δηΐπι ἩΘβρϑυὶῖβ ἀουηϊ 5 ταΐπον ΔΡΙ,Ϊ8, 
ὭΟΧ οἰϊδτη ΕἸοΙ5, 1Ππβίσοβ θϑράθί ΒΟΠΟΡ 68. 

ΟΜ. ΑΜΑΒ. 
- 212, Αἰὐῦν. 

ἱ (αχϊπὶ ΠΘ ΤΒθριηοἀοπίϊα ρΡϑ ἃ 5ρθοίθῃῃ : 

αἱ οοΙβα ΠΌΣΟΙ πα 6 γΟΪ ἢ 5 Δα. 8. ΤΕῸΝ. ΑΒΕΤΙΝ, 
΄ 

218. Αταῦῦ. 

ἴϑι5: ΤΠουηοἀοηίθδ τηδπ6, 8165», ΡΥ ΟΠ, ἴα866 ; 

βαρροίοί πατηδηΐ ΘΟΡΡΟΥΪΒ θϑοϑ 0101. ΤΕῸΝ. ΑΒΈΕΤΙΝ. 

Φιἀς, Αταῦῦ. 

ὍὈ1 τοῦ ίδ}}15 ἸομρΊββίσηδ, νθμουὶῦ ἐθίδβ 

. Θοπίθηϊβ ἀθπὶβ γοαάθαηίθτι5 ΔΗ ΠΪ8, 

Ἐοχηδηθ, τηρῖπον, π6ο ἰ6 ΟὈ] να (Δ ]]απΐ, 

ταθιηον, αὐ (αοἰδ5 15. πιο] 115. 1110 

ΤΟΙ 5δορᾶτμῃ ἴῃ οΔΠρΟ, απθὴ ΤΎΡΥΙ 15 Δα] αἱ ἀπ ἀὰἃ 
ΠΟῚ ὈΓΘΥΪΟΙ ἰΘΠΘΌΡΙ5 ὑθΡΡἃ5 ἈὈῚ ἰΘχϑυὶ δἰνὶβ, 

ΒΟ] βάθη 10» δά! ἀονῖῖ. Τάτ νἱοὐϊμηα, ῬᾶΡοὶδ 
ἀρπόγαμι δίαπθ ονϊαπι ρδΡὶΐοΡ οδάδὺ οσοθδη]ηΪ8. 

Ῥοβίϑδ δύ! θὸθ Ρ]δοδηΐου οἱ ΠΙΛΗγ ἰδθ 

Ἱλιοῖπθθ, ααϊθὰβ μᾶ8 58ονὴ5 ἀθοθῖ; ἴη46 ἴθυδοὶ 

ΤΟΙασῚ ΡΟΡΟΒ τηδοίθίαν οατη 5116 πἰρΡἃ. 
Ιπμᾶ6 θονθ5 δἰδὶ δα αοαπίοιυ δὰ ΡΤ, 

ἰάψαρ ἀϊθ, μβαπὰ ποοία : πᾶτῃ 15. ΘὩΘ δε 15 πιηδ, 
5δορᾷ ἀἰασπα ρ᾽δοθηΐ, ΒιμΆ}}} ναίΐοηθ Ἰανθηοδ 

Ζαποηὶ πἰτάα οἱ [Δ 15 τηδοί 1 πα" ΘΧΡΘΙΒ. 

Ηΐπο οἱ βδονὰ ἔθγοὶ ρᾶγῖα 805 ἰ6 ῬΏοοθιβ Αρο]]ο, 
1ιδίομπα σοϑηϊζαβ, αθ τ 50] θτλ ποχαΐπθ ἀἰοιηΐς; 

Ῥωδπᾶβαιθ οδπδηὶ Βα ]αία νοοθ 1δί πὶ 
οαϊθαβ ἴῃ 5800 15 Ῥαθυὶ ᾿ηπαρίοθαιθ ρα} ; 

χ ἃ]ῖα ραθνὶ ἀϊοαπὶ 588 σαντηϊπδ : 4 ΟΓΙΡα 



" 
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καὶ χωρὶς παίδων ἄρσην στάχυς, ἀλλὰ γονήων 

πάντων ζωόντων, τοῖς ἀμφιθαλὴς ἔτι φύτλη. 

Αἱ δὲ γάμου ζεύγλαισι δεδμημέναι ἤματι χείνῳ 

γνὺξ ἥρης παρὰ βωμὸν ἀοίδιμον ἑδριοῶσαι 

ΞΘ οι δαίμονα λισσέσθωσαν, ἅπασι δὲ λύματα δοῦναι 
ἀνδράσιν. ἠδὲ γυναιξὶ, ἢ μάλιστα δὲ θηλυτέρῃσι. 
Πάντες δ᾽ ἐξ οἴχοιο φερέσθων, ὅσσα κομίζειν 

ἐστὶ θέμις θνητοῖσιν ἀπαρχομένοις βιότοιο, 
δαίμοσι μειλιχίοισιν ἵλάσματα, καὶ μαχάρεσσιν 

οὐρανίδαις" τὰ δὲ πάντα τεθησαυρισμένα χείσθω 

ὄφρα τελῇ θυμέλῃσι, χαὶ ἄρκτων ἑδριόωσιν 
ἔνθεν πορσύνῃς μεμνημένος. ἤμασι δ᾽ ἔστω 

νυξί τ᾽ ἐπασσυτέρῃσι θεοστέπτους παρὰ θώχους 

παυπληθὴς ἄγυρις" σπουδὴ δὲ γέλωτι μεμίχθω. 
Ταῦτά το! ἐν φρεσὶ σῇσιν ἀεὶ μεμνημένος εἶναι, 

δ᾽ - 

χαί σοι πᾶσα χθὼν ἰταχὴ χαὶ πᾶσα Λατίνη 
αἱὲν ὑπὸ σχήπτροισιν ὑπαυχένιον ζυγὸν ἕξει, 

Φ1ὅ. ΣΙΒΥΛΛΗ͂Σ ΤΗ͂Σ ἘΡΥΘΡΑΙΑΣ. 

ἀλλὰ τί δὴ πανόδυρτος ἐπ᾽ ἀλλοτρίοισι πάθεσσι 
θέσφατα φοιδάζω, λυσσώδεα μοῖραν ἔχουσα, 
οἴστρου δὲ σφετέρου χαταγεύομαι ἀλγινόεντος 

[ἐννεάτῃ γενεῇ] χαλεπὸν χατὰ γῆρας ἔχουσα, 

μαινομένη μὲν ἐνὶ θνητοῖς, καὶ ἄπιστα λέγουσα, 

πάντα δ᾽ ὑπὲρ προϊδοῦσα βροτῶν δυσανάσχετα χήδη; 

δι 

Καὶ τότε μοι φθονέσας Λητοῦς ἐριχυδέος υἱὸς 

μιαντοσυνὴς, παθέων δὲ χατοιχ[τίσσας] ὁλοὸν χῆρ, 

ψυχὴν ἐχλύσει δεσμευομένην ἐνὶ λυγρῷ 
1 σώματι, σαρχο[λιπῇ δι]οϊστεύσας γεγα[υῖαν]. 

ἈΝΤΗΘΠΟΘΙΕ ΘΒ ΕΟΜ ἈΡΡΕΝΌΙΟΙΒ 

, ΟἸΠΠΠΘΒ6Ὲ6 8 ἄοτηο ἔθγαπΐο, Φαδβοιη 486 ρογίαγο [Ποἷ8. 

οὗ ΒΘΟΥΒΕΠῚ ΡΟ ΘΙΟΓΙΤΗ πη 5618, ρι1065, 564 δ αἱ 
[Ὀὺ5 Ραγοπί! 

ΟΠ ΠῚ γἸνθηὐ τη αΐγϑ 0 Ποσθῆβ 68, δΠυο ̓  
[πογϑίϊο.. 

ΠΙῸ δυΐθτη ψμῷ παρ ϊδυιπι ἤρο ἀοτηϊί ϑμπέ ἃ 

[ 
ΘΘηα-Πἶθχο δυποη 5] υχίδ Ραμ Βα θηΐθβ ἀθοδη!αίδ 

ἀϊναπι ργθοθηΐαν, οὐ ΙΒ 8486 ρίδουϊα, ἀᾶγ6 πιθηιθη- 
ὙἹΡΙ5. δίαιι6 τη] ΘΓ Ρ.5, Τα ΧΙ ΠῚ6 δ ἐθ πὶ τη 615- ζ6 Πη1- 

Ἰαβίυμη δϑί τηουίδ! 05 ῬυπαΙ 188 ΘΟΕ ΟΝ Υἱοιἃϑ, 
αἰνὶβ τα ΠΡ 5 ρίδοῦΐα, οἱ θ68 {15 
ΘΘΠ ΠΡ ὰ5 : ἢθο οἱ ουηηΐδ, οοηρ 5, Ἰαοοηίο. 
αὖ ΔΓ ΔΡΙ5 1415 οἱ ΥἹΓῚΒ ΒΒ  ἀΘη 5 
ἴπη46 ργῶθθᾶ5 τηθιηοῦ. ΠΙΘ 5 δυΐθτι θϑίου 
πΟΟΙ 5416 ΟΓΘΌΓΙ5 ῥυχία, Ρυϊν παιῖᾶ ἀἰϊ5 ογπαία 
Χυδιη-Ῥ] αγ τη οοϑἴαβ : 56 γῖ8, δυΐθιη ΓΙᾺ παϊβοθηΐον. 

Ηδγυπὶ ΓΘΓῸΠῚ 58Π6 ἴῃ τη ΘΠ 015 [015 5ΘΙΩΡΘΥ π|6- 
[τιον βἰβ ορογίεί, 

οἱ {101 οπηηΐβ ἰογγὰ 1818, οἱ ομηηΐβ [δὰ 
ΒΘΙΏΡΘΙ 5ΒῈ0 ΒοθρίγΙ5. οΟ ατ6 ἸαρΌτη Ἀδρρσ, 

21ὅ. ΒΙΒΥΠΙ1. ΕΒΥΤΗΗΑ 4... 

ϑ6ἃ ᾳυϊᾷ 58η6 84 -οτηηϊδ- ῬΘΙη6η8 ἀ6 αἰϊοπίδ πη 
οΥ̓δΟυΪα Ρ ραΐοο, γτδΌϊοβϑπὶ Βουΐθμι ὨΔΌΘΗΒ,. 
αὐβίνγι 48 τηθὶ Θχρϑυῖον 4Ο]ΟΓ68, ἦν 
ποπᾶ δίδίθ, αἰ ΠΠΟΊ]6 πὶ βθηθοί θη Δ ΌΘῺ5 [ὁ 
ἴγθη5 αυϊάογῃ ᾿πίθιν τηον 8165, οἱ ποη- ουθαθηᾶᾶ ὦ 

ΟΠΠΠΘΒ64116 ῬΙῸ τηοΐδ! 5 ρτυ 6 η5 Ἰπίο]ογδἢ 
: ἴουι 

Αἰφαθ ἕυπο τὶ ἰηνιἀθη5 1δίοηθ να] 46- δου ᾿ 

Ὁ ἀἰν!ηδηα1- [6 ΠΏ, ΘΓ ΕΤΏ Δ 5 δι 1 παν, 
Δηϊτηδπὶ Θχβοϊγοὶ νἱποίδπι ἴῃ ἰγ δέ] [Ὡ]οῖο80 

ΘΟΡΡΟΓΟ, 7δου]ο- ἢ ρθη5 πι6 ϑᾶπι 4ιδπι-οᾶγο-} [αι 

γἰναὶ ἰθραθ ρΡΔΥΘη8, ΒΌΡΘΙΙ5 γϑϑοδίαν δ ΔΌΡΙΒ. 
Αὐ 480 παρίαγαχη {που πη ΠΤ ΘΓΟΘΊΙΘ ἸΟΘΟΟΘῈΘ, 
δαβιἀϑδηὶ ἤθχὶβ σθηϊ 5 ΦΌΠΟΙΙΒ5 δα ΔΥΔΙΩ, 

ἀϊνδτη θχουδηΐθβ, οαποίονισῃ αὐ γοίᾶ βθουηάθί, 
νοίδ αὐϊάθηῃ οἱ χηδυΐηι, τη ΡῚ5 αὖ τη] ΘΓ γοίδ. 

ΘΟ οὐ 6 αὰ6 ἀοτηο βθοῦχῃ ἰδγαὺ οὐμηἶδ, αἴι80 [ΔΒ 
τηογίδ] 65 ΘΌΡΘΡΙΒ, οϑὰ ΡΥΙΤΑἰ {185 ΘΡΌΪΔΓ ΌΤΙ, 
τα 5 οὐ ἀἰνὶβ, ἀἰνὶ5 Οἴου θθδίϊβ. 
Ομλῃϊδ οϑ6 11 0π|5 βἰηῦ ἤδθο οατηπ] δι Ρ6} ΓΒ, 

6Χ 15 Βα ρρϑάϊ 65 αὖ ἔθη 6}}15 τη ΡῚ 5616, 
αἴ] 580. 15 δάθυαηῦ : δἰθηΐμ ποοίθϑαιβ ἀἸ ΘΒ α 118 

Ὑἱβ ΠΟΙ Πα Ρ ΘΘΒΘῺ8 δὰ ραν παγῖὰ ἀϊνάχῃ 
ἸΏ ΡΘῺΒ 50 ΠΌΠΊΘΙῸ, ᾿πἀΐονα οἱ βουῖα ἐγδοίδηβ. 

Ηδοο δἄθο {01 βιηΐ τηϑυηοῦὶ Ὀ6η6 οοπάϊία τηϑηίθ : 

ΤΑ] 516 {6115 οτηπὶβ οὐηηΐβααθ Γιδἰϊηδ 

ἐοιθσηαγῃ ἰπ8, βοορίγδ οοἱοί, ἰὰδ [1558 σαροϑβϑϑί. ὰΣ 

ΙΝ ΨΕΒΒΙΟΝΕ ΖΟΒΙΜΙ, ἘΡΙΤ. ΒΑΒΙΙ,. 

915. ΞΙΒΥΙ,1: ἘΒΥΤΗΒ Δ: Ζ:. 

ϑοα αυΐα 1αοὐλῆοἷ5 ΔΙΊθηδ, ἱποοχητηοᾶδ, γΘΡ Ὁ]. 
νδίϊοϊηον, ΤΆ 16 (αἰ8}} ρϑγοῖία, τηθηΐθυηῃ, 

δὲ ῬΡΟΡΙΡῚΪ βεϊπη 115 1Δ ΘΙἰχ ἰοΓ ΘΟ οοϑίυὶ, 

εοία 8 ΠΟΠ86 ΘΗ] ΌΤΙ δια Ρδ588, τη 8} } 6 ΠΈ1., 

ἴῃ τηθάϊοααθ ἴα η5 Πουηΐπαμι, 588 γα ϊίδ, τὺ 
᾿πιο] σᾶ ἀδ δ θὴ8 γϑηἑ 15 ἴαίδ ἀϊ ΘὈ 8. 
ΙΔοἴνοο τηᾶρηὰβ Πϑίομε Π]1ὰ5, ΔΡΕΪ5 ΝΣ 
ἰηνιαΐα, [ῸΓ5 δὐ Ἰποίαγη τη ϊβουδίιβ ΔΟΘυ θα, τὶ 

ΘΟΥ̓ΡΟΥΘΙΒ ΔΗ δὴ Ὑ]Π0}158, 6} 56γᾶ τηουδηΐομα,, 
δγιρὶθί, ἤδου!ο ἤρϑθηβ ϑυβαηρτίϑ, Τ ΠῚ Γᾶ. ὁ 



ΘΑΡΟΤ, ΥΙ. 

ἱνθ᾽ ἐμαὶ μοι ἜΥ̓ μὲν ἐς ἵραΣ π[ω]τηθεῖσα, 
πὶ πνεύματι συγχραθεῖσα, βροτῶν δ᾽ εἰς οὔατα πέμψει 

ἊΝ ἐν πυχινοῖς αἰνίγμασι συμπλεχθείσας. 
ὥμα δ᾽ ἀειχελίως ἄταφον πρὸς μητέρος αἴης 

τς ται" οὐ γάρ τις θνητῶν ἐπὶ γαῖαν ἀμήσει, 

ἡ ἃ τάφῳ χρύψει" χατὰ γὰρ χθονὸς εὐρυοδείης 

σεται αἷμα μέλαν τερσαινομιένοιο χρόνοιο" 

θεν δὴ πολλῆς ἀναδύσεται ἔρνεα ποίης, 
Ἰκαταύοσκομένο" μήλων εἰς ἥπατα δῦσα, 
ανάτων δείξει βουλεύματα μαντοσύνῃσι. 

Σαρχῶν δ᾽ ὄρνιθες [πτερο]είμονες αἵχε πάσωνται, 

μαντοσύνην θνητοῖσιν ἀληθέα ποιπνύσουσι. 

Εν. 916. ΑΛΛΟΣ. 
᾿ Ἢ “Ρωμαίοις. 

ἡσσα τέρα χαὶ ὅσσα παθή ματα δαίμονος αἴσης, 
Υ̓ τὸς ἐμὸς λύσει, τάδ᾽ ἐνὶ φρεσὶν αἴχε γοήσῃς, 

θώμη, ἐμοὶ πίσυνος... Καί τοί ποτε φημὶ γυναῖχα 

ἀνδρόγυνον τέξεσθαι ἔχοντά περ ἄρσενα πάντα, 

νηπίαχαί θ᾽ ὅσα θηλύτεραι φαίνουσι γυναῖχες, 
ὐχ ἔτι δὴ χρύψω, θυσίας δέ τοι ἐξαγορεύσω 

ροφρονέως Δήμητρι χαὶ ἁγνῇ Περσεφονείῃ. 

στὼω δ᾽ αὐτὴ ἄνασσα θεά, τὰ μὲν εἴχε πίθηα: 
εμνοτάτῃ Δήμητρι χαὶ ἁγνῇ Περσεφονείῃ. 

σαυρὸν μὲν πρῶτα νομίσματος εἰς ἕν ἀθροίσας, 

θέλεις, ἀπὸ παμφύλων πόλεώντε χαὶ αὐτῶν, 
ἡτρὶ Κόρης Δήμητρι χέλευ θυσίαν "προτίθεσθαι. 

Αὐτὰρ δημοσία χέλομαί σε τρὶς ἐννέα ταύρους 

γανὰς, ἠὐϊχέρους θυέμεν λευχότριχας, αἵ κεν 

᾿ τέρᾳ γνώμῃ χάλλει προφερέσταται ὦσιν. 

Ἰαῖδας, ὅσας πάρος εἶπα, χέλευ ἀχαϊστὶ τάδ᾽ ἔρ- 

᾿ δειν, 
Ἂ; δίκην βασίλισσαν ἐπευχομένας θυέσσιν 

ΟΒΑΘΌΠΑ. 

Ηἴο ἰρίζαν δηΐπηα πιθὰ ἴῃ δϑιὰ ιια-ἀνοίαγουϊί, 
γοηΐο σοτητηϊχίδ, πον δ! "πὶ ἴῃ ΔΓ 5 τηϊἰοῖ 

ΒΟ ΠΗ 5 ἀ θη 515 ἃπα Ρα ρΊΡι15 ἱπιρ]Ἰοἰ(ο5. [{ϑγτᾶπι 
ΟΟΥΡὰ5. δυΐθπι ἱπα θη 6 ̓ΠΒΘΡΌΪ πὶ βιιργὰ τηδίγθ τη 
δοθθῖ! : ποη θηΐπιὶ φυϊβαυδπι την Δ] πὶ βιιργὰ ἰον- 

ἴγᾶτη δχοϊρίθί, 

ΠΘΑῸΘ 5θρυΐογο οοπαοί: ; ΠΑ ΠΊΠῈΘ ἰθργᾶπι ἰαία5- 18 5- 
[Πα οπίοτη 

ΒΌΡΙὈΙ ΒΔ ΠΡ 5. ΠΙΘῸΓ βἰοοαηΐθ ἰθροῦ : 
ἰη46 58Π6 τη] 85 ΒαΓροί 500 0165 Πουθῶ, 
αῷ ῬϑΟΘη πὶ ΟΥ̓ πὶ ̓ ΘοῸ ΒῸὈἾΘη5, 
᾿πητηο Δ] ̓ππὶ οβίθπαϑί, ΘΟ η51}18, γα οἰ ηἰϊ5. [Έπ]ηΐ, 
(λρηθΒαι16 ἃν 65 ῬΘηηἶ5- σοί δ ἤιθα8 οοτηράο- 
γαὐ οἰ πίστη τη τυ ! 5 νϑυατὰ βαϊδροηΐ. 

ὅ09 

210. ΑἸ}. 

Ἐοπηδηΐ8. 

Ουοίᾳαοί 8μγ: ργοαϊρία οἱ οαβιβ αἰνὶπερ βου 85, 
(6]α τηθᾶ θχρϑαϊθὶ, μξβὸ 5ὶ πιθηΐθ οοποὶρίβ, 
Βομιᾶ, ταὶ ογθάθηβ. Εἰ βᾶπθ ψυοπάδπι ἀἴθο ἴο μη πδ. 
ΔΠΟΠΓΡΟΡΎΠιπΙ ραΓί- Παβοϊὰγατη, ἨΔ θΘηΐθτη αυϊάθιη 

[πιᾶβοι]α οἰϊηοία, 
οἱ χαοίουμδαθδ ἰηΐαηΐο5. πα] ΘὈν ΐου οβίθπάαηΐ [6- 
Νοη ͵ᾶπι οϑἰαθο, βδου! Ποίδαιιθ ΕἸ] ΘΙ οαααν [πηϊης. 
ΡΓομΐδ-τηθηΐθ θγουὶ οἱ οαβίς Ῥγοβογρίπε, 
Θοῖΐο δυΐθῃι ᾿ρ58 τορίηα Π θᾶ, 80 51 γα οΥῚ5 
58 ΠΟ ββίτηθ θγοτὶ οἱ οαδίῳ Ῥγοβθῦρίηθθ. ᾧβθιγὶβ, 
ΤὨθβδυγατη 4 ἀθ πη ὈΓΪπλιπ. ΠΠΠΟΤ τα Ομ 60}16- 
αποΐ Υἱβ, 6Χ Οαιβοῦηαα6- ΘΠ 15 ὈΓΡΙθ 5. οἱ 1ρ515 
τηδί νι! ῬῈ611 Οδγθυὶ [06 5δογῦιπι ρΓΟρΡΟηΪ. [υοδῖξ, 
Τπητη0 ῬΌΘΒ]166 ἴα 60 ἃ ἰ6 61 πονθπὶ νδοοᾶβ 
ηἶ014845, ὈΘη6-ΟοΥΠιι88, ἸητηΟ]γὶ, ΔΙ ΡΟ Β-Ρ ο5- μα- 

[δοηΐοβ, 8» 

γϑϑίγα ζυϊάθῃι βθηΐθηίία ριον ἀ]η 6. Θχίπηΐθ βἰπΐ. 
Ρα61185,, {185 ὈΓΠΒ αἶχὶ, 1ὰ06. ΑΟΠΔΙΘΟ-ΠΟΓ6 ἰδία 

[ἴδοονο, 

Ἰπητη 8161 ΓΘΡΊΠΔΙ ρΓΘοϑδηΐθ5 βα ΠΠλ] Ἰθι5 

Πἰπο ἃηΐτηδ ἴῃ ἐθη 165 διιγδ5 αἰ δαβα Γδροίανγ, 

ηἰχίδαθ οατη γϑηξβ, μουηϊπετα ρον 1} δὰ ΔΌΡΘΒ, 

δυυτὶ ῬΓΘΟΒΑΡῸΒ ΒοηΪ 5 δίαιιθ ογΐηδ, οδθοᾶ. 

. ΘΟΓΡᾺΒ τηδίγοπι βιιρνα ἀθίονιηθ ᾿δοθοϊυ 
ΘΠ ΓΘ : ΠΟΘ Θηΐτὰ αυϊδαῦδηι τηδη δῦ ΒΘΡΌΪΟΙΟ 

᾿ἰθοίανϑ γο]ϑὺ τ βθυϑ τ τη 6 ΘΟ δι ἃΓΘηδ. 

5Ὸ τῊϊῃϊ 61} 8 δἰ θδὲ ἃνϊάϑ, βδηρυ 18 ᾿τη ὈΥΘΙῺ ; 

ἴπο χη υ]ὰ5 ναυΐαβαιιθ ἀδθὶς δοσπάϊου Πθυ 8, 
Τπᾶρ ̓ δοὰν ρϑουάαμι Βα θ᾽ θηβ νἱβ σονία Ταϊανὶ 

ἢ 5118. οδίθπαϑὲ ἰθυυῖβ ἀρόϑηᾶ ἀθογαμηςς 
Ὁ νοι πον ΡΙαΠΪβ 861165, τηθᾶ νιβοογὰ ρᾶϑβίδθ, 

χὶτ (λιάϊοο οδηία γοηΐανα ἀοοσθθαηί. 
σ. ΔΙΈΧΑΝΡ, 

216. Ατῦν. 

ἶ Ἐοριαηῖς. 

Θιμηΐα ργοάϊρία οἱ ἕδία165 ογαϊπθ οᾶϑιιβ 

ἰ61α τηϑᾶ θχρϑαϊθί, τ θη ὙἹ 81 τηθηΐθ γοομάδϑ, 

Βοιῖδ, ταϊῃὶ ἀ001115, Νδιην ραγίαχμη ἐθυηΐηα αἀποηάδι 
δηΟΙρ (15 βοχὰβ δαθί, οαϊ βῖθπα ν]Ρ 118 [βίμι 

οαποία αὐἰάθπ) ΘΘΠΘΡῚ5, 564. οἱ οπηπὶαᾷ ρροϊπαβ Δά- 

οοπβρίοϊοπάδ, σϑυαμύ 496 ρυΪ πᾶ ἐοίδίθ ρι161186. 

Ῥϊ566 ααἰθὰβ τὰ απ Ορθραπάπμι 51} {101 58 ον ῖβ5 

οὐ Οϑγϑὺὶ οὗ παίϑβ ΟθγθυῚβ : ἀθὰ ἰβθβῖβ δἰθβίθ, 

Ῥουβθρῃοηδθ 81 ΡῬϑΡ ΘΡῚ5. βδηοίςθ 6 ΡΔΡΘΗΪΙ. 

ΤΗοβδιγιτα ἃρσ  β 18. ΓΙ τη ΘΟΙΏ ΡΟΏΘΓΘ ΠΕΠΊΤἶ5 

οαγᾶ 510, ἀμ 6110 6: απδοβιξαχη, οὐχηθβαὰθ ἔθυαηΐο 

ἄοπα Ὅθεθ τηδύρὶ βία 15 οου Ἀπ 15 ἀν 065. 

- ΤΠ ΡΟΡΌΪ βυτηρία γδοοὰβ [8 ΒΆθΘΓΘ ΠοΥθπὰ5 

οὐχ 510, Θχϊγηϊδ5 δ ἄοτα οἷ σογηΐθιιβ Δ|{15, 

4υδ5 ἴα, βδονᾷ Π115 ρα σου τηδ, [6 ΓΤ Ἰηθτηθηΐο, 

βῖο ἰδ αὐ ἰοὐϊάογα ἔογτηοβδ οθίδίθ ρι16 1150, 

βδονρᾷ ἔδυδηξ ραγο, βαηοίθ, τἰϊθαπθ Ῥοίαβσο, 



- “Ὁ οὐ δ )γ 8 
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σεμνῶς χαὶ χαθαρῶς. Τότε δὴ μετέπειτα δέχέσθῳ 
ἔμπεδ᾽ ἀφ᾽ ὑπετέρων ἀλόχων ἱέρ᾽" αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς, 

90 ἱστῷ ἐμῷ πίσυνοι, λαμπρὸν φάος αἵδε φερόντων 

σεμνοτάτῃ Δήμητρι" τὸ δεύτερον αὗτε λαθοῦσαι 

τρὶς τόσα νήφαλα πάντα πυρὸς μαλεροῖο τιθέντων, 

ὅσσαι ἐπισταμένως θυσίαν [γερααὶ] προτίθενται. 
Προφρονέως δ᾽ ἄλλαι Πλουτωνίδι τόσσα λαθοῦσαι 

ὅσσαι ἐν ἡλιχίῃ νεοθηλέα θυμὸν ἔχουσιν 

νηπίαχαι, σεμνὴν Πλουτωνίδα παντοδίδαχτον 
ἐν πάτρα εὐχέσθων μίμινειν, πολέμου χρατέοντος, 
χήθην ᾿λλήνεσσι πεσεῖν πόλεώς τε χαὶ αὐτῆς. 
Θησαυρὸν δ᾽ ἕτεραι καὶ παρθένοι ἔνθα φερόντων, 

30 ἱστῷ θειοπαγεῖ νυμφάσματα ποιχίλα, [σεμνὴ 

Πλουτωνὶς] κοσμοῖτο ὅπως σχεσίῃσι [χαλῇσι]. 

Προφρονέως δ᾽ ὅτι χάλλιστον χαὶ εὐχτὸν ἐπ᾽ αἷαν 
ὡς θνητοῖσιν ἰδέσθαι ἐπέπλετο καί [τε] φέρεσθαι, 
ἱστῷ σύμμικτον δῶρον βασιχηίδι χούρῃ. 

30 Αὐτὰρ ὅτ᾽ ἂν Δήμητρι χαὶ ἁγνῇ Περσεφονείῃ 

γαίας ὑμετέρας ἀπερυχέμεναι ζυγὸν αἰεὶ, 

Αἰδωνεῖ Πλούτωνι βοὸς χυανότριχος αἷμα, 

ὧι 

ΕΝ 

λαμπροῖς εἴμασι χοσμιητοὺς, μετὰ ποιμένος, ὅστις 

[χήματι] ᾧ πισυνος βοὸς ἄρτεμος αὐτὸς ὅδ᾽ ἔσται, 

40 ὅσσοι τ᾽ ἄλλοι ὁμοῦ πίσυνοι χατὰ πατρίδ᾽ ἕασσι. 

Μὴ γὰρ ἀπιστόφιλος θυσίαισιν ἀνὴρ παρεπέσθω" 

ἔξω δ᾽, ἔνθ᾽ ἀνόμιστον ἐπέπλετο φωτὶ τάδ᾽ ἔρδειν. 
Νούπιστο! χαταδαιτὸν ἔχειν θυσίαν, χατὰ δ᾽ αὐτὴν 

ὅστις ἂν ἡμετέρων χρησμῶν ἵδρις ἐς τόδ᾽ ἵχηται 

σεμνὸν Φοῖθον ἄναχτα μετελθέτω ἐν θυσίαισι, 
προφρονέως βωμοῖς ἐπὶ πίονα ὑνηρία καύσας, 

αἰγῶν παλλεύχων νεάτην᾽ ἀτὰρ οἴδατε πάντες 

.:»- .- 

λισσέσθω Φοῖϊόον Παιήονα, χρᾶτα πυχάσσας, 

ἱχτῆρες πίπτοντες, ὅπως [λύσησθε χαχοῖο]. 

ΑΝΤΗΘΠΟΟΘΙΑΣ ΘΒΕΟΜΕ ΑΡΡΕΝΡΙΟΒ. 
βαποίθ οἵ Ρῦτθ. Τὺυπὶ 58Π6 ἀὐπηδὸ δοοϊρίαί ἄρα. ες 

501148 ἃ γϑβίγ!β ΧΟΥΊΒῈΒ 580 Γᾶ: [416 ̓ ΠΒΌΡΘΙ 51: 
[612 τηθϑ ογθαθηΐθϑ, ψρϊδιδιθετα Τοθιη 1185 ἴ6 
ΔΌΡ 5.155] π|85 ΟΘΓΘΥΪ ; Βθοσηο δαΐθιη οαρ᾽ θηΐθξ 
[6 Ὁ ἰοῦ 5.0) α 5ΟΌΤΙΔ ὁ, 6. νἹηὶ Πα ΟΠ 15 ΘΔ" 

[1615 νη! ουηοία 6586 ἴδοῖαι 
485 50 θηΐθυ βδουιβοίαπι νοΐ] οἴογαηΐ. 

Ῥγοτηρίδ-τηθηΐθ 8115 Ῥ]αἰοπίαϊ (οἱ οαρ᾽οηΐο65 
4υδ ἴῃ δίαίο Πογίάαπε δηϊπααπι μὰ θοΐ  [{6 
Ἰπΐδηΐθ5 ριοῖ δ, ναπονδηάδιῃ Ρ]αἰοπίά ἃ οτηηϊδ-5ο δὶ 
ἴῃ ραίγία ργθοδπίον αἱ τπδηρϑὲ, Β6}10 ἱηγαϊθβοθηΐ 
ΟὈ] νου ατϑοὶβ ποδί οἰΐδηῃ οἱ ν δ 15 ἰρδίαβ. 
ΤΠ ΘΒδΌΤαΠη 811 οἱ ὙἹΡΡῚπ65 ἢἶο Τθραηΐο, ἴ 
(61 ἃ-Αἰ5-οοπίοχίδ γᾶτία πυρί - οὐπδιπθηΐα,. 
ΡΙαΐοηΐδβ αἱ Δαογποίαν νθϑίθαβ ρα ]οτῖβι.  ὀ [6] 
Ῥγοιηρίδ-τηθηΐθ φαοα ρα] Ομ εἰ πηατη δὲ ΟΡ(ΔΡΙ]Ὸ. 
αὐ πη Ρ[]ΠΡι15 νἀθηάαπι ἐπθν] , οἱ Ποο Δ ΠΌΓΡΘ Τὴ 
1616 Θοτητηϊ χύπτη ἀθηιπ ΓΘΡΊΠδ0 ΡΟ]. [ποΐπριὶ 
Ὁ νϑγὸ ὑθγθγθιῃ οἱ οαβίδπι ῬΊΓΟΒΘ ΡΙ ΠδΙῺ ῬΥοΙ 
ἰθῦΓὰ γϑβίγα ΔυΘυίο ΓΘ ΠῚ ᾿ΒΘΠΊΡΘΓ, 
Οτοο Ρ]αΐοπὶ θονὶβ πἰβ ΡΟ 5- Ρ]ο5-παδθηξὲδ 58 

[θη ῬγΎα 
Ἵιιϑοίο 5ρ᾽ μα! αϊβ νθϑίθιι5. ογπαίόβ, οὔπι ἢ 

[{ 8... τηδβίβίγαία, 
Βυΐο ΘΟΏΒ1Π10 ἀ061115. ὈΟΥῚ5 50 550} 1056 δῦ , 
φυοίαυοίαο 8} ραγιίθυ 40.165 ἴῃ ραΐτα 5} 
Νδ δηΐπῃ ἱποῦθά αι} 18 νὴν ϑδογᾶ οοτηϊϑίαν : 
[ογἃ5 θ8έο, ἈὈΪ ΠΟΙ - 5 [1 ΠΟΙΆ]ηΪ Πέθοοθ ΟΡ6 
Ουἱϊ πιθηΐ6- ἢ. 46}} 8μμη 1υὶ Θοην͵γ8}1 846586 5 

[οἷο ἀαίιι", οἱ ρὲ} ̓ἰδίι 
41 ποϑἐΓΟΓΠὶ ΟΥΔΟΌΪΟΓΙΙΠΙ 5οῖθη8 δα ἢοΟ ΠΠῸΣ 
γϑηθγδηάυπὶ ῬΠΟΘΡυπι τορθπηὶ δα θδί ἴῃ 5805, 
ΡΓΟμρίδ-Ιπθηΐθ ἴῃ 8015 ΡΙπρ δ, ἴθιηονρᾶ 8 Ο]6η: 
ΘΔΡΓΆΓατη ΟΔΠΙἀΔΥΊ ΠῚ. ΤΘΟΘΏ ΒΒ Π6- Ππαίδηη, 

᾿ [ποἰϊοίο 
ῬΓΘοδίον {6 Ῥῃωρυπι Ῥῷδπηᾶ, οδρὶΐθ νϑἰδίο, 
ΒΌΡΡ οἰ οι’ ργοουη θη 65 πΐ ΠΠΡΘΓΘΙΏΪΗΙ 8. Τηᾶ 

Ὀῖνϑο ἱτητηουίδὶὶ. Ταμι γϑϑίσϑθ ἀθιπὰθ βθαυθηΐθβ 
ταδί πδθ ΡΡΑΥ 5. σατηπ]θηΐ ΔΙ υ δ, ἀΟὨΪ5, 

δνάἀθηίθβαὰθ ίϑοθβ, 510 Του τηϑᾶ θα, σου ἀβοθηΐ. 

Β ἄγβιβ αὖ διριιβίοθ ΟΘΓΘΥῚ δι18, Τα πη Γἃ, ΡοΥίθηΐ 

ΒΟΌΡΙδ, (6 ΠΌΤΊΘΙΡΟ ἰοϊ] θη), οὐ Πα συ θι15. ΔΡῚΒ 

Ἰηροηδηΐ, απ] 85 δβὶ οοίαβ τηϑίαρδ βθηθοίδ, 

δὖὺ Ἰοῃρτιβ 5ΔΟΡΟΓΌΤΩ τιβιι5. Ρ] αἰοπϊάδ 568 νὸ5 

ΠΡ ΙΤΩΙΒ οΟΙ 6, οοίϑ]β απὰ85 βογιάδ νοϑοϊί 
ϑνδίϊδα ; γοβ βαποίδιη Ρ] αἰοηϊάδ, οαποίδ νἱ ἀθηΐθχη, 

ογδίθ, αὖ ρδίγιδγη Ὀ61115 Βα ρΘμ ἐ θὰ5 ἀΡΌΘία 

Ργοίοραῦ, αἰαᾳαθ 5ὰὶ αγθθοὶβ ΟὈ] να, τηϊ  αΐ. 

ΤΒΘβδασασα πη 6. ἃ]186, αἰ Ἰββίγηϑ, ἀοηδ, ρα 6112, 
ἰηἰθηἰαβαπθ ἴουδηΐ ἀἰνίηο βίδυλῖηθ (6188, 

σδυάραὶ αὐ ἀἰρπο οομπαχ Ρ]αἰοηΐβ ἀτηϊοία. 
Τυχὴ αποὰ ᾿ηθδὺ οαποίβ ρα ]οσατη δίαπϑ ορίδ 116 θυ 8, 
οὐ αὐἰαπὶα σναΐαχῃη βρθοίδυθ οὐ ἢ ΌΘΡΘ ἀθοογατ δϑί, 

γϑρίηϑθ Οθυ 5. ἡδίδθθ τηϊχίδ, οσμηἶΐδ, ρορίθη 
{0 γϑῦὸ βδηοίδιη σϑύϑγθιη παίϑιη 16 γϑρθηἀδηι 

ΟΥ̓Κ ΘΓ, τη] τ ρδίν15 δυθυίθυ θυ Ρ 8, 

Βἴηο ἰρϑάχῃ ἔυβο Ῥ]αἰοπθιη β8ηριηθ ΡΙδοθαῦ. 

οδοΡα]οὶ θονὶβ, οὐ ἰδϑίλβ ἴῃ νϑβυθαβ δάβίηθςς 

οὕτη ρδβίογθ 500 : Βου 5 ̓τρῖ ρον 116 ΦΘΕΝΙ ὯΝ 
γ]βοοῦᾶ ργοβοϊπάδῦ; ραύνῖδο ἔστη. αυΐϊδαα!δ ὃ 

Ν πο δἰθηϊμ 580. 18 ἱπουθάα! 5, πη ρὶπ8, αὐ 

ἰαγθᾶ ῥγοΐδηδ ἴὈΓΔ5, οἱ ΠΟ μδθ0 ἰδηροῦΘ, 

Τνδοίθηϊ βδονᾷ ρὶϊ, οἱ 8011 δά οοῃνίνιδ, Πῖνύ 
δοοράδῃηΐ, ποβίγῖθ ῬγϑΘ θϑηὐ 4] γΘΡΒΙ 5 
δἰ νϑροὸ {1 01, ῬΏοθθ, θϑὰβ γϑηθρδπαθ, 118 
᾿ηροπϑηίαιθ 8.15, ρἰηρτ  ββίτηδ, ἔθ], ο8, 
οδηάθηίθβ οοπύπμι. Μϑᾶ 4] ργθοθρίδ ἰοπϑίβ, 

ΒαρΡ]Ιοἰ ον Ῥγοηὶ, γϑὶδίο νϑρίοθ, Ῥμοθαα 
ογδίθ, πιὸ γοδὶ5 ρύόοῦ! τον παπᾶ Ρ6}1αὲ. Ὁ 



ἢ θύων πατρίοισι νόμοισι χατ᾽ αἶσαν, 
ν, αἴ γένεϊ προφερέστεραι ὧσ᾽ ἐνὶ λαοῖς, 

σων ναέται, τὴν ἀντιπάλων ὅτ᾽ ἂν αἷαν 
δόλῳ, ἀλλὰ βία Κυμαίδα πρόφρονες [αὖτε] 
σσο ὦβι σεμνῆς βασιληίδος [αἴχε τίθησθε] 
πὸ τρίοισι νόμοις ἥρας ξόανόν τε χατ᾽ οἶχον. 

᾽, ἂν μύθοισιν ἐ ἐμοῖς τάδε πάντα [τιθέντες] 

᾿ οτάτην βασίλισσαν ἐπέλίθη τ" ἐν θυσίαισιν. 
᾿ ολλῷ χρόνω αὖ τό τ᾽ ἐφ᾽ ὕστερον ὅς χεν ἐπ᾿ αὖ- 

φ αλά χεν ῥέξας, ὅσαι ἡμέραι εἰς ἐνιαυτόν, [τοῖς 

χέ τάδε δέξει, χείνου ἀράτος ἔσσεται αἷεί. 

φ (μων ἀρνῶν τε ταμὼν χθονίοις τάδε ῥέξον, 

: Ἂ ἤδη ἔχοις [μεγάλην θεὸν οὐχέτ᾽ ἀπεχθῆ], 

τοῖς ἐν) ιν χαὶ τἄλλ᾽ ὅ σ᾽ ἔλεξα σαφ[ηνῆ] 

πετάλοισιν ἐμοῖς. ὑπὸ χερχίδος ἀμφὶ χαλύπτρας 

- οὐρὰ σε βαλεῖν γλαυχῆς ἔλάὰς πολυχάρπου 

ι ἃ φύλλα λαδ[όντα] λύσιν χαχοῦ, ἦμος ἂν ἔλθη 
“μι χρόνος μάλα χεῖνος, ἐν ᾧ πότε τἄλλα νεογνῶν 

0 Ῥίθέντις παύσεσθε) χαχῶν, ἅμα δ᾽ ᾿λλάδος ἐχ 

᾿. [γῆς 
650} γειάρνην ἐποτρύνεις ἀγορεῦσαι. 

: 2117. ΑΛΛΟΣ. 

βασιλεῦ Θρηῃχῶν, λήψεις πόλιν ἐν προδάτοισιν" 
Ἢ σεις δὲ ορρβὴ μέγαν, γαμψώνυχα, δεινόν" 

ποτε ἀραὶ ἤν χειμήλια χώρας, 

αν δ᾽ αἰρήσεοὶ βόχθων ἄτερ" οὐδέ σε φημὶ 
᾿ἡπτούχοις τιμαῖσιν ἀγάλλεσθαι μετὰ δηρὸν, 

δὲ θρόνων πεσέειν" οἷον κύνες ἀμφὶς ἔχουσι. 

ὦ 

: ἷ ΐ τ ̓ΘΑΡΌΤ' ΥἹ. ὈΠΛΟῦΙΑ, 511 
1 [ηἀ6 δυΐοηη οπὶ Γρα ουΙ. τθρίπδπὶ γϑηθγαη ἅη., }1ι- 

[ΠΟΠΟΙη, 

ἃ] πι γϑοοδπι πηϑοίδη8 ρᾶΐνο ποτα αἱ ἀδοοί, 
ΘΘΙΘΌΥΑΡΘ θη ιθγη0, 06 81 αι ρθπογο οχὶ μηϊ βἰηϊ 

[πὰ ΡῬΟΡα 5 ηιαΐγοηῶ, 
οἵ ᾿πϑα] ρα τι ἰπ 601, οὐπὶ Ποβίϊαπι ἰοΥΓδ Πα 

ΟΠ. ἄο]ο, 564 νἱ, (υπηδηδη ὈΘηΘνοΟΙ ἀδἢΐϊης 

ΒΑΡ αθαπΐ, νθηθγαπ δ; γϑρῖηθ δὶ ροπδί δ 
ΘΧ Δ 156 Ίθ5 Φαποηΐβ βρη αμη-Π ρηοαπη ἴῃ ἀοπιο. 
γϑηϊθί, 58ὶ νϑυ}]8. ΘΧ τη6 15 ἢξθοοθ ομηηΐᾶ ροηΘπί65 
ΥΘΏΘΓΔΠ ΔΤ ΓΟ ΠΔ πὶ ΔΘ Ρ 15 ἴῃ ΒΔ 5. [1515 
ἴῃ ται]ο ἰθιρο ΓΘ ΓΕΡΒιΙ5 ροβίθα 4 θα Π 116 ᾿ΠΒΌΡΟΓ 
5ΟΡΓῚ5 δαογὴβ ἴδοι 5, φυοίαιοί δμηξ ἀἴ65 ρ6 ΔΏΠΙΠ, 
ααυϊοιπαιιθ ἢο ἴδοϊθί, ἢ] 5 Ῥοίθη ϊα προ ν δεῖς. 
Θ1η6- 1 η]- ΠΡ ΠΟ Π 115 ἃΡΉΪ5 οὔ515, ἀ115-1η}6 15 ἤθο 

[βαονα ἴδοϊίο,, 
ἄοηθο ἰδπάθπι Πα Θὰ 5 πιᾶρηδηη ἀθᾶτῃ ποὴ ᾶπι ἴηϊ- 

[πη]ο πη, 
ῬΟΙΙ 15. οπὶ 5 τη] 5, ἀίαιιο ἃ]1ἃ ας αἰχὶ οἰατὰ 
ἴῃ [0}115 τηοὶβ. Ασα οἰγοιμη νϑ]ἃ 
Ρἰδοθαὶ ἰδὲ Δ οθυ 6 σου] 6: οθῶ [οΓοἷδ. 
Ρα]ογὰ [Ὁ]1ἃ σις ΘΘΡΘΓΙ5, τη8}} ἤηθιη, ἄσπρο νηοῦ 
γΟὈΙ5 ἰθιηριι5 ἰδίπα, η 4110 ΟἸ τη οϑί θυ ΠΟΥΟΥΈΠΏ, 

ψᾺΪΠΘ 11, τΘαυ ]θι.- ΠΡ ΘὈΪ015. τη] ο τ, βίη 16 
[αἀτῶοᾶ ἰογνᾶ 

τὴ6 488 Δ]ΘΡῸ {01 Ἰην 8 015 νου θὰ- ἴθ. 

217. ΑἸΠὔ. ͵ 

Ὁ τὸχ Τῆγδουμη, Θᾶρ᾽ 65 ὉΓΌΘπη Ἰηΐ6 Γ᾽ ΡΘοι 65, 

ΔῈ ΡΘΌΙΒ4.6 ἸΘΟΉΘΙΙ ΠΡ ΠῚ, ΟΙΓν Ἶ5- ΠΠ ΡῈ θ15. ἀ)}- 
[ηιαΐμηι, θυ γΊ ΒΊ] θὰ : 

4] οἰἴπη την] ρδίν]α ΡΥθί οβδᾶπη- 506 ]]6ο 1]6 πὶ 
[(ϑγγῷ, 

(δυγϑιπαῈ6 δυΐογθί Δ θΟΡ 115 ΔΌΒαΙΘ : ΠΘ 6416 8 αἴοο 
Βαθρίυ 6 Υ]5. ΠΟΠΟΙθῈ15 ΒΡ ΘΓ  ασιπι ροβίμδο αἷμ, 
5664 416 50110 ΟΑ 5.1, υὖ ροΐΘ 46 πὶ οΔ 65 ΟἸΓΟΙΠη- 

[5ἰδηΐ. 

46 τϑάυχ “αποποπι δἰϊδπη ρ]δοαν 6 πιθιμθηΐο. 
ἀσοα 010] αἰΐα ραίνῖο τηδοίδοὶϊναν θὰ: 
ΔἰΓοὨόθαι6 ἀθατῃ οΘ]ΘὈθπΐ, αὐδθοῦπατι6 ἐπ ΥἸΙΠ 

ἰπὶ ἰοηθηΐ: βίη! οὐ 51 4105 8110 ᾿π50]8, ρομτὶ, 

ΕΠ τὴ ἰθρρἅ τη ἀασπι Υἱ, ποὴ ἔνα θ, ἰθηθπηΐ 

᾿πη δ πάγη ; 514 αἰ ἀ6ὴὰ ἀἰνιτὴ γϑοῖπα νυ ὈΪΐ, 

ἱ βὶ ρδίνϊδι ξἰβπαμ) ρομδίβ 'π ΡΌ 6. ᾿ 
δὰ δουϊξ, 51 ποβίγα, Πϑᾶτη ρυςθοθρία βθοιίαβ, 

6 60165 ἃ 716 τη πβίρδ 15 [απ ΕΠ] ΒΔοΥ 5. 
1ἰ γ6ΓῸ μι8θ0, ἸΟΠ51 τϑυο]αΐο ἐθιροῦ δ ΟΥΡΘ. 

ἴξ, οὐ φασουπααθ ἀἴ6 αποβοιπαθ ΡῸ. ἅΠΠῸΒ 

ὈνΙὰ 5δογδ, ἔθ δῖ, ἰοίο ἀοῃλῖπ 1} ἔθΥο. 

δι ΒΡ Θ. ἀΘΏΟΡΙμΙ ἀπο α 116 ΟΡ δ, ἀοηδ ἔθριηΐον, 

ἈθαΒ 1πἴον πὶβ, θυ ϑθβθπίθῃ αὐσαχὰ εἰ 1 ΠΊν απ 

5, ΘΥθοίο βἰ τη] Δ ΓΟ, δἱ ααθθ {101 τηπῖία 

τατεαν»..: ἀπ πσαεποσσν συ τ υτ ἐπ θες βπαμε τής τηνε 

ἴῃ [Ὁ}118 βαηΐ αἰοία τηθὶβ. Πϑίη ἐθιιρουδ, οἰρου μι 

ἐθ 7060 οὔ"Ἱῆθ5 οἱϑθδ ὑϑαϊτηΐτθ ἴθυδοὶ, 

ἔγροηά 6 5] αἰΡῚ ρ6!]Θηΐθιη Ἱποοχητηοάδ, ἀοπθο 

Δα αου τοπριιβ, {101 αααγα ᾿αραπάδ τη] ΟΡ γα, 

βογίθ πονϑ, ἀδὈϊταν σθα 1168, Τα ΒΒ] 6 γοοδ 5 

βηϊθὰ5 ἃ αγῶοἱβ ἔπ τὰθ {101 Ῥδηά θυ ἴαίδ.. 

σ. ΑΙΕΧΑΝΡΌΒΕ. 

211. Αἴαὐν. 

ἈΑοοΐρίθβ, ΤὨγδοῦϊη τοχ, ἴῃ ὈΔΙδη 15 ΡΌΘΊη, 

ἀΠΡΊ θπ15. δίαπιθ ἀποῖβ τη ρηαση ΠΟΡΡῚ ΒΙ]ΘΙΏ 16 ἸΘΟΠ 6. 

ΔΌΡΘΌΙΒ, ραύγῖοθ ααοηάδηῃ ΟἸγ 6118 [ΘΓ ΓῸθ 

ἅὰ1 γαρὶθί, ἔϑῦγα ροι θα δὲ ΔΌΒαι8 Δ ΌΟΡΘ. 

ϑ'8α ποη δῖο θὰ ἰ6 ΟΡ ΡΒ. ρου ασαχη, 

(Φαρρ6 οἂποβ πρρϑηΐ αἰνη 6) 56α ΗΪ8Β Βρο δ η ατὴ ; 
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Κινήσεις δ᾽ εὕδοντα λύχον, γαμψώνυχα, δεινόν. 

Οὐδ᾽ ἐθέλοντι γὰρ εἴσω ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα. θήσει. 
Δὴ τότε Βιθυνῶν γαῖαν λύχοι οἰχήσουσι, 

10 Ζηνὸς ἐπιφροσύναισι" ταχὺ δ᾽ ἐπιδήσεται ἀρχὴ 
ἀνδράσιν οἵ Βύζαντος ἕδος χαταναιετάουσι. 

Τρισμάχαρ ἡλλήσποντε, θεόχτιτα τείχεά τ᾽ ἀνδρῶν" 

τοτς ἀκ θ νντκ ταν ἤν ἡ τ ἐγὲ ὧν θείαισιν ἐφετμαῖς, 

ἣν λύχος αἱἰνόλυχος πτήξει χρατερῆς ὑπ᾽ ἀνάγχης" 

1τῦ Οὔτμε γὰρ ἴσασιν τόδ᾽ ἐμὸν ναίοντες ἔδεθλον, 
οὐχέτι συρήσω πατρὸς γόον, ἀλλ᾽ ἀναδείξω 

ἀθανάτων λογίων θνητοῖς εὔσημον ἀοιδήν. 

᾿ Θρῇσσα χύει μέγα πῆμα, τόχος δέ οἵ οὐχέτι τηλοῦ" 

πείρᾳ παῖδα χαχὸν --- --α --- χαὶ τῇδε φέρουσα" 
90 τρηχὺ παρ᾽ ἠπείρου πλευραῖς ἐπαΐσσεται ἕλχος, 

χαὶ μέγα οἰδήσει, ταχὺ δὲ ῥαγὲν αἱμορροήσει. 

4218. 

ἔσχατος Αἰνεαδῶν μνητροχτόνος ἡγεμιονεύσει. 

ΑΛΛΟΣ, 

2190. ΑΛΛΟΣ. 

Δελφοῖς. 

ὦ Δελφοὶ, θεράποντες ἑχηδόλου ἀπόλλ ωνος, 

ἦλθον ἐγὼ χρήσουσα Διὸς νόον ἐγ αν, 

αὐτοχχσιγνήτῳ χεχολωμένη ἀπόλλωνι... 

290. ΔΙΟΠΕΙΘΟΥ͂Σ, 

Σπαρτιάταις. 

Φράζεο δὴ, Σπάρτη, καίπερ μεγάλαυχος ἐοῦσα, 

μὴ σέθεν ἀρτίποδος βλάψῃ χωλὴ βασιλεία. 
Δηρὸν γὰρ μόχθοι σε κατασχήσουσιν ἄελπτοι, 
φθερσίόροτόν τ᾽ ἐπὶ χῦμα χυχωομένου πολέμοιο. 

291, ΕΥ̓ΚΛΟΥ͂. 

Καὶ τότ᾽ ἐν εἰναλίῃ Κύπρῳ μέγας ἔσσετ᾽ ἀοιδός, 

ἈΝΤΗΘΠΘΟΙ Δ ΘΒ ΔΙΟΛῚ ἈΡΡΕΝΡΙΟΒ. 
Μονθθίβαιδ ἀονπηϊοηίοπι Ἰαριιπι, οιρν ἰ5-: Πρ 

; [αγηναΐιηι, ἰθΡΡὶ 
ΝΟοΙΘπί15. θηΐπὶ Ἰηΐ 5 580 αραχη σου νίοθτη τηϊ 
7Ζαπὶ ἰὰηο ΒΙΓ ΓΗ ποτα ἔθυγᾶπῃ ᾿αρὶ ΠΡ Δ Ραηΐ, 
7ον 5. Θοη51}15.: οἷο δυΐθπι δἀνθηϊοί ἜΠΡΣΝ, 
γἱΡῚ5. 4αὶ ΒγΖϑης 5. βθάθπι ἱποο]αηΐ, ᾿ [ΡΌΡΙΝ 
Τον- Ῥθδίθ Ηθ]]θϑροηΐθ, τηςθηϊδ 18 αἰνί5-οοπάϊί 

Ααἰνίηβ ἐπι ρ ον β,. 
4υδηι Ἰαρι15, ΠΟΥ πι5-ἰὰρὰ8 ραν θΙ γα} 14. 5 

ἱποοοδοϊ αὐ 
Οὐΐτη8 οἰ ΠῚ πογαηΐ Βοροθτπθιαπι πο ΟΙ Θπί65 ΒοΪὰ 1 
ὯΪ5. ΠΟ ΔΙΊΡ]1 5 ἴδοθρθο ρῥδίΥ5. τη θη ἴθι, Β0ᾷ ὦ (6 

[πποηϑίν ρ 

ἱπηπη ΟΡ Δ ΠΠπὶ ΟΡΔΟ]ΟΓιτ τη ον Δ} ι15. ΒΘη6-Βι ρη] 
[οαπίθιη. ὀδηίυη 

ΤὨγοββα υἰθγο- [γί ἸΠΡΘῊΒ ΤΠ] Πη, Ραγίαβαυθ οἷ ἢ 
Πάπα. ἸοηβῈ 65 

δὲ ΒΟΒΟΪΘΠῚ ρΡᾶγνϑιη. . . . οἱ Ὠυιΐοοθ ἴθυθῃΒ : 
ΔΒρθυιπη δα ΘΟ ΠΗ 15 Ἰαΐθυα ἴῃ 511 α]οι5,.ς 
οἵ τηᾶρηιπι ἐππηοβοθί, οἰΐοαιιθ ταρίμπι 5δηρ 

218, ΑΙΤΌ. 

{Ππ|π|5 ΖΕ ποδάυμῃ τηδί οἰ ἃ ἱπιρογαίοντθεί.. 

219. Ααῦϑ. 

Θ6ΙρΡΪ8. ΡΕΓῚ. 

Ο ΠοΙρΐ, ἴϑπα} ϑιηἰηυ15- Δι] Δ }15 ἈΡΟΙΠΐ5,. Ἢ 
γϑηὶ ΘΡῸ ρΓηδη[ἰίιγα δονὶβ νοὶ αηἰδίθτη ρα 
[να νυ! - ΘΓ 8Π0 ᾿Ραία ΑΡΟΠΠΠ]...... ᾿ς [[6γοπί! 

220. ΒΙΟΡΙΤΗΙ͂Ξ. 

ϑρανίδηϊβ. 

(ᾶνθ φυϊάθπι, ϑραγία, υδιην 5 πιᾶρ 66 ἰ6 ΘᾺ } 
ΩΘ ἴθ, ας. ρΘα!θι5-Ἰπίθρτα-68, Ιἀαι πιᾶπουιη τὶ 
Ὀΐα οηΐπι ἰΔθΟΓ65 (6 ἰθποθαπί, ἱπορίπαί!,. ᾿ς [πὰ 
Ἰπβαρουααθ μοιηϊοϊἃ Ποία πιβοθη 8 οπιπία ἢ 

991. ΕΥΟΙΙ. 

Εἰ ἴμπι ἴῃ πη  Ἶπηᾶ ΟΥ̓ΡΓῸ πηᾶρ 15 ΘΥὶΐ νὸ 

βοριθυστηααθ Ἰαρατα ἀποχηρίιθιη αἰγατηαιιθ οἰ ΘὈ]8. 

Νδιηααθ γ6] ἰων τ ΟΘΡΥ 1665 580 168. ταϊ οί. 
Ταμπο ααοαὰδ ΒΙΓΕΥΠοΒ νϑχδθὶῦ ἑανθα Παρουατα 
ΘΟΙΒ1Π1ο δον δ ; οὐ τῆοχ γρίδ βοδρίγα ἰθηθθαηΐ 

τηδρηδ ααἱ νοίουῖβ δἰ απὶ ΒΥΖδη 15 πὶ ἈΡΌΘ. 
Ἐδ]ὶχ Ηθ]]οβρομπίθ, οὐ τηοπῖδ οοπάϊίδ αἰν]5.... 

υὐῆς τ ῖς ὁ πέψιν ἐψ ον ̓ ΡΘΓΙΟ ΒΡΘΡΊΙΩ, 
ἀαδτα Ἰαρὰβ 1116 σραν δ ἰᾶγάθῃ ἰηγἰϊ5 ὑρ  ΡΙ ἀΔὈ].. 

Νογαηΐ τὴθ ποβίνῖβ Βα ἰϊδηῦ ααἱ 5θάϊθὰ5.: Βαπα ἰϑγα 

ΔΙΩΡ]ΪὰΒ 1ρ56 Δηϊμη γα ΘΔ 00 ρδΡθηἰ 8, ἃρθ νυ θ 

του δ}} σο μοὶ ἀἰνίηα ογδοαϊα Ῥδηάθη8. 
ΤΏ γοββᾶ τηδϑίατη ἰ6}105 ἸΡΘη5 ρᾶγὶΐ, οὗ ΡΥΌΡΘ ΡδΡία5; 

αϑὰ ὨΘΙῚΡΘ τη δίατα ΒΟΌΟΙΘτὰ ρΔΡΙΓΟΡ ἴθγϑί 1]. Ἐπ ἰὰης, ἐβαπον 5 πὰ βαρ ρῦ ΟΥΡΡῚΒ 80 

Αἁ Ιαίονα δἀϊαποίοθ ροπίο {6118 οὐ α]οὰ8. 
Ρυθοιυχηϊάπτη ογθβοθί, οἷδο σαρίσμι βδηραϊηθ 

᾿ς ΜΈΚΒ. ΓΙΑΤ. ἘΡ 
γι : ΤΣ 

220. ΡΙΟΡΙΤΗΙΒ. 

δραγίαηϊξ. 

ϑραγία, ονθ, ἀιδυηνἹβ (6 πηλχίτηδ ΘἼΟ 18, ιοὶ 
Βα! ΠῚ πὸ οἰδυαάαβ σϑοίὶ ραν ποοθδί ̓ 
πῆς ἱπορίπᾶίοβ Ἰοηραμα ρδύϊθ 6 ΙΔ οΡο8,. 
Του ἰὔουϊαα ἀμάδιῃ ταϊβοθηΐθιηῃ οαπούδ, ἀμ6}}1. 

221. εύσι. ἕ 



3 μιστὸ τἰδιν ὑπ᾽ ἀγροῦ δῖα γυναικῶν, 

τ πολυχτεάνοιο πολύχλειτον Σαλαμῖνος. 
ὕπρον δὲ προλιπὼν, διερός θ᾽ ὑπὸ χύμασιν ἀρθεὶς, 

λλάδος εὐρυχόρου μοῦνος χαχὰ πρῶτος ἀείσας, 
σεται ἀθάνατος χαὶ ἀγήραος ἤματα πάντα. 

292 ΜΟΥΣΑΙΟΥ. 

χὶ γὰρ ἀθηναίοισιν ἐπέρχεται ἄγριος ὄμόρος 
ΒΡ ύνων χαχότητι" παραιφασίη δέ τις ἔσται, 

γ᾽ ἅλις δ δύσι πόλιν, τίσουσι δὲ ποινήν. 

Ἑ ε 

Ἶ 

ΒΡ 

, “ 

298, ΠΕΛΕΙΆΔΩΝ, 

ἦν, Ζεὺς ἔστι, Ζεὺς ἔσσεται" ὦ μεγάλε Ζεῦ" 

οποὺς ἀνίει, διὸ χλήζετε ματέρα γαῖαν. 

, οοά, ΦΑΕΝΝΙ͂ΔΟΣ. 

᾿. Περὶ τῆς Κελτῶν διαθάσεως εἰς τὴν Ἀσίαν. 

ἡ τότ᾽ ἀμειψάυννος στεινὸν πόρον ᾿λλησπόντου 
ἡλίσεται Γαλατῶν ὀλοὸς στρατὸς, οἵ ῥ᾽ ἀθεμίστως 

σ' πἴδα πορθήσουσι" θεὸς δ᾽ ἔτι κύντερα θήσει 
σι μάλ᾽, οὗ ναίουσι παρ᾽ ἠιόνεσσι θαλάσσης 

ς ὀλίγον" τάχα γάρ σφιν ἀοσσητῆρα Κρονίων 

δι ήσει, ταύροιο διοτρεφέος φίλον υἱόν, 
: πᾶσιν. Γαλάτησιν ὀλέθριον ἦμαρ ἐφήσει. 

"95, ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ͂ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ. 

᾿ς ΠΕρὶ ἀναστάσεως τῆς Κωνσταντίνου πόλεως. 

ὕζαντος αὐλή, ἑστία Κωνσταντίνου, 
ὑμ"η, Βαδυλὼν, χαὶ Σιὼν ἄλλη νέα, 
ὶ ; τρὶς ἑχατὸν χαὶ σὺ συνάρξεις ἔτη, 

ᾶς ἐν αὐτοῖς ὑστερούσης εἰχάδος. 
ς χοῦν ἀθροίσεις τῶν ἐθνῶν τὸ χρυσίον, 

ΠΘΑΡΌΤ Ὁ γι. ΟΒΑΟΌΙΑ. 

' 

υΑ ᾿" Ὑ “ΓΙ 
ὦ πα ΠΡ δ νἷν ͵ 

ἈΠ 813 
ἀαθπι ΤΗθπἰβίο Βαδας ἴῃ ἀρτὸ αἰνίηδ ἰπίον. τηι- 

{Π|0 68, 
ΡΓΟΟΘῺΙ ἃ ργϑαϊν!ο 38] πη 6 νὰ] 46-᾿ πο] απ. 
Ογρτο δυΐθιη γο]]οία, τη ἀπ8411 6 Πυαοίθυβ ονθο- 
Ονϑοῖῶ βρίϊοϑϑθ 501115 ΤΏ8}}5 ῬΡΊΠΠῚ5 οδηξαί5, [(υ5, 
ΘΥ Ἰτη πη γί }15 οἱ βοπροία 5- τΟΧΡΘΙΒ ἴῃ ὅνεν ΟΙΏΏΘ8, 

222. ΜΌϑΕΙ. 

Εἰ Θῃ]ΠῚ Α(ΠΒ ΘΠ ΘΠΒΙθι8 ἸπρΤα [65 ᾿πΠ| ΡῈ 
ἀπουπὶ ργᾶν αίθ ; δαμογίαιἴο γοιὸ αυδάδπηι οεϊί, 
408 αυϊάοπι 58{15 πο! Δ θαπΐ οἰν!ἐαΐθηι, βοϊνθηί- 

293. ΡΕΙΠΙΑΠΌΜ. 

Φαριΐον. γί, Φυριίθυ οϑί, Φὰρ [6ν ον ; ὃ τπᾶρὴ6 
[υριἰογ! 

Τοιτὰ γα ρ 65. Θιλ {10, ΦΟΔΙΊΟΌΓΘ ΠῚ ἀϊοὶ(θ τηδίγρυη 
[ΘΓ Γϑτη. 

924. ῬΡΗΛΕΝΝΙΏΙΒ. 

6 Οο!ίαγασα ἰγαηβιία ἰῃ Αδβίδηι. 

Τυχὴ ΡΥ ΘίθΓΡ  655115 ἃγοίαπι ἴγοίστη ΗΘ ΘΒ ροηί 
οαδβίΓ-ροποίὶ Οδ)]ονιμ Ἰηΐθβίιβ. οχϑγοϊίαβ, 4] 1η- 

[Τυδῖρ 
Αβίδιη γαβίδθιηΐ ; ἄθιι5. ἃυίθπι οἱ [άϊοτγα ᾿πηροποί, 
ΟἸΠΏΪΡῈ5 να] 6, ααἱ ΠΟΙ δηΐ ρΓΟρΘ ΤΠ οΓἃ πη ΓῚ5 
ἴῃ ὈΓΘΥῚ 8ραίϊο : Τῆοχ Θη]πῈ δ χ! Παἴογθπι δία ηἶι5 
ἱπητα οί, ἰϑαγι αἀἰν!ηῖ αἰδοίη Π] Ια τη, 

41 ουποί!β (18}}15. Θχὶ 18] θτι ἀἸθπὶ ἃἢθγοί. 

ΓΕΟΝΙΒ ΒΑΡΙΕΝΤΙΒΒΙΜΙ 

ἹΜΡΕΒΑΤΟΗΉΙΒ. 

6 γοβυϊψαϊομθ Οοηβίδης πορο] 8. 

290. 

Βυζδηΐ 5 8.18, ἀουηυ5 (οηβίδη(ηὶ, 
Ἠοιηὰ, Βαρυίοη, οἱ 5Ἰοη 8|1ἃ πονὰ, 

16 16 οθηΐαπι οἱ ἰὰ ρδΡ 6 Γ- ΤΡ ΘΓΆ 5 ΔΠΠΟΒ, 
070 ἴῃ 1115 ἀδἤοϊθηΐθ νἱοθηηΐο. 
Ὁ Ρυϊνγθύοπὶ 60]]}1ρ065 σ᾽ η 11 ΠῚ ΔΌΓΙΙΠῚ, 

Ὗ γπ5. δὺιὺ ναίθβ, ραυὶθὺ ααθυη ἀἰὰ ΤΠδγηϊβίο, 

Ἰ ἴπ ΔΡΡῚ5, ὌΡΡΘΙΩ ρτορίθυ ϑδ᾽δυηΐηδ Ὀθϑίδιῃ. 

ΣΡΟΒΒ15 ΟΥ̓́ΡΓΟ, ὙΘῊΓ15 ΒΌΡΘΙ ΦΘΟΡᾺ γ οί, 

τὰ οαποὶ ῬΡΪα5. ασέθοϑο ᾿π ον πη ΡΠ 18 : 

ἸΠΟΥ 815 δε, Π 60 560115 ἰατηᾶ βϑηθβοθί. 
Ο. ΑΙΈΧΑΝΡ. ΟΕ. ΞΒΙΒΥΠ,, ΝΟΤ. 

2938. ΡΕΙΙΑΘΌΜ. 

ρΡρίΐον δβί, ζαϊὶ, δία ουϊῦ; ὃ θοη6 δαρριίον δἰπηθ! 

ὋΒ ἀδὶ ἔγιρθβ, ΤΙ] ασθῖὰ ἀϊοϊθ τπδίρθυη. 
ἥ ΟΜ. ΑΜΑΒ. ἘΜΕΝῚΣ.- 

224. 

ΠῚ5 ΟἸΔΠΠΟΡασα δοῖθβ ὑπο τα] 116 τηὰ]ῖο 

Τα ΘΟΙΩΡΙ ΘὈΪ(; ἰΓΔΏΒΓ15518 Πποίθτι5 Η6]168, 

ῬΗΛΕΝΝΙΡΙΒ. 

ἈΝΤΗΟΙΚΟΟΘΙᾺ 11. 

γαβίδοῖϊὶ ροραϊαία ΑΒβίδτη. 58α ἀὶ ργνίονᾶ 

ἰηἰθηίδης 1115, ρϑ᾽αρὶ ρΡΡΟΡΘ σϑουι]δ, 564 68 

ααἱ ροβιθτθ 5.885. 56 δηΐϊγῃ ἢΪ5 αοαῖιθ δαρΡ 16. 1086 

δΔαχι!ο οἷανὶ ταϊ(ἐθὶ ἰδ ανὶ σΘΠΘΡΟβδ ΠῚ 

ργοσθῃίθιῃ, ὑγἸβὲϊ απιϑθ βίθυ ποὺ [ᾺΠ6Ρ 6. (181105. 
ΒΟΜ. ΑΜαβ. 

ΟϑὍ, ΤΕΟΝΙΒ ΒΑΡΙΕΝΤΙΒΒΙΜΙ ἹΜΡΕΒΑΤΟΆΙΒ. 

ἢο Κοερεϊέιιἐϊοπο (οηπϑίαπεϊποροϊιε. 

Βυζδηίῖβ δαϊα, οὶ Οοηβίδηνηὶ ἀογηαβ, 

Βοιηδ, αἰᾳαθ ΒΔΌΣ]Οη οἱ ϑ᾽οη αὐεθάδιῃ πούδ., 

γΘΡη0 ἰδ: δὐ 8} σϑηΐθῃΐβ {101 (8 ὕἔγαϊ, 

ταρίατα υἱοθηΐβ ΔΉ ἢ5. ἀθἤοὶθ 108. 
Οδϑὰ ρυϊνθγθῖα δαραμ οΟἸ]Θοίαγδ, 68 σϑηὐϊαχη, 

99 

[46 Ροωπδτη. 
Ἷ 

Υ͂ 

ὝΤ 



54. 
χαὶ πάσας ἄγξεις τὰς πέριξ φυλαρχίας. 

ἀλλά σε Βυρίστατον χαὶ ξανθὸν γένος͵ 

πᾶσαν τέφρώσει χαὶ τὸ σὸν λύσει χράτος. 

ἔσῃ πάλιν γὰρ, ὥσπερ οὐδ᾽ ἀρξαμένη. 
40 ὙΗ θεοῦ δάχτυλος, ὀφθεὶς ἐξ ἕω 

χειρὸς ῥυείσης δαχτύλους πλήσει δύο, 

αἰχμὰς φέροντας, αὔρας ὡς ἐχ χαμίνου, 

αἷς τὸν πατρῷον ἐχδικήσουσι μόρον. 

ἥξουσι δ᾽ αὖθις χυχλόθεν τὰ σὰ τέχνα 

1ὺ εὐθείας, ὥσπερ ἐχ χύχλου πρὸς χεντρίον, 
ἐφ᾽ οἷς δικαίοις ἐχδιθάσει τὴν δίχην. 

Καινὴ τὸ λοιπὸν ἡ χαινὴ πάλιν ἔσῃ, 

χαὶ χρεῖττον ἄρξεις τῶν ἐθνῶν, εἴπερ πάλαι. 

Δόξης γὰρ οἶχος σὺ θεοῦ χρηματίσεις, 

20 τοῖς ἔχνεσί σου προσπεσόντων τῶν πέλας. 

290, ΕΝΥΠΝΙΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ. 

Κίμωνι. 

ΝΜ ν 

ἔσῃ χαὶ ἐμοὶ χαὶ ἐμοῖς σχυλά- 

: [χεσσιν. 

Στεῖχε" φίλος γὰρ 

9927. ΑΛΛΟΣ. 

Παυσανίᾳ. 

Βαῖνε δίχης ἄσσον" μάλα τοι καχὸν ἀνδράσιν ὕδρις, 

φΦ 8, ΑΛΛΟΣ. 

Σωχράτει. 

ἤματί χε τριτάτῳ Φθίην ἐρίδωλον ἵχοιο. 

Φ 20, ΑΛΛΟΣ. 

Ἀλεξάνδρω. 

Νῆσος ἔπειτά τις ἐστὶ πολυχλύστῳ ἐνὶ πόντῳ 

Αἰγύπτου προπάροιθε: Φάρον δέ ἐχιχλήσχουσιν. 

ΠΑΝΤΒΟΠΘΟΙΑΣ ΘΒΕΘΚ ἈΡΡΕΝΌΙΟΙΒΟ ἐξ ἀλλο τ 

᾿Θὗ ΟἸΠ65. ΘΟΘΙΌΘΒΙΒ ΟἸΤΟδ ὁ χα Ὑ 

τὰ 

5664 16 ΡΘΓιβίδιη-ἰρη6 οἱ Πᾶνα ΚΘΠῚ5 
ἰοίδπη 1 -ΟἸΠΘΓΘΙΠ-Τ α]ροί οὐ ὑπππὶ βοϊγοί ἰ ἱπηρϑτὶ 
ἘΓῚ5 ΤΌΓΒΌΤΩ ΘηΪΠπὶ ἰδ 18 ΠΟῚ Θχοῦϑᾶ. 
Ῥοηθο ἀοὶ αἀἰριία5. οσοηβρθοίαβ ἃ Δυτον ἃ 
ΤηΔΠι15 Χο αἰ σΊΐοβ ᾿π ρ] 61: ἀ05 
Παδβίδβ [ϑγθηΐθβ, 81 1Γ85 υϑ] αὐ 6 ΟδΠΪΠΟ, 

αυϊθὰβ Ῥαίθυπατῃ α] οἰ βοθηΐα [αΐατη. 
γρηϊθηΐ ἃ 61} ΓΓΒΙ 15. ὉΠΟΊΧαΘ (αὶ ΠΡΟΥΡῚ 
Τϑοΐδ, ἰΔηαδπι ΘΧ ΟΥΡΘ δι οθηί τη, 
ῬΘΓΡ 4105 ᾿ι5ΐοβ Θά μ065 118. 
Νονὰ ροβίθα, ἔτ πονᾶ, ΓᾺΡ ΒΒ ΘΓΪ5, 

οὗ τη 6} 18 ἹπηρΘΡΔΒΙ8 ΒΘΏΠΡΕ.5, 51 ἀπ τη οἰϊπι. ἥ 
ΟἸΟΡΙ δηΐπὶ ἀοτηι5 ἰὰ οὶ ΔΘ ΌΘΓΘ, 
δα νρϑβίϊρία πᾶ δοοϊ θη 1118 ν]Ο]ηἾ8. 

590. 1Ν ΒΟΝΝΙΒ ΒΑΤΌΝ σΗΛΟσΙΜ. 
ΟἸποἢΪ. 

Ὡ 

ῬΘΙρῈ : ΔΙΪο15 ΘηΪπὶ 6.15 οἱ ταϊηὶ οἱ τηθὶβ δία] 

27. ΑἸαΟῸ. 

Ῥδιβδηΐδο. 

γαάο δά βυρρ!ϊοϊαπι ρτορίιβ : γᾶ] 46 φλαῦθ Τὴ Ἅ]ὰ 

[νἱγῖβ ᾿π)] αν 
928, ΑἸ. δ σεν ΉΣΩ͂Σ 

ϑοονδίϊ. 

δ ἰογίϊο ῬΡΒΙΗΐδπι ο!θθοβᾶπι δάϊγο ροΐθιῖβ.. 

229. ΑΙΤΌ Ὁ. 

᾿ΑἸοχαπάγο. 

Ιπϑ0]ὰ ἀθίπάθ φυθάδπηι δβί ἴῃ Πυοίυο50 Ροπίο,. 
Εργριϊ ἴῃ οοπβρθοία : ῬΏδΡαπι δΐθπὶ Θᾶπὶ γοΟδὶ 

5] ῬΓΟΡΙ Πα α15 πα ρθρδῖαγδ οὐ 1185. 

ϑ6α ἴθ ρϑγαβίαχη ἰπ46 'ρὴθ ἰ6 ἤδνιιμὶ ΡΘΠ15 
υ ρομγογίθί 1Π Οἰπθυθ ϑυθίαιθ υἱτὴ ἰπδηη. 
Βυγβαβ 4851 ὉΠ αΌΔΙη ΠΟῚ {18565, ᾿ρ88 6.18. 
Εχοϊίαβ 8ΔῸ ΕΟ ἀὰμα ροίθηβ ἀϊρὶία5 οὶ 

ἀἸρΊτοβ. τη Π115 Ἰᾶτὰ ρΘΡα ΐδα ̓ χ ρ] ΘὈΪΌ ἀ05 

Βαβίδβ βϑῦθηΐθβ, 6 σϑιΏϊη0 διιγδβ γϑὶαϊΐ, 

[Ταΐατα ααϊθαβ ρδίθυπαγη υἱπα]σθηΐ ρΚᾶΥΘ. 
Ἐπ ΠΠΙΌΘΡῚ ἀηάϊααθ δανοϊδθαπῦ ᾿δπὰ ὑπὶ 

γτϑοΐδ, 4881 δὰ σϑηίγατη δηλ ἱΐα ἀ6 ΟἸΤΟᾺ]Ι, 
αὐογαχῃ ἢ46 πα ΔΙῚ θα] ΔΒ 1π5 ΘΧΙΡ 65: 

δάθοσαθ ἴὰπο παν βαχῃ Γαΐαγᾶ ἰὰ πονἃ 68, 

τη θ] ιβααθ σοσηδίανδ σϑηίθιι5 86 ὈΥΪα8. 

Νδγη ρ]ουϊεθ 6]. γοσδΌ  Ρ 15 ἀοχηι8, 
νἹοϊηϊὰ δα ρθάθβ τὶ] δοοϊἀ θυ δὰ ἰπο8. 

ΑΡΌΡ ΟΑΠ1.. ΕΒ, ΜΕΤΕ.- 

ΟῚ χβὲ ἰθαᾷα8 χηοὶβ οδία 5 ἑδοίαυιιβ ἃχαϊοῦχη. 

Φ2Θ0. ΙΝ ΒΟΜΝΙΒ ῬΑΤΌΜ ΟΒΛΑΟΌΙΌΜ. 

Οϊηιοηῖ. 

1ΕΟΝ. σὐϑ 
221. ΑἸἰαῦῦ.- ἜΡ 

Ραικιδαηῖῶ. 

Ῥοῦρδ δᾷ βιρριοίαχῃ ; να]46 δῦ ἠδιηποϑδ, ΤΡ 

228. 

ϑοοναίϊ. 

Τουίϊα ἰ6 Ῥμίαΐοθ ἰοτηροδβίαβ Ἰοοία Ἰοσαθὶΐ.. 

Αῦϑ. 

229. ΑἸῦϑ.- 

ἔ Αἰἱοασαπάνο. : 

Ῥινϑίθιϑδ ἀπάϊβομο αποράδηι 1δοϑὺ ᾿ἰηβα]8, ροπίο, 

ψαδπι ῬΒδΡοη ΔρρθἸ]δηῖ, Αὐργριίδ ᾿ἰτίονα, οὸ ' 
Ἰ Ἶ ΑΝτο, 



ἀπε νΎΤΡΙ 
τῶ ρν ὦ " Ἃ 

τποοον  Ἰφϑὸς λλλὸς, 
ἢ Μαρίῳ. 

ὑ γὰρ χοῖται χαὶ ἀποιχομένοιο ἀὐ νας 

281. ΑΛΛΟΣ. 

Λουχούλλῳ. 

282. ΑΛΛΟΣ. 
Οὐάλεντι αὐτοχράτορι. 

ς βάδιζε πρὸς Μίμαντα τὸν μέγαν, 

θα μόρος σε δεινὸς ἁρπάσει, τάλαν, 

2838. ΑΛΛΟΣ. 

Ἰουλιανῷ τῷ Καίσαρι. 

εὺ ὅταν εἷς πλατὺ τέρμα πέλῃ χλυτοῦ ἵδροχόοιο, 

ἱι οθενιχῆς δὲ Κρόνος μοίρῃ βαίνῃ ἐπὶ πέμπτῃ 

χοστῇ, βασιλεὺς Κωνστάντιος ἄσιδος αἴης 

ἔρμα φίλου βιοτοῦ στυγερὸν καὶ ἐπώδυνον ἕξει, 

" οϑά, ΑΛΛΟΣ. 

[ὴ θάψῃς τὸν ἄθαπτον" ἔα χυσὶ χύρμα γενέσθαι, 

ἢ πάντων μήτηρ μμητροφθόρον οὗ δέχετ᾽ ἄνδρα. 

388. ἈΠῸ ΨΥΧΟΜΑΝΤΕΙΟΥ ΧΡΗ͂ΣΝΟΣ. 

Ι που, γήπιε Ἡλύσι᾽, ἠλίθιαι φρένες ἀνδρῶν" 

Βδθύνους χεῖται βοιριδίῳ θανάτῳ. 

ἣν ἦν γὰρ ζώειν χαλὸν αὐτῷ οὔτε γονεῦσι. 

᾿ 280. ΑΛΛΟΣ. 
Ἀντωνίνῳ Καραχάλλα. 

αἴνε δίχης ἄσσον, θεοὶ ἥν σ᾽ αἰτοῦσι Σεουήρῳ. 

ἢ 487. ΑΛΛΟΣ. 
᾿ Τῷ αὐτῷ. 

»«. . . . . ., . ., . . . ᾿ . . 

ν χρυφίοισι τόποισιν ἔχων δυσεπαλθέα νοῦσον. 

288. ΑΔΗΛΟΥ͂ ΧΡΗΣΝΟΣ. 

Ὑπὲρ Ἀδώνιδος. 

δὰ 

ἱ"; 

 Κινύρα, βασιλεῦ Κυπρίων ἀνδρῶν δασυπρώχτων, 

ΠΘΑΡΌΤ ΥἹ. ὈπΛΟῦΙΑ. δ1ὅ 

290. ΑἸ. 

Μαϑυῖο. 

Οτανὶα θηΐπὶ δυηΐ ᾿υβϑίγα οἰϊατη ἀρθαη 15 Ἰϑοηΐβ. 

291. ΑἸαῦῦὸ. 

Τλιοα]]ο. 

Ουϊὰ ἀογπΐβ, τηὰρΏδηΐ 6 160 Ὁ ΠΙΠΠΕΠ πδιηᾳαθ {01 

.ε [ὈΡΓῸΡ6 βμηξ. 
932. ΑἸΔΌ Ὁ. ἐΡῸΡ 

Ὑ δ]θητὶ ᾿τηρογδίουϊ. 

Οβἰθγιίθυ γᾷ δὰ ΜΙπιδηΐθπὶ Ἰπἃ ρΠΙΙΠῚ, 
ὉΡῚ ἴδίαπη 6 στᾶνθ γὰρὶθί, τη 561. 

“9. ἈΠΌ 

Ζα] δηο εοϑαυ. 

Φυρρὶῖοῦ. ὍὈῚ ἰγδηβί θυ Ἰαΐτιπι ἐθυτηϊη πη πο! γΕὶ 
[Δαυδιὶ, 

ΥἹγρΊπἴβααθ ΘΔ ΓΗΒ Ρᾶγίοτη γϑηθ , δὰ φαϊηΐϑηη 
ΥἹΟΘΒΙΤΩΔΙΊ(Ι18, ΓΟΧ (ηβίδη 5 ἴῃ Αβἰᾶ (θγγᾶ 

ΘΓΠΠΪΠΌΓΩ 5118 νἹΐδ ὑγἸβίθιη οἱ Ἰἃπη θη ἐ8 116 Βα θΘὈΪ(. 

234, Αἴαῦν. 

ΝΘ 56006]185 ἸηΒθρυ πε : 51π6 οδηῖθι5 ργάα Παΐ; 
[οϑριὉ νγαηι. 

ἰοῦ οὐποίογ τη τηδίου ταδί ν 5- 1 1αΐογθπι ΠΟ δο- 

295. ἃ ΡΒΘΥΘΗΟΜΑΝΤΙΟ ΟΒΑΘΠΠΌΝ. 

8η0 αυϊάθηι, βία! 6 ΕἸ γβὶθ, βίο ἀς τηθηΐθβ ΒΟπηϊ- 
[ηὰπὶ : 

Εαἰῃγποιβ Ἰδοθί, 4α8-} 551} -ἰαἴατη, τηογίθ. 
Νὴ θγδΐ θη πὶ ὙΙγ ΘΓ ΡΌΪΟΓ ΠῚ οἱ ΠΘ4 16 ρΔΓΘΠ Ρα5. 

2330, ΑΙ. 

Απίοηϊηο Οδγδοδ]]δο. 

γαᾶθ δα βυρρ)οῖαπι ργορὶ 5, ἀ11 φαοά ἃ 8 Θχροβ- 
[οηΐ βθνυθτο. 

237. ΑΙ. 

ΕἸάοτα. 
. . ᾽ . . . - . . . . . . - "Ἵ 

Ιηῃ οσοι {5 Ἰοοὶβ ἢ θΘη5 βᾶηδία-αἸ ΠΟ ΟῚ] 6 του θυχη. 

9238. ΙΝΌΕΒΗΤΙῚ ΟΒΑΟΓΠΠΌΜ. 

6 Αἀοπῖάο. 

Ο αἴηγτγᾶ, τοχ ΟὙΡρυ γι πὶ ΠΟΙ ΠΤ ὨΙ5ΕΓἹ Ο]ΟΓ ΠῚ, 

290. ΑἸἰὺν. 

ἣν Μανῖο. 

50 ἀαϊαβ 5 685 Δυβθηίθ σα 116 Ἰ80η6. 
Ἐ Ι ΟὕΛΕΙΝ. ΥΕΞΚΟΝ, 

291. Αταῦϑ. 

᾿ Παμιουίο. 
» αὐϊὰ ἀογηλῖβ ὃ οαΐαϊοβ βθοίδυθ Ῥγορ Πα 008. 

ΙΕΟΝ. ΒΤΙΝΙΑΝ. 

2834. λεὐῦν. 

Νδ ἰαχηι]85 ἰηπυτηδίαπι:; αὖ ππάπτη ᾿ἰπαιθ οδάδυθν 

αἰ] ΔοθΡ ΓΘ οδῃ 65, ϑϑοδιλατθ γο που  Ὀ18. 6588 : 
Μδϑίθν θηΐμὶ Τ 6115 οαποίοσαχτη πδαὰ βαβοὶρις Π]α τα 

ααὶϊ τηδίρθῃι δϑὲ διιϑιιβ ἰδοίο υἱᾶν 6 ποίδηδο. 

ΒΟΝ. Υὐπολνιῦϑβ. 



65 7 ΠΑΝΤΗΟΙΠΟΘΙΕ ΘΗ ΖΒΟΔΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΒ 
παῖς σοι χάλλιστος μὲν ἔφυ θαυμαστότατός τε 

πάντων ἀνθρώπων, δύο δ᾽ αὐτὸν δά (μον; ὅλάϊεν: 

ἡ μὲν ἐλαυνομένη λαθρίοις ἐρετμοῖς, ὁ δ᾽ ἐλαύνων. 

489. ΑΛΛΟΣ, 

Κώοις. 

Μὴ πρότερον λήξει νεῖχος Μερόπων χαὶ Ἰώνων, 

πρὶν τρίποδα χρύσειον ὃν ἥφαιστος βάλε πόντῳ, 

ἐχ πόλιος πέμψητε, χαὶ ἐς δόμον ἀνδρὸς ἐγήν, 
ὅς δεδάηχε τά τ᾽ ὄντα, τά τ᾽ ἐσσόμενα, πρό τ᾽ ἔον- 

[τα. 
240. ΑΛΛΟΣ, 

Βοιωτοῖς. , 

ἄρνη χηρεύουσα μένει Βοιώτιον ἄνδρα. 

241. ΑΛΛΟΣ. 

Βοιωτοὶ δ᾽ ἵπποισι ποτιστείχουσι Κολωνόν 

ἔνθα λίθος τριχάρανος ἔχει χαὶ χάλκεος οὐδός. 

449. ΑΛΛΟΣ. 

Θηθαίοις. 

Θηύδαῖοι Κάδμοιο πόλιν χαταναιετάοντες, 

αἴχ᾽ ἐθέλητε πάτραν οἰχεῖν σὺν ἀμύμονι πλούτῳ, 
ἕχτορος ὀστέα Πριαμίδου χομίσαντες ἐς οἴχους 

ἐξ ἀσίης, Διὸς ἐννεσίῃς ἥρωα σέθεσθαι. 

448, ΑΛΛΟΣ. 

Στύλος Θηύαίοισι Διώνυσος πολυγηθής. 

244. ΑΛΛΟΣ. 
Ξάνθῳ τῷ Βοιωτῷ. 

΄ 
άνθον ἀπατήσας ὁ μελάγχρος ἔσχε Μελαίνας. 

ῶ4δ. ΑΛΛΟΣ. 

Πισίδαις. 

ἄστυ Ταθῶν ἐρικυδὲς ἐλεύθερον οἰχίζεσθαι. 

240. ΑΛΛΟΣ. 

Τοῖς ᾿Αθηναίοις περὶ τοῦ δήμου αὐτῶν λεγόμενος. 

Εὔδαιμον πτολίεθρον ἀθηναίης ἀγελείης, 

ὔτρϑιι ΤαΡάγαπι νὰ} 46-}]δίγθπα ΠΠΘρᾶτα οοπα 

ΟΠΊΠἰ ΠῚ ΠΟΙΏΪ ΠΕ, ἄπ10 ἃια: 6 ΠῚ] δ, ΘΙΙΠῚ Ρθγὰθ 
[πιρ 6116 

Ποο Νυΐάθπι ἱπηρυ]βιιπὶ ἰδ θπ  θι15 ΤΘΠΉΪ5, ἸΠυὰ Υ͂ 

299. ΑἸΌΡ. 
᾿ Οοἷβ. 

Νοη δηΐθ ἀθβἰπϑί οοηξθηΐϊο. Μϑγοραπι οἱ Ιοπατη. ς ; 
αυδτὴ ἔτ ροάἃ Δα ΓΘ ΓΩ, ἀαθπη, Μυ!οδηι8 76οἷΐ Ἰη ῬΟΠ: 
ἘΓΌΘ ΘΙ ΒΟΥ 15 δὲ ἀοπηιπι νἱρὶ ἰϑρὶς ἼΜΗ ΠῚ 
4υϊ πον Ργῶβθηἰἰάὰθ οἱ ἑαΐυτᾶ οἱ ρταϊοίία.υ 
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910. ΑἸ}. 

᾿ς Βρφοίΐβ. 

ΑΥΠΘ ν]άυδ τηδηθί Βοροίϊυτῃ νἱσα πη. 

241. ΑΙΌΡ. 

Βαοί! αὐϊάθπι Θαιι 5 ἀδοοδαηὶ δά αὐμο “ 
ὉΡῚ Δ ρ᾽5 ὑπο ρ85 δϑβί οἵ; δθῃΘ ΠῚ Ἰϊπηθη. 

945. ΑἸΔΌΡ. ἀπ ν, Ὶ 

ΤΒΘΡδΪ8. ξῶξοπε τ τὴν, 

ΤΉΘΌΔΩΙ Οδάμηϊ ἀγθ θη πῃ απί65, ᾿ 
51 Ὑ6 1115. Ῥίυ Ἰ8ΠῚ ΘΟ] 6 "6. ΘΌΤῊ. Ἰπου] ρα 15 αἰν 15 ἣν 
Ἡθοίου!β οββϑιθαβ. ΡΥ αΪβ 8|18{15 ἴῃ ἀοπιο5 

ΘΧ ᾿Αβίδ, δον β 7.588 ἢθῖοἃ ΥΘΟΘΕΒΒΗΒΟΣ 

9.3, ΑΙαῦνΡ. 

Ἀδ.44, ΑΙΔΌΡ. 

Χδμηίῃο Βωοίο. - 

Χϑῃίῃο ἀθοθρίο πῖρον παραὶ, Μο]ϑηᾶ8. ὁ 

“ὅν ΑἸαῦϑ.. 

ΡΙβι 185. 

240, ΑἸΌΡ. 

Αἰμοπϊθηβιθαβ᾽ ἀθ 800 ἐρβογαπι. Ροραῖο ἀϊοιυ απὰ.᾿ 

Ο [Ἃ6]1χ οἰν᾽α5. Μίπογῦνῷ ργϑαδίνιοἶβ, 

239. Αἰτ. 

! Οοῖξ. : 
ΝΟῊ ῬΥΐτ5 ΙΟἢΪ ΜΘΡΟρθβαὰθ ἃ Μαρίο γθοϑάθηϊ 

ααδηη ἰσὶροάθτῃ δυγδίμτω, ρθ]δρτιβ αθυα τα ἰβὶ ἴῃ αἰ ατα 
Ὑυ]οδηιβ, γῸ5 ΟΧχ ὉΓῸ6 δυηὶ ἰδ ῖβ ἰῃ ἐθ 68. 

ΤΆΟΧ ΒΟΙΏΪΏΪ5, οἷ 510 Βα ρ᾽ 6 πἰϊδι ΠΟΒΟΘΡΘ ργομηρίδ 
α188 5ἰηΐ, αν [αϑυϊηΐ, αὰδθ τῆοχ νϑηίαγδ ἰσαμαπίαν. 

ΡΙΟῦ. 1,.. ἘΡ. Ρ10. 

9492. Αἴαῦν. 

Τλοδαηῖς. 

Ἐχοοὶβδ, ἱποο 5 σδάχηϊ ααὶ ταροηΐα ΤΉ θα8,. 

81 ρϑίσίδτη ορίδιϊβ πα μα δα ΠΟ. 6588 θθδίδιηῃ,. 

οχ βία ἰγδηβίουίθ ἀοίμαμτη τη ρῸ] Ἡϑοίου 5. Ο58 
Βὶο δονῖβ ἱταρϑσῖο Βϑροθμὶ βὰ8 [αϑίϑ, ταδηθραπί. 



ἰδὸν χαὶ πολλὰ παθὸν χαὶ πολλὰ μογῆσαν, 
: ἐν νεφέλῃσι γενήσεαι ἤματα πάντα. 

" 441. Αλλοσ. 
ΔῊ “Χρησμὸς Ἁρμοδίου χαὶ Ἀριστογείτονος. 

ἰασίῳ ἥρῳ ἐπὶ βωμοῖς ἱρὰ χαμόντες, 
ὅδχον πιστώσασθε, χαὶ ἣν ἐπὶ πατρίδ᾽ ἵχεσθε, 

“΄. , 
παῦλαν τοι χαμάτοιο χαὶ ἀνέρος ἀντιπάλοιο 

ἰετε, θρησχεύοντες ἀεὶ θεὸν, ὥς σε χελεύω. 

348. ΑΛΛΟΣ. 
νὶ τῶν ἐκ τῆς Ἀσίας ἐρωτῶντ: εἰ λώιον εἴη μετοιχεῖν 
πος εἰς Κόρινθον. 

ἡδαίμων ὁ Κόρινθος" ἐγὼ δ᾽ εἴην Τενεάτης. 

Ε. . 449. ΑΛΛΟΣ. 

ξης ἀντιθέοιο χαθηγητῆρα Πλάτωνα 
 δρῴης τίουσα, χάρις δέ σ᾽ ἀμείψεται ἐσθλὴ 

ἐ μι χάρων, οἷσίν περ ἀνὴρ ἐνάριθμος ἐχεῖνος. 
" 

250. ΑΛΛΟΣ. 

Ἀθηναίοις. 

ττε γέως χτίσαι πολύπουν μενεαίνετε χῶρον, 

ῦροι ἀθηναίων ; χαλεπὸν δὲ θεῶν ἄτερ ὕμμιν. 

᾽ γὰρ θέσφατόν ἐστι, πρὶν ἄν χομίσητ᾽ ἀπὸ Τροίης 

ἤσου ἀνευρόντες καλάμην, πατρίῃ δὲ ἀρούρῃ 

ὕψητ᾽ εὐαγέως" τότε δ᾽ ἂν τότε χῦδος ἄροισθε. 

451. ΑΛΛΟΣ. 

,᾽ οἶνον τρυγίαν, ἐπεὶ οὐχ ἀνθηδόνα ναίεις, 

δ᾽ ἱερὰν ὑπέραν, ὅθι χ᾽ ἄτρυγον οἶνον ἔπινες. 

δ ΠΆΧΛΟΣ, 

Ἅ Μιλησίοις. 

Ἶ μοι Γεργίθων τε φόνος μέλει ἀπτολεμίστων, 
᾿ 

σι θὼν τε- μόρος καὶ δένδρεον αἰὲν ἀθαλλές., 

ἘΠ τ ΘΑ ὙἹ Ὁποῦ. ὁ τ 

--- 
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αυτφ-τηι α-ν] αἸδβιϊ οἔ τη! ἃ- ῬΘΓρΡ 6 558- 65 οἱ τηυ}{8-]- 
ΔΆ] ἴῃ ΠΡ Ρι15 65 ῬΘΡ ΟΠΊΠ65 αἀἶθ5, [Ὀογαβίϊ, 

247. ΑἸΑῦν.᾿ 

Ηδυτηοαϊὶ οἱ Αὐἰβίορι οπΐβ ΟΥ̓Δ ΟῸ ΠῚ. 

ΤΡ βῖο ΠΘΓΟΪ, ἰῃ 8.18, 58ουῦὶβ ορογαίϊ 

7ὰρθ)αυγδηᾶο ἢ ἀθι-οβίτὶ πρὶίθ, δίαιθ 5ἱ ἴῃ ρδίγ πὶ 
[1ον 15, 

ΟΘ55Δ [ΟΠ ΘΙ ἃ ἰΔΠΟΓΘ οἱ Ὑἱγὸ Δ νθυβυ]ο ἐηϑθοίαπο 
ἰθηθϑί15, οἰ θηΐ 85 ΒΘΙΊΡΘ. ἄθαπ, αὐ {01 100 60. 

248, ΑἸ. 

Ουἰάδτα ὁχ Αβὶᾶ ᾿πίθυτοσδηίὶ δῃ ργοθϑίθί Οου  π  μα τα 
ἀθυ!ρυδῦθ. 

Ἐονγίαπαία (οτίηἑ 5 : ΘΡῸ δαΐθπι υἱΐηδπ ἴογοτα Τὸ- 
[πραίρ68. 

240. ΑἸτῦν. ' 

ΠοοίτΙηδ ἀἰν]ηδ5 Δυβρί θη Ῥ]αἰο ποτα 
ῬΓῸΒΡΘ ἴθοθυῖβ τϑνθρὶία, σγαίϊααιθ (6 Θχοϊρὶθί Βοπἃ 
80 ᾿πητηον Δ Πθι15 ἀσοπᾶα, χαογατα 1116. γἱν οϑί ἴῃ 

[πυπῆθτγο. 
200. ΑἸαῦϑ. 

ΑἸΒΘΗΙ θη θ5. 

Ουἱὰ πονῖζθν σοηάθγα τα] Προ 6 πὴ. ΟΡ 1115 ἸΟΟΌΠη, 
611 ΑΥΒοπΙθηβίαμῃ 2 αἸΠ 0110 χυϊάθιη, Ἃ115 ΔΌΒααο, 

[νοἱβ οριι8. 
ΝΟη Θηΐπὶ 8-Π15- ῬΓΟηπἰ]δίιπη οϑί ῬΥ]5 Ζυδη ἃ 

[Ττο]ὰ (] ον 15 
ΠΏ 651 Ἰηνθηΐδιη βἰ! ρα απ, ραί τ] Ο 6 δῦνο 
ΘΟΠΘΙ ον {15 στιΐθ; ἰθηο βᾶηθ πη οἹοΓΙ τ ΓΘΡΟΥ- 

[ἰἀγθ Ροβϑιίβ. 
251. ΑἸΌΡ. 

ΒΙΡ6 νίηυπι [ου]οηΐατη, 4αοηϊδτη ποὴ Απέμοάοηδ 
[Π8 0185 

ὨΘ4ῸΘ 5ϑογϑιὴ ΗΥΡΘγΆΠῚ, Ὁ] 51Π6- 806 νἱηυτη Β]- 
[Ὀ6Γθ8. 

202. ΑἸΌΡ. 

Μ|165118. 

Επ τπὶῃὶ αογρὶμᾶγυτα οθά85. ουγθ δέ ἱπῃ 6] ]} 1 πὰ 
[ἡ.. 6. φαϊ Ὀ61|1ο οᾶγθγθ ἀθθθθδηί, 

Ρἰοαίογαπιαιθ [ΐαπι δὲ ἈΓΡΟΓ 5ΘΠΊΡΘΥ ὨΟΠ-ΨΊΓΘΏ8. 

200. Αἴτῦν. 

Αἰλμοηϊοηδίδιιδ. 

Πενίδτλ πουϊτον αϊὰ γὰ}115 ΘΟ μά 6 6 ἰθυγδια, 

ΕΠ οἶγ 65, 51η6 ἀΪ5 68 δυάυσδ νοὶ β 

Σἢ60 ἰά δηίθ ᾿ἰοοὶ, αυδτη ΤΤο]δ 6Χχ ἀρθθ ἴοι 8 

δηΐδπὶ ἘΠ6βὶ βι ρα δπι, ἰθυτόθα 8 ρδίθυ δ 

Πἀο.5 βδποίθθ, ἱὰπο ἰὰπο ἀθοὰβ ἴη46 Ἰορσοίΐβ. 

ΝΟ ἼΤΤἸΕἸἸὙἸὙἸὙΕἝΕΈΕΈΊΈΈΕΞΞΞΞΣΞΝ“ ΝΜ ΣΝ, μοπ ὍΝ 

σύϑτ νυῦτ. 

251. Αἴαῦϑ. 

1ρ56 Ὀϊθᾶ5 νυἱπὶ ὕθοθθμι, βδυὰ Αμ μη θάοη β ἄγνᾶ, 

Ηγρογίδιανθ ΘΟ θη, δὶ ἀθίροοδία Ὀϊθδηίαν. 

ΝΑΤΑΙ,, ΟΜ. 
ὩΌ2. ΙΝΟΕΕΤΙ. 

Μιϊοςῖϊς. 

αογρῖθμδο ᾿πὰ Ὀ6}}}5 ταϊῃὶ βαηΐ δὲ ἔπηθστα ΟαΓδ8, 

οὖ ῥ᾽ οδίουτιπι ΤΠΟΓ5 δὲ πΠοὴ ρ]δηΐδ ὙἹΓΘΒΟΘΏΒ. 

ΝΑΤ. ΟΟΜ. ΕΜΕΝΡ. 
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4538. ΑΛΛΟΣ. 458. Ααῦρ.ς 
᾿Ιταλιώταις. τι δὶ ; 

Λάιον ἀμφὶ Δράχοντα, πολύν ποτε λαὸν ὀλεῖσθαι. 

204. ΑΛΛΟΣ. 
Ἀλεξάνδρῳ τῷ Αἰτωλῷ. 

Πανδοσίη τριχόλωνε, πολύν ποτε λαὸν ὄλεσσεις. 

ΦδὍ. ΑΛΛΟΣ. 

Σελεύχῳ περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 

ἄργος ἀλευόμενον, τὸ πεπρωμένον εἰς ἔτος ἥξεις, 

Εἰ δ᾽ ἄργει πελάσαις, τότε χεν παρὰ μοῖραν ὄλοιο, 

28θ. ΑΛΛΟΣ. 

Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, καχὰ θηρία, γάστερες ἀργαί, 

2071. 

Τρὶς δὲ τριηχοσίων περιστελλομένων ἐνιαυτῶν, 

ὡμαίους ἔμφυλος ὀλεῖ στάσις... 

ΑΛΛΟΣ. 

258. ΑΛΛΟΣ. 

ἀθάνατος Ψυχή, χοῦ χρῆμα σόν, ἀλλὰ προνοίης; 

ἣ μετὰ σῶμα μαρανθὲν, ἅτ᾽ ἐχ δεσμῶν θοὸς ἵππος, 

δηιδίως προθοροῦσα χεράννυται ἠέρι χούφῳ, 

δεινὴν καὶ πολύτλητον ἀποστέρξασα λατρείην. 

δ Σοὶ δὲ τί τῶνδ᾽ ὄφελος, ὅ ποτ᾽ οὐχέτ᾽ ἐὼν τότε δό- 

[ξεις; 
ὴ τί μετὰ ζῳοῖσιν ἐὼν περὶ τῶνδε ματεύεις: 

2590. ΑΛΛΟΣ. 

ἀμφίπολ᾽, εὐτραφίης γεοθάλπεος ὦ πολύϊδρι, 

χαχχῆαι χέλομαί σε ζώπυρον ὀρμενόεντα, 
καὶ γῆν ὑδροδόλοισι δρόσοις πάμφορδον ἐνάρσαι, 

ἠδ᾽ ἀνέμους, οἵ πάντα πνοαῖς φυτὰ πιαίνουσιν..... 

ὃ ὧδ᾽ ἵλάως ἐνέπω: τάδ᾽ ἀρεσσάμενοι, πολιῆται, 

εὐθενίης ἐπίχουρον ἄδην ἀμιήσετε χαρπόν. 

200. ΑΛΛΟΣ. 

Γῆς ἀρχή σε μένει χαὶ ὀλύμπου ἠδὲ θαλάσσης, 
ἠδ᾽ ἀρχῆς σε μένει παγχρατὲς εὐρὺ χράτος. 

ΑΝΤΗΟΙΘΘΙΑΣ ἀμ Διο Δι ἈΡΡΒΝΡΙΟΙΣ ΣΝ ΤΗ 

Τυγάστῃ οἶτοᾶ ὨΓΔΟΟΠΘΙη ΤῊ] 1 Π ΟἸ ΠῚ 

ἘοΙΠ8ΠΟ5 ΟἸΨ}}18 ρΘΓαθί, βϑα!ῖο.... 

Τὸ τηδηθὶ Ἱπιρ υἰ απ [59 ΤΩΝ Ὁ 

᾿φδᾷ, ΑΙτΌν. 
ΑἸοχδηᾶρο Πἴοῖο. 

Ῥαπάοβία ἰγίγογίοχ, τηυϊέαπι οἰϊπι ρορὰ 

ὁμᾷ. αὐλσῦ τὸ 
ΒΘΙθιοο, ἀθ ἰρβίαβ πιορίθ.. 

8. 8ῖ ΑΥρῸΒ5. ἀουϊίαν 
[ἄχυπῃ ἴαΐο Δηπαπη 

51ὴ δυΐθπι 8 ΑΥΡῸΒ Δρργορίῃαυεβ,. 

ΑΥρὶβ νἱ αι 15, ἐν 

φῦ. ΑΙΔΌ. 

Ογθίθηβ68 ϑθπηρθς ἸΔΘΠΆΔ065, μια νο 

57. λιαῦν.. 

Τοῦ δυΐθπὶ ἰγθο θη 15 εἰεδαμινο δ Μη 

᾿9ὅ8. ΑΙΔΌΡ. 

Τπη πο 8}15 δηϊπιᾶ, π60 ἰμ, ΠΟ τ68, ' 

4 ροβί οοηΐθοίιπι οοΡΡα8, γοὶαΐ 

ΔΡῚΠο ῬγΟβ 65. ̓ΘΥὶ οιχπὴ ΘΠ 6 ΓΘ Τὶ 
ΒΤΆγΘπι τη ]οβίδιηαυο ΡΟΝ 86 

δυΐ φυϊὰ Ἰηΐθσ Ποιη!η65 ἀυτὴ 515 ἰάπιοη, ἐξ 

289.. ΑΥΑ ΟΣ ΣΝ ὑτὴ 

ΜΙηΙβίοσ, ὁ Ροηδ-Δ τῶ χυῶ-ἰθ 

ΘΟΙΏΌΓΘΓΒ ἦαθθο ἰθ ΖΟΡΥΓΌΙΙ οᾶ 
οἱ ἰθυγᾶπη ΓΙ ριἶ5. ΓΟΥΡῈ5 Ομ ΪαΠη. 

δίψυδ γϑηΐοϑ, 4] ΟΠΊΠ68 παϊίθυα Ρ 

᾿ 8 
. . . . . Εν". . . . . ; ν 

510 ΡγΟΡ 05 ο8Π0: ἢῶο οἱ φοκίοον οἷα 

ΔηΠοηξ-οορίοβῶ 8] 1065. ἁῇδιίπι τ 
δοιὰ 

4200. ΑἸαῦΡ. 
ἜΣ 

[6 τηδηθί, πηρθιΐαπι, αυοά ἰοποὶ 

θδ. ΑἸτῦΡ. 

ϑοίθιοο, αἷὁ ἱρϑῖμ5 ἠιορ ἐδ. 

ΑΥ̓ΘῸΒ 81 οᾶγϑαβ, ἰαίδ]1α ἰθιηρογδὶ 8 1018, 

χυρά 5ὶ ποῃ οαΥΘᾶ5, ΤΠ075 ΘΡῚ δηΐθ 



201. ΑΛΛΟΣ. 

ὉΠῚ Περὶ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀθανάτου. 

νάτων ὄρρητε πατήρ, αἰώνιε, μύστα, 

ὧν ἀμφιδρόμων ἐποχούμενε δέσποτα νώτοις 

ἰθερίοις, ἀλχῆς ἵνα σοι μένος ἐστήριχται 

ἀν Ν ἐπιδερχομένῳ χαὶ ἀχούοντ᾽ οὔασι χαλοῖς, 

ῦθι τεῶν παίδων, οὺς ἤροσας αὐτὸς ἐν ὥραις. 

ἢ γὰρ ὑπὲρ χάσιμαν τε χαὶ οὐρανὸν ἀστερόεντα 

ἢ ὑπέρχειται πολλὴ αἰώνιος ἀλχή, 

ξὐπερηώρησαι ὀρίνων φωτὶ σεαυτόν, 

ἐγάοις ὀχετοῖσι τιθηνῶν νοῦν ἀτάλαντον, 

οἰ χυεῖ τόδε πᾶν, τεχνούμενος ἄφθιτον ὕλην, 

ΒΕ δεδόχηται, ὅτε σφε ̓ αὐποιδιν ἔδησας. 

ν ἐπεισρείουσι γοναὶ ἁγίων μὲν ἀνάχτων 

᾿ ᾿ " - οἵ σε, παντόχρατορ, βασιλεύτατε χαὶ μόνε θνητῶν 
- 

ἰθανάτων τε πάτερ μαχάρων" αἱ δ᾽ εἰσὶν ἄτερθεν, 

χ σέο μὲν γεγαυῖαι, ὑπ᾽ ἀγγελίῃσι δ᾽ ἕχαστα 

τρεσθυγενεῖ διάγουσι νόῳ χαὶ χάρτεϊ τῷ σῷ. 
Σ ῃ Π 

Ἰοὸς δ᾽ ἔτι χαὶ τρίτον ἄλλο γένος πονήσας ἀνάχτων, 

' ἵ ῥ᾽ ἑχὰς ἦμαρ ἄγουσιν ἀνυμνείοντες ἀοιδαῖς. 

τἰ ρῶν σ᾽ ἐθέλοντες, ἀοιδιάουσ! δ᾽ ἐσῶδε, - 

η δ᾽ ἐσσὶ πατὴρ χαὶ μητέρος ἀγλαὸν εἶδος 
το αἱ τεχέων τέρεν ἄνθος, ἐν εἴδεσιν εἶδος ὑπάρχων 

αἱ υχὴ χαὶ πνεῦμα χαὶ ἁρμονίη χαὶ ἀριθμός. 

- 202. ΑΛΛΟΣ. 
, ϊ ᾿ πελώρια μέτρα γύης ὑπὸ σὴν φρένα βάλλου, 

᾿ δὲ μέτρει μέτρῳ ἠελίου χανόνας συναθροίσας" 
ἰδίου βουλῇ φέρεται πατρὸς, οὐχ ἕνεχεν σοῦ" 

στέριον προπόλευμα σέθεν χάριν οὐχ ἐλοχεύθη. 
τ 

ῶθρ8. ΑΛΛΟΣ. 

)ῦ σε θέμις χτείνειν οἴων γένος ἐστὶ βέδαιον, 

Ὑγονε θειοπρόπων᾽ ὃ δ᾽ ἑχούσιον ἄν χατανεύσῃ 

ἐρνιθ᾽ ἔπι, θύειν τόδ᾽, ἐπίσχοπε, φημὶ δικαίως. 
- τν 5 

204. ΕΚ ΒΕΡΓΙΛΙΟΥ͂, 

-λίδες Μοῦσαι, μεγάλην φάτιν ὑμνίσωμεν. 
ἃ . . . . . . . . . Ω . . . 

ἘΠ ΘΑΡΌΣ ὙἹ: ΟἸΑΟΘΌΙνΑ. ἐς δ 19 

2041. ΑἸῦΌ Ὁ, 

Πο Προ ἱπιμηουίδ]ΐ. 

ΠΟΥ Δ] πὶ ἰΠ6Π8}0}}}8 ρα 61", ἐίθυηθ, την βία, 

ΤΠ ΔΟΡῚ ΟἸΓΟΌΤη- ΟΡ ΘΗ Ἴτὴ ̓ Ἰηγ οί 6 ἀοΓΉΪη6 8:06)" 
ΘΠ 6 0115, νέα ἴ5 Ὑθὶ {101 νἱβ ΒΔ ὈΠΠ ἃ οδί [ἀν βὶβ 
Ομ ηἶδ, ἱπέιθηἱὶ οἱ, δ! θη 1 Δαν] 5. ῬΌ]ΟυΙβ, [{πιῖϑ. 
ΔΌΒΟΙΪ ἃ {105 ΡΊΘΓΟΒ, {1105 56 νυ ]5{1 1056 (θη ρουθ5. 
Τυδ ΘηΪΠῚ 5ῈΡΘΓ τη ηἀυτη 16. οὐ ΟΠ (6 }] ἴηι 
8.188, 5.061 ΘΙηΪΠ οἱ, τη] 8, οί ο πᾶ, νἸΓί15, 
418. ΒΌΡΘΓΙ ΘΧίο ]ΘΡῚ5. ΤΟΥ ΘΠ5 ἴῃ 66 ἰ6-᾿ρ50πι, 
ΡΘΡΘΠΠἾθ115 Οἰν 15. Πα ]Θη5 τηθηΐθπη ὁ} Γαΐδῃη, 
48 Ῥᾶυν ΠοοοΘ ἰοΐυτη, Θ᾽ ΡΏΘΗΒ ᾿ΠοΟΥΓΙρίδπι τηᾶ- 

{{ο ] 8 ΠῚ, 
ὁ} 5. ρΘηΘΡαίϊο [62)) οὐοαϊία, οβί,, οὰπη Θᾶπι [ΌΓΠῚΪ5 

[ν]ηχίβί!. 
ὕπηα9 ἑ. 6. 6Χ {ἃ νἱ ἰχἃ οἰ απ ηΐυν 5.1 ΓΡ65 βᾶπο- 

[ἰοτὰτὰ αὐϊάθηὶ ΡΥΪΠΟΙρ απ 
ΟἸΤΌΘΙη ἴθ, ἀΡΉΘΒΟΙΕΒΡ, ΤΘΡΊΠΙ-ΤῊ  ΧΊΤΩΘ οὗ ἈΠΪ6Θ ΤΊΟΓ- 

[{4}Πππὰ 
Ἰπητη ΟΥ ἰΔ] τη 4116 ρᾶΐον Ὀθαίουιπ : 112 δαΐθπι βαπηΐ, 

Ποηρσθ 
ἃ ἴἰ6. αυϊάθιῃ ἰδοίς ἑἐ. 6. τϑηιοίςθ, 500 τηδηάδί5 

[ἰ. 6. ἸΠΡΘΙΙΒ βίησια 
ΡΟΙ Ρεϊπορθηϊίπι ρου Ποϊαηΐ τηθηΐθιῃ δὲ ροίοβίατ 

[ἔθτῃ ἐπᾶπη. 
ΤΠΒΌΡΘΓ οἰϊδτη δἱ ἰθυίϊυχτη Δ 114 σ᾽ Π5 ἴθ οἰβίϊ ΡΥ ΠΟΙ ΡῈΠῚ, 
αυἱ φαϊάθπι ργοο] ἀΐθιη ἃριηΐ σ0]Θ γα 65. οδη 8 
γοϊθηΐθηι (6 νοϊθηΐθβ, οδηϊδηΐ 6 π54116- Δ Ππο. 
Τὰ «υϊάθιη 65 ρδίθι οὖ πηδί}]5 Βρ]6 148, ἰΟΓΠηὰ 
οἱ 5000115 ἴβηθι ΠΠ05, ἴῃ [ὈΡΙᾺΪ5 ΤΟΥΤῚ ἃ ΒΌΡΘΓΔΉΒ, 
οἱ δηΐτηδ, οἱ βρι εἰ τὰ5 δὲ Πανη ηΪδ, δὲ ὨΠΊΘΙΊΙΒ. 

9202. ΑἸ]. 

Νἧ τηοῃβίγοβαβ ΓΘ 5.85 ΔΟΤῚ {πᾶπη 5110 τηθη θη 
[Πη]1οἷα8, 

ὨΘΩᾺΘ Π]ΘΕΓΘ Τ]ΘΉ 118, 5015 ΤΘΡ]ἃ5 ΘΟἸ]Θοἰδ5; 
εὐἰθγηὶ σοηβ1}10 ἴουίαν ρα ]5, ΠῸῚ ῬΤΟΡίρου ἰθ : 
δϑίσογαμπι τη ηἰβίουϊ τη οδβᾶ ἐπ ΠΘἢ σ᾽ η ΘΓ ίθτη θϑί. 

2303, ΑΙΤῦ}. 

Νοη {ἰ0ὶ ἴὰ5 ᾿πίθγβοθυθ οϑὺ ονίαπι Πάυτη σΌΠι8, 

ο ΠΙΪ ργτορμοίαγαπι; φυοα δαΐθπι ΠΡ η5 ΔΠΠΌΘΡΙ 

δὰ πιΔ]Παν]ᾶ5, ΠΟσ06 τηϑοίατ!, ἀπ 1δί65, [06 ἀἴοο. 

204, ΕΧ ΥΙΒΟΙΠΠΟ. 

ΘΙο6 1465 Μυβῶ, τηϑρηδ γ ἃ ΟΔΏΔΙΠΙ8. 
. , . . . ᾽ , . 

3η 203. Αταὺν. 

Ἄοη {101 [ἃ5 ονἵπγῃ ΒΟΡΟΪ τι τηδοίαρθ, ΡΊουιιμπα, 

ΤΟσθηἶ65 ναίαπι, θὰ απὸ6 Βρομίθ οαοαθδί, {ΠΔ 1, 
πἰδίθβ, ᾿πίδΡ ΓΘ ΔΥΪ5 Εἰ] αν 6 ΠΟΘ ὈΪ. ΒΙΒΙΆΤΘΙΌ, 

τα σσζιαα ιτσφινα σεν, τ τυ τσ πσετς τιξτεττιξανς 

Ε 

» Ψ 

904, νικαμῦβ. 

ΘΙΟΘ1 1465 Μαβθθ, ρᾶα]ο τηδ]οσα Δ ΠΔΙΏΙΒ, 

Νου οὐηη685 διαβία ᾿αγδηὺ Βαγ 656 118 ΤΑΥΤΊΟδ, 



20. 

ἤλυθε Κυμαίου μαντεύματος εἰς τέλος ὀμφή" 
οὗτος ἄρ᾽ αἰώνων ἱερὸς στίχος ὥρννπας ἡμῖν: 

ἥχει Πάρθενος αὖθ, ἄγουσ᾽ ἐρατὸν βασιλῆα. 
ἔνθεν ἔπειτα νέων πληθὺς ἀνδρῶν ἐφαάνθη. 
Τὸν δὲ νεωστί πὼ τεχθέντα, φαεσφόρε Μήνη, 
ἀντὶ σιδηρείης ἈΕνθῖν γενεὴν ὀπάσαντα 

10 προσχύνει. . ΤΡ ΎΤ  ΤΕ ΤΑ ΤῊ, ΠῚ} 

Τοῦδε γὰρ ἄρχοντος, μενοεικέα πάντα βρότεια" 

ἄλγεά τε στοναλ) χαί τε χατευνά[ σ]ονται ἀλιτρῶν. 
1Ὁ ἥψεται ἀφθάρτοιο θεοῦ βίοτον, καὶ ἀϑρήσει 

ἥρωας σὺν ἐχείνῳ ἀολλέας, ἠδὲ χαὶ αὐτὸς 
πατρίδι καὶ μαχάρεσσιν ἐελδομένοισι φανεῖται, 

πατροδότῳ ἀρετῇ χυδερνῶν ἡνία χόσμου, 

Σοὶ δ᾽ ἄρα, παῖ, πρώτιστα φύει δωρήματα γαῖα 

90 χριθὴν ἠδὲ χύπειρον, ὁμοῦ χολοχάσσι᾽ ἀχάνθῳ. 

Σοὶ δ᾽ αἶγες θαλεροῖς μαστοῖς χαταύδεύριθυῖαι 

αὐτόματοι γλυχὺ νᾶμοι συνεχτελέουσι γάλαχτος, 

οὐδὲ θέμις ταρδεῖν βλοσυροὺς ἀγέλῃσι λέοντας. 

Φύσει δ᾽ ἐυώδη τὰ σπάργανα ἄνθεα αὐτά“ 
25 ὄλλυται ἰοδόλου φύσις ἑρπετοῦ, ὄλλυται ἄτη 

λοίγιος" ἀσσύριον θάλλει χατὰ τέμπε᾽ ἄμωμον, 

Αὐτίχα δ᾽ ἡρώων ἀρετὰς πατρός τε μεγίστου 

ἔργ᾽ ὑπερηνορέῃσι χεχασμένα πάντα μαθήσῃ, 

πρῶτον μὲν δῶρ᾽ ἀνθερίχων ξανθῶν ἤγοντ᾽ ἀλωαί, 

ὃ - ἐν δ᾽ ἐρυθροῖσι βάτοισι πχρήορος ἤλδανε βότρυς, 

σχληρῶν δὴ πεύχης λαγόνων μελίτος ῥέε νᾶμα. 
Παῦρα δ᾽ ὅμως ἴχνη προτέρας περιλείπεται ἄτης, 
πόντον ἐπαΐξαι περί τ᾽ ἄστεα τείχεσι χλεῖσαι, 

δῆξαί τ᾽ εἰλιπόδων ἑλχύσμασι τέλσον ἀρούρης. 

ΑΝΤΗΟΘΙΟΘΙΖ ΘΒ ΟΖ ΑΡΡΕΝΘΙΟΙΒ 
ὅ ᾽ πὶ ᾽; 

. .᾽ . . . . - “Ὁ 4 . . . Ὸ. 

Ὑοηϊῦ Οὐχτηθὶ νοι} δὰ Ππθπὶ ΟΥΔΟΌ] τη : 
Πΐο ΠΟΠῚΡΘ ΒΘΟΌΪΟΥ ΠῚ 5806 ΟΓΟ ΟΥ̓ ΓΤ ΠΟ’ 
ΤΌΓΒΕ5 νϑηϊ ΊΡΡΟ, δα ἀπο θη 5 ΔΙ Δ Ὀ]]6 τὴ 
Ιπἀ6 ἀβθῆϊηο ΠΟσΟΓΙΠῚ ΔΡΡῬΆΓΙΕΪ ὙἹΓΟΤΊΙΠῚ τη 
ἈΠ ΘΟΘη5 δυΐθπι σϑηϊΐυτη, ᾿ποἸ 6 γᾶ Τιηᾶ, 
41 ῬτῸ ἴθυγθα δυγθδη 4 ΒΟΡΟ] ΘΠ, 
ὙΘΏΘΙΔΙΒν τῷ ὃς ἀπ τ ΝΕ ἸΌΝ 

Ηοοοθ θηΐμη ἱπῃρουδηΐθ, ΔηΪΠ]05-ἀθτη ] ΘΒ πΐ, 

[πιο 
ἀοΙΟΓ65 σ᾽ πη 516 4υΘβοθηΐ ροϑί πη ὃ, 6. Ρ6 
ΑὐμΠηροί ἸΠοοΟΓΓΕΡΙΙ (οἱ νἱΐδτη οἱ νἱάθθῖς 
ἨΘΙΌΔ5 οὐτη 1Π|0 οΘοπρτθραίοβ, δίψαθ ἴρ58. 
Ῥαίγί οἱ βθδίϊ5 ἡ. 6. 4115 σα ρ θη 5 νἱ ἀ6 01} 
νἱτίαϊο ἃ-ραίγο- ἀαίδ πιυηαϊ τοβθη5 ἢ δΠ885. 
Αὐ ΠΡῚ, ῥα ον, ρυίπηδ ἴθγϑ τυ πο Γᾶ, ἰθγΓᾶ, 

Βογάθιυπι δὲ ΟΥ̓ ΡθγΠΊ, οΟ]οοαβ᾽8, οατη δοδηΐ 0. 
ΤΊΡΙ Θὰ ρΡ 6118 ΡΙΘη5. ἀθου 5 οπθγαίθ 
᾿ρβῶ ἀυ]οθηὴ ἰαἰϊοθμη οοπβοϊθηΐ ἰδοί5 
ΠΘ618 ἴδ 5 ΘΡΙ᾿ ΔΥΤΩΘΏ 15 ΒΏΥΟΒ {ΕΠΠΠ6Γ6 ἸΘΟΠ65.. 
Ῥαγθηΐ βιιᾶνθ- ]θηΐθ5. οαηΔθ 18, ΠΟΓΘ5 ἰρ8ᾶ ; 
οοοΙ ας γθηθηυτ-Ἰ Δου Δ η115 σΘ 5 ΒΘΡΡΘΠΙΪ5, 

ΧΙ 1416: Αββυσίατη Πογοβοῖί ρ6᾽ ργᾶίᾶ ἃ π|0 
Αἱ βίπηι] Πθγουτχῃ ἰδ 65 ῬδίγΙ 54.160 τη χΊ Πηὶ 
Τ65 ΘΡΤΘΡ.5- ΔΗ ΠῚ15 ρ ΓΟ ΓΟ- 6585 ΟἸΏΠΟΒ αἰ 
ῬΓλστη βᾶΠ6. Πδνδγυτῃ ἃυϊβίαγαπι ἀοηᾶ ὈΓΟΟ 

ἸΏ 6 ΤᾺΡΥῚΒ 5605 ῬΓΟΙΆΪΠΘῺ5 ΟΓΘΥ ἃ 
ἀυτῖ5 οἰϊαπι ρίοθο ἰδίου 5 πη6}}15 οχὶξ Ἰαΐθ 
Ῥαιοᾶ ἰδ ΠΊΘη νοβίϊρ ἃ βιιρογβαηΐ ΡΥ]βοῶ ἔγὸ 
ἴα αὖ ἴῃ ΙηᾶΓ6 ἸΡΓυδηΐ λιογηῦγι8, ὈΤΡΘΒΩᾺΘ ἢ 

{[Ρὺ8 
[δοϊδηίαι Ρ6465-ουγνγδηίίαμη, ἐ.6. Ὀοαπη, ἔγδοί 

[8 

81 σδῃϊ Πλτ15 8|1ν8ἃ8, 51{088 βίη σοΟηβ116 αἰρΠδο. 
Οἱάχηδ Ουχηδοὶ γϑηϊΐ δὴ ΟΔΥΠΆΪ15 φοίδϑ; 

τηδρητ8 ἃ ἰπίθουο ΒΘοΙ ΟΡ Πα ΒΟΙ αΡ ΟΡαΟ. 
ὅδ τϑαϊῦ οἱ Ὑιρρο, τϑαθαηὶ δαίαγηϊα γορηᾶ:; 

͵δτὴ πονἃ ῬΥΟΘΘΏ165 8610 ἀθυλτ{{πι ΔἸ]ίο. 
Τὰ χηοάο παβοθηΐὶ ΡΘΓῸ, 400 ἔθγγθϑ, ῬΕΪα στα 
ἀοβιηϑῦ ἂς ἰοΐο βαῦροῦ βθὴ8 δι Ρ θᾶ Τη]η60, 

οδδίδ ἴανϑ [πιοῖηδ, : ἰὰπ8 τὰ σορπδί ΑΡο]]ο. 
Τϑαὰθ δᾶθο ἀθοὰβ μοο δευύϊ, 16 σοηβι]θ, ἱπι 1, 
ῬΟΊ]Ϊο, οὐ ἱποιρ᾽θηΐ τηᾶρηϊ ῬΓΟΟΘάθΡα ΤηΘη868; 
6 ἅπχοθ, ὅϊ ααδ τηϑιιθηὺ 506 ]6 715 υϑϑι! ρα ΠΟΘΙ, 

ἰρειία ρουρθίπδ βοϊνθηΐ ΤΡ] 1 Π6 θ ΓΔ 8. 
1116 ἀθὰπι νυἱΐατι δοοῖριθί, αἰνίβαπθ νἀ θ 011 
Ῥδυτηϊχίοβ Πθυοδβ, δὖ 1086 νἱἀθ ιν 11115, 

Ῥδοδίαμηαιδ γορϑὶ ραίυ 5 νἱρία 18 ΟΥ̓ ΌΘΙα, 
Αὐ Ὁ] ρυῖχαδ, ραν, πα}10 πασηαβοα!α οα]τα 

᾿υΡδηΐθβ Πϑάθραβ ρββι τὴ οὑση ὈΔΟΟΔΡΘ [6115 

χηϊχίοαπο τἰάθηίϊὶ οο]οοαβίἃ τππά θὲ δοδηΐηο.. 

Ιρ889 Ἰδοίθ ἀουχθπι γϑίθρθηϊ ἀἰβίθη δ ο8ρ6}186. 
ὉΡΘΡἃ, Π66 Ἰηᾶρ 08 τηθίπθηΐ διτηθηΐα ἸΘ0Π68,. 
1ρ58260 1101 Β]απάο8 Τὰ πάθηΐ σαπδθυ]δ, ἤο 68. 
Οοοἰϊάοὺ δὲ ΒΘΡΡΘη8 οἱ [811ὰχ Πρ θᾶ γϑῆθῃὶ 

Αἱ βἰτηαὶ μϑροῦτῃ Ἰδπ465 οἱ δοία ρθη 18 
7ᾶτη Ιθῦϑυθ δὺ αᾳυδθ 5} ρούθυβ ΘΟΒΏΟΒΟΘΙΓΘ, 
ΤῈ 0111 Ῥδυϊδιϊτι βανοϑβοϑί ὁδιηρυβ δυϊβία,. 

απδ6 ἰδηίδτο ΤὨθίϊτα γδύϊθτι5, ατ180 οἴηρθΡθ 1 
ορρίάα, φαδ ᾿αθθδηὺ (6]]τΐ ᾿πβπάθ᾽6 5.1605 
ΑἸύθυ δεῖν ἰατὰ ἀν ἐλ οἵ δἰἰθγὰ ψιῦ γϑμδί. 



ΔΑΡΌΤ ΥἹὲ 

ς τς ἕσται Τίφυς χαὶ Θεσσαλὶς ἀργὼ 

ιν ἡρώεσσιν ἀγαλλο μένη, πολέμου δὲ 
)»ν χαὶ Δαναῶν πειρή σεται αὖθις ἀχϑλλεύς. 

.λλ᾽ ὅταν ἠνορέης ὥρη χαὶ καρπὸς ἵχηται, 

ὅσιοι αὐτοῖσιν ἀλιτροτάτοισιν [ἀλᾶσθαι] 

μένων ἄμυδις γαίης ἄπο πίονι μέτρῳ, 

ὴ δ᾽ ἄσπαρτος χαὶ ἀνήροτος, οὐδὲ μὲν ἀχμιὴν 
αλέου δρεπάνοιο ποθησέμιεν ἄμπελόν οἶμαι" 
Ὁ ἐρίου δεύοιτο βροτὸς πόχον: αὐτόματος δὲ 

γειὸς Τυρίοισι πάρα πρέψει λιθάδεσσιν, 

γδυχι πορφυρέῳ λάχνην ῥυπόεσσαν ἀμείθων. 

ἄγε τιμῆεν σχῆπτρον βασιλήιδος ἀρχῆς, 
ρῆῇς ἀπὸ ὑγορπος ἐριθρεμέταο δέδεξο. 

όσμου που ύεος τ ἐδεηλκὰ ̓ ϑέμεθλα" 
᾿ οσύνην᾽ γαίης τε χαὶ οὐρανοῦ ἀδὲ θαλάσσης 

Ὶ ἣ ὄσυνόν τ᾽ αἰῶνος ἀπειρεσίου; Λάσιον χῆρ 

θε με γηραλέον σχοῖ ζῶντά τε νήδυμος ἰσχὺς 

ἣν ἀρετὴν χελαδεῖν ἐφ᾽ ὅσον δύναμίς γε παρείη, 
χ ἄν με πλήξειεν ὁ Θραχῶν δῖος ἀοιδός, 

ἡ Λίνος, οὗ Πὰν αὐτὸς, ὃν ἀρχαδίη τέχετο χθών’ 

λ). “ οὐ δ᾽ αὐτὸς ὁ Πὰν ἀνθέξεται εἵνεκα νίχης. 

γχξο ὌΡΎΒΕΙ ὁρῶν τὴν μητέρα χεδγὴν 
Νὰ ἡ γάρ σε φέρεν πολλοὺς λυχάύαντας- 

; ἡ δὲ γονεῖς οὐ πάμπαν ἐφημέριοι ἐγέλασσαν, 

δ᾽ τυ λεχέων, οὐδ᾽ ἔγνως δαῖτα θάλειαν. 

᾿2θὅ. ΑΔΗ͂ΛΟΣ. 

γῶν Νοιράων ἐπὶ νήμασι νήματα χεῖται, 
εἐχα σῆς βιοτῆς. Εἰ μὲν πτολίεθρ᾽ ἀγαπάζοις 

“τ᾽ αὖ φωτῶν, χαί σοι χλέος ἄφθιτον ἔσται 

ὧν ποιμαίνοντι νέων θεοείχελον ὁρμὴν. 

ὍΠΑΟῦΙΑ. Ὁ21 

ΑἸΐον ἔπτη οὐἱἐ ΤΊΡΩγ5 οἱ αἰίογα Τῃθββαϊα ΑΥρὸ 
ΥἱΡΙ5. ΠΟΡΟΙ 5 ΒῈ ΟΡ Ί 6 η5, ὈΘΙ]ατὰ Δα ι6 
ΤτοδΒ Ἰηΐον οἱ Πδηδο5 ἰΐθυαπὶ ἰθηΐ8 11 ΑΘ 165. 
ΑἹ οὐπὶ γὶρ 8115 ἀο ΠῚ ρῈ15 οἱ ἔγαοίαβ δά θεῖ, [νᾶ 
ΠΟἢ ᾿ᾶπι ῬΪΪ ροίθυαηί, ᾿ρ518. 80 50 ογα ἰββίτηΐβ ρ τὶ - 
δοπῖβ 4 βίπηα! 6 ἰθγγὰ Ρίηραϊ τη 0 Παβοιηίῦ; 
ρϑἃ δυυΐθπι ποη- 58, πο δία δυὶν 16}}5,Ὰ ΠΘ4ὰ6 

οἰδδ [8 ]οἷβ ἀθβι ἀθγαϊαγᾶπι νἱθ πὶ ΟΡ πΟΡ ἢ [δοΐθηη 
ΠΘ4Ὲ6 Δη: {ἰπροί, ΠοῖηΟ γϑ]]ογὰ ; Βροπίθ δαΐθ πη 
ἈΘΠΙ5 ΤΎΓΡΙΪΒ ἀθοογδ Ὀ ( βοοίβ, 
Βδηαγ06 ΡΌΓΡΟΓΘΟ Δ ΡΊΠΘΙΩ 548} }ἀΔ τη τη δ 5. 

γογυτῃ ἃρ6, Ποποιαίαπι Βοθρίγαπι Γθρῖθ ροϊοβία  ἰ5 
ἀοχίγα ρδίγ15 ν8146- γθιη θη 8 δοοῖρο. 

Μυπαὶ ᾿τηπηθηβὶ ἃ5ρ166 θθηθ-οοιηρδοία [πα διηθηΐδ; 
Ἰ ΕΠ Ἰᾶτὰ ἰθγρθαι6 οἱ, οΘ}} αίαιιθ ΤηΔΓ]8, [φοΓ 
δια! 18 560 }}} Ἰη ΠΗ 1. ῬΉοβατη ἔ. 6. να]! στα 
ΟἱΤΠΔ ΠῚ ΤῈ 56η6ΠῚ νἱγθηΐθπι ὨδΟθαίααθ ἀκΐοο το- 

αὖ ἑμᾶπι γὶ για 6 πὴ αἰοδτη, ααϑηΐυτη δα ογὶᾧ γἱβ, [ὈπιΓ, 

ΠΟΙ Πη6 νἱποδὶ ΤὭΡδοιτη ἀ1ὰ15 ΟΔΠΙΟΥ, [(6]}1ὰ5; 
πο [1η08, πο Ῥδηῃ ἴρ8586, 4πθπὶ ρθρϑυὶζ Ατοδαϊα 
564 ΠΟῚ 'ρ88 Ῥδη οοηίγ βίϑί νἱοίουϊδο οδιβᾶ. 

Τποῖρϑ βυθυϊ ἀθηΐοθπι ν᾽ ἀθη5 πηϑίγοιη ΡΙΌ ΔΩ 
ΘΟΡΠΟΒΟΘΓΡΘ : ἰ6 Θηΐμη {0]10 τηυϊίο5. ΔΠΠΟΒ : 
1ὈΪ 504 ρᾶγθηίθβ ΠΟ ΟἸΏΠΪΠΟ ΓἾ86 16 ΤΟ 865: 
ΠΘΩᾺΘ ΘΓΡῸ αἰ ἱριβίϊ Θὰ 116, πθαὰθ ἰδηΐαπη ποβίϊ 

[οοην νη}. 
2θὺ. ΙΝΟΒΗΤΙ. 

Ἐθμμϊηδριπ ῬΔΓΟΔΥΙΠῚ 506} ἢ]15. Π]ἃ ροβιΐα-ϑαηΐ, 
ΡΓΟΡίδυ νἱΐδπι ἰᾳδηη. 51 Ορρ᾽ ἃ 1165 
ὉΓΡΘΒαι6 Ποιηϊηιπη, οἱ Ο101 σ]ουῖα ᾿τητηον 8}15 ϑυῖὶ 
ψὶγοῦυτη ρᾶϑοθηΐὶ αν θηυτη (115-51 Π}}16ηὶ ΔρΡΘἐ τ. 

Ἰθοίοϑ ΠΘΡΟΔΒ ; Θυπιηὶ δἰϊδτα ἃ] θυ Ὀ6]18, 
ἀπ ᾿ΐοιατη ἃ ΤΡΟΪ τα τη Πι15 τα θέαν ΑΟὨ.1168. 
Ἡϊπο αδὶ Ἰδτὰ ἢντηαία νἴσατα ἐθ (Θοθνὶξ οθίδβ, 

ἀοὺ οὐ ρ56 τηδιῖ γθοίου, πθ0 πδιυίϊοδ Ρ᾽πτι5 

αἰδοϊὶ ΤΩΘΡΟΘ5 : ΟἸΊΪ5 ἰδέ οχηηΐα ἰ6}108. 

ΘΟ. ΤΑΒΙΓΟΒ ραίθίαν Πα στι5, ΠΟῚ συ] η68, [Ὁ] 6 ΠῚ ; 
θαδίαβ ἀαοαπθ ᾶπι ἰδανὶβ Πισὰ 5οϊγϑὺ δυδίου, 

Ὁ γᾶν ]05 ἀἰβοθὺ ταϑηὶῖνὶ Ιᾶ πᾶ ΘΟ]ΟΓ6Β. 
: 6 56ἀ ἴμ ῬΓδ 15 8.165 [δτὰ βιδνθ γα θϑηίϊ 
τἶο6, ᾿δυλ ΟΓΟσ60 τηὰπίδθϊ: γθ] ]6ρὰ Ἰαίο; 

οἱ ΠΣ 5.8, ϑαπᾶνχ ρδϑοθηΐθϑ γϑϑίϊθὶ ΔΡΏΟΒ. 

ἢ, 56018, 5:115 ἀἰχογαηί, οαγγιΐθ, [1515 

ΠΟΟΡ 68 5ί8 11 Ταίονητα πατηϊη 6 ῬΆΡΟδΘ. 

Ἄρουθάθγο, ὁ ΤΠ ΡΊΟ5, Δ 6 Υ 1 787 ΤΘΙΏΡΊ5, ΒΟΠΟΥ6Β, 

ἀθᾶτπι 5000165, τη ᾶσηατα ΤΟΥ 5. ̓ ΠΟΥ ΤΏ ΘΠ [ΠῚ]. 
106. σοῆνοχο παίδηΐθηη ρΡΟμάθ 6 ΤΠ ΠΌΤ, 

Ἀ56πι6 ἰγδοίσβα 6 τ Δ .18 ΟΕΘ] τη 116 τοί απ : 

βρίοθ νϑηΐασο ᾿Ἰεθθηὐαν αὐ οὐηηΐδ 860]0. 

Ο ταϊηὶ ἰάτα Ἰοηρο8 τηδηθδὺ ΡΔΓ5 ὉΠ ἰτηδ, υἱΐδθ 

βρὶνἰἴὰ5, οὐ ααδπίαχμῃ βδὺ δὶ ἴα ἀἴοθΡθ [δοίδ ! 

ποῖ πιθ οϑυτϊαῖ 5 νἱποϑὶ πθὸ ΤὨγδοῖτ Οτρθιιβ, 

πο [πὰ5, μυΐο χηδίθν ἀπδυανβ δίααθ μας ρδίθυ 
ΟΥρμοὶ σδΠΠορθα, [πὸ ον πιοβὶβ ΑρΟ Ϊο. [Δἀϑῖ:, 

Ιποῖρθ, ρᾶγυϑ ῬΈ6Ρ, γἰϑὰ ΘΟΘΏΟΒΟΘΡΘ τηδίρθχῃ ἃ 

τηδένὶ Ιοη σα ἀθοθιὰ ἰα]ον πὶ [αβίϊα δ ΤΏΘΏΒ68. 
Ιποῖρ6, ρᾶγνθ ῬαΘυ : οἱ ΠΟ Τἶβθυθ ῬδυΘηΐθ8, 

πο ἄθιιβ πο ταθηβᾶ, θα πθὸ ἀϊρπαία οι 1} οϑί, 

ῷθὅ. Ατἰὐὖὺῦ. 

Ῥδυοδγαγα ἰἴῃ σϑηΐϊθαβ (αἰδ!|1ὰ ρΘη88, ἐδ ῃθηἑατη 
ΒΟΥ (ἰθὶ βίαι υἱΐδθθ : ὶ ἄθοϑυθ ἴῃ ἀνθ 5, πα Ὸ0 

οοεΐθιιβ οϑὲ απί πηι, ἴδτηδ ΒΌΡΘΡ ἐοίμ τὰ υἶνθβ, 

αὐδηάο γοΐθ5 ανθηαπι ἀἰνηδβ ράβοθΡ6 τηθπίεϑ. 



ΝΧ 

889. ΑΝΤΗΟΠΘΟΙ ἀς ακλῖολ: ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ 
5 ἣν δ᾽ αὖ ποιμαίνης μήλων νόμον ἠδ᾽ ἔτι ταύρων, : 
'δὴ τότε σαυτὸν ἔελπε συνήορα χαὶ μαχάρεσσιν ᾿ 

ἔμμεναι ἀθανάτοισι" λίνον δέ τοι ὧδε νένευχεν. 

᾿,9θθ. ΑΛΛΟΣ. 

Περὶ τῆς τελευτῆς Ἰουλιανοῦ τοῦ παραθάτον, τοῦ ἀθέου. 

ἀλλ᾽ ὁπόταν σχήπτροισι τεοῖς Περσήϊον αἷμα 

ἄχρι Σελευχείης χλονέων ξιφέεσσι δαμάσσης, 

δὴ τότε σε πρὸς ὄλυμπον ἄγει πυριλαμπὲς ὄχημα 
ἀμφὶ θυελλείῃσι χυχώμενον ἐν στροφάλιγξι, 
ἀρῶν βροτέων ῥεθέων πολύτλητον ἀνιήν, 

ἕξεις δ᾽ αἰθερίου φάεος πατρώιον αὐλήν, 

ἔνθεν ἀποπλαγχθεὶς μεροπήιον ἐς δέμας ἦλθες. 

2607. ΑΛΛΟΣ. 

ἔν ὑπερουρανίη πωτάσχετο ἄμύροτος αἴγλη 
πηγαίης προθοροῦσα πυρισμαράγου θιασείης. 

2ρ8. ΑλΛλΟΣ. 

Ψυχή μοι πνείουσα πυρὸς μένος εἰλήλουθεν, 

χαὶ νόον ἀμπετάσασα πρὸς αἰθέρα πυρσοέλιχτος 

ὄρνυται, ἀθανάτη τε βρέμει πολυτειρέα χύχλα. 

4090, ἌΛΛΟΣ. 

᾿ Σῶμα λυθὲν ψυχήν τε λιπὸν καὶ γαῖα γενηθὲν 
οὐχ ἔτι πρὸς βιότοιο παλίνδρομον οἷδε χέλευθον, 

ἀλλὰ τὸ μὲν λυθέν ἐστι χόνις, ψυχὴ δὲ πρὸς αἴθραν 

σχίδναται, ὅπποθεν ἦλθε, μετήορος αἰθέρ᾽ ἐς ἁ- 

[πλοῦν. 

Ὁ Αλλ᾽ αὖ δ᾽ ἐξ ἄλλου γεννάμενον ἠδ᾽ ἀναδλάστον, 

ψυχοῦται γονίμου φύσεως ἀροτρεύμασι χαινοῖς. 

2718. ΑΛΛΟΣ. 

Εἰς Βασιλιχῖνόν τινα. 

Πρῶτον μὲν εἶδος ἄξιον τυραννίδος, 

καὶ δεύτερον δὲ συμφυὲς πέλει στέφος" 

ἅπαντα δ᾽ ἁρμόσουσι πρὸς τὴν ἀξίαν. 

71. ΑΛΛΟΣ, 

Περὶ Μιχαῆλος τοῦ ψελλοῦ. 

ἀρχὴ χαχῶν γε ποοσπεσεῖται τῇ χθονὶ, 

Ὀν σ α τς 
ΘΙη Τα Β15 ραβοᾶϑ ΟΥ̓Ϊ.Πὶ ΒΊΘΡΘΠῚ δίχαθ. 

ἦϑτὴ ἴὰπο {6-ἸΡΒΌ τη 5ρο Γᾶ ΘΟΠΙρδΓΘ ΠῚ οἰϊατη, 
6556 ἹπΠΊΟΥ ΠΡ Ὲ15 : Π] τὴ 58η6 {10 1 ᾿πηι 

200. Αἰαῦν. 
θὲ οδῖϊα Φα}Π1δὴὶ ρᾶνρδθδίθθ δὲ δίμθ 

5.64 Ροβίχαδιῃ Βοθρίυ 5. (15. ΡΘΥΒΙΘΙΠῚ 5 
5416 84. Θ6Ἰθιοίδπι ἃρ᾽ Δ η5 9] 8115 ἀοτηι 
ἴμηο φυϊάθπι 6 84 ΟἸγαρυμῃ ἀποὶξ ἱρ 
ΟΠ ῬΓΌΘΘΙ]Ο515 ΡΘΡΠηϊχίστῃ ἐυ ὈΪἰ Ρὰ5,. 
8) Θοΐᾶ τη ον 8] ΠῈ ΤΠ ΘΙΠ ὈΓΟΓΊΓΗ ΦΓΙΠΙΩΠΟΒΔΤ 
ΘΠ 65. δυΐθιη 1η Θἰμογοὶ ᾿υτη 5 Ραϊοτπᾶπι 
Ὁπηὰ6 ΔΡΘΓΓΔΠ5 ὨΙΠΠΔΉ ΜΠ 1Π᾿ ΟΟΤΡα5 6 ηὶ 

9607. ΑΙΤΌΡ. 

ΤοῚ βαρθν-ο]θβί 8 νοϊαθαΐ ᾿τηπη ον 8115. 
αυδδὶ-[οηΐθ ΘΧΒ]Π]6η5 16η6- 501} {Π|Δη{6 οἱ 

1268. ΑΙ}. 

Απἰπιᾶ πΉ]Πϊ 5ρίγδη5 ᾿ρηΐβ νἱπὶ γθηϊ,, ὦ 
οἱ πηθηΐθηι οχρδηάθηῃβ δὰ ΘΠ υθ πὶ Ἰπεῖρῃ 

[|αἱ, 5ι6]]ὺ 
Θχοϊ(αίαν, ᾿τητηΟΓ Δ] 1546 ἐροπει, ' ἴ. 6.00 

209. ΑΙΑ͂ΘΕΝ 

(ΤΡ 5 5βο] απ δηϊπιᾶ 46 ̓ἀδβοίθηβ οἱ ιὸ ὃ 
ποη. δάπιιο δά νἱζα τοουγϑιπη ΠΟΥΪΕ 106 ,Ὁς 
1Ππ4 δυΐθπι βοϊαΐαπη ρυ]ν]5. δϑί, ἰεόνο, 

αἰ απαϊίαν, ὑμξ ψϑηϊί, 5.011 π|15 ἴῃ αὐ 

δ 

ΑἸΓΘΡα ΠῚ ΤῸΓΒΌΠῚ (ΟΟΓΡῈ15) 6Χ υρῦ δθῃ 

δηϊπηδίυν ἰθουηάφ πδίαγ μιοιονῖνυ η 

910. Αἰαῦρ. ἷ 

[ῃ Βαβι Ποϊπατη φιοπιάδπι, 

Ρυεμηαμη αυϊάθτῃ [ουη8, ἀϊσπα το 

οἱ ἀοίηἀθ 58η6 οορῃᾶίιπι 6ϑί, ἀἰδάθπηδ, ᾿ 
ΟἸΠἰᾶ 6 οοηγθηϊθηΐ δα αἰρηϊ δίθιῃ.. 

371. ΑΙΔΌΡ. 
6 ΜΙοβδο]6. Ῥαῖγον. δντ 

Τηϊ πη τη  οστπὶ δοοϊα δὲ (θΡρ,. τὰ 

51ὴ ὑδΌΡΟΒ ΟΥ̓ΠΙΤΊΑἸ6 ΟΊ ΘΡ6Β {01 ρΆΒΟΘΓΘ Ογδ6 δϑί, 
516 ἀποαιθ ἰ6 διιοία απ οΟ5] 65018, πατηΐπδᾶ ΒρθΡᾶ. 

᾿ ΗΛΡΕ. σὺν. ΗΟΕΝ. 

209. Αἰτῦνϑ. 

ιβαριθηίθ δῃϊμα, βιᾶ 58 ἴῃ ρυϊπηογἶδ ΒΟ Θἢ 8 

μἴηο ρϑίὶ ἩΑΡΚΚΎΡΙΣ 56465... Ναιηψαθ αὶ 
6Χ 8110 ἰδηθῃ ϑὺ 8]1118, ΒΘ ΡΘΡΕΊΘ ΠΟ 



ποτ ὙὩ] ΠΘΑΡΌΤ, ΥἹ. 
ἐμ τάρξν ἢ τῆς Βαδυλχῶνος δράχων 
δλώττος οὗτος χαὶ φιλόχρυσος λίαν. 

412 ΑΛΛΟΣ. 

Περὶ ᾿Ιωάννου Κομνηνοῦ. 

ποις δ᾽ ἐν ὑ ὑγροῖς χαὶ παρ᾽ ἐλπίδα πέσῃς. 

ἵ πῶς γενήσῃ βρῶμα δεινῶν χοράχων : 

278.. ΑΛΛΟΣ. 

Περὶ Μανουῆλος βασιλέως. 

᾿ ὑστάτη σε χερδανεῖ λαδὴ λόγου. 

: 414. ΑΛΛΟΣ. 

ἢ ἷ Περὶ Ἀνδρονίχου Κομνηνοῦ. 

᾿ γῆς δ᾽ ἀναστὰς ἐχ τόπου πλήρους πότου 

ὴο πελιδνὸς, ἀγέρωχος τὸν τρόπον, 
τυγνὸς, πολιὸς, ποιχίλος χαμαιλέων, 

πεισπεσεῖται, καὶ θερίσει χαλάμην. 
Ιλ ν ἀλλὰ χαὐτὸς συνθερισθεὶς τῷ χρόνῳ 

σύστερον τίσειεν ἀθλίας δίχας 

᾿ ὕνπερ χαχῶς ἔπραξεν ἐ ἐν βίῳ τάλας. 

) γὰρ φέρων μάχαιραν, οὐ φύγῃ ξίφος. 

᾿ ' ΩΤ. ΑΛΛΟΣ. 
᾿ Περὶ Ἀνδρονίχου Κομνηνοῦ. 

; λρεπανηφόρε, τετράμιηνόν σε μένει, 

410. ΑΛΛΟΣ. 

Περὶ τοῦ βοοσχήμονος βασιλέως. 

Ὁ ὃ σχῇ μα φαίνει τὸν τρόπον χαὶ τὸν τόπον 

θεν μόλησας" οἷος ὀφθείς μοι φίλος; 

ὕτας ἔχεις γὰρ ἀρετὰς ἄχχων πλέον, 

καὶ σωφρονίζεις σωφρονῶν τοὺς φιλτάτους. 

θεν τέτευχας χρηστοτάτου τοῦ τέλους 
ικόγος ἀναχθεὶς ἐξ ἀγαχτόρων, χλέος, 
χαὶ τῷ νεχρῷ, χράτιστε, λιπὼν τὸ χράτος" 

ὺς ἐν «βραχεῖ γὰρ εὐτυχήσεις τὸ χράτος. 

ΟΒΑΘΌΠΑ. 593 
4υδηάο τορηδῦὶ ΒΑΡΎ ]Οη6 ἄγᾶοο 
ἸϊηρῸ δ: ρα (5 156 δὲ διηδη5- δ Γὶ ὨΙΓΉΪΒ. 

ὩΣ ΑἸΛΌΣΪ, 

6 Φοδῆπ Οοιπθηο. 

1,015 φυϊάθπι ἴῃ Ὠιιπ 1415 δὲ ργθίθυ Βρθπι ΘΟ 46} 18. 
Ο φαυοιποάο ἢ65 ὁβοᾶ Ἰη βίου ΘΟ ΟΡΙῚ 9 

973. Αἴῦῦὸ. 

6 Μᾶδπιιθ]86 ᾿πηρϑυδίουθ. 

Θϑα ροβίγοιηδ ἰθ Ἰπογ [1 δηδ88 ψν Ὁ] 8. ΠΟΙΆ ΗΒ, 

974. Αἴτῦῦ. 

6 Απάγομϊοο Οοιληθηο. 

Βορθηίοθ διιΐίθπι θχοϊίαίι5 οχ ἰοθὸ ῬΊθη0 οί 
Ὑἱν Πν]8, ἸΠ50]Θ 15 ΤΠΟΤΙΡΊ18, 

οὐϊοβιδ, σΔΠῈ15, γΓΪΠ5. ΟΠ ΔΠΠΙΘΟΗ, 

ἰγγαθί, οἱ ἀθιηθίθί σα]. 

Μογαυπηίδηηθῃ οἱ 1086 5ϊτη8}- θυ  55.1}5 [θη ΡΟ 8 
Ῥοβίθα πὶ τηῖβογᾶβ ρπᾶβ5 
ΘΟΓΠῚ 415 Π1816 ΘρῚ: ἴῃ νἱΐᾶ τη Ϊ56. 
Νδιῃ 4υἱ ροβίαθαϊ βῆβθιι, πο δυϊ νοὶ οἸ δα απ. 

27ὕ. ΑΙαῦν. 
6 Απάγοῃϊθο Οογῆηθπο. 

Ἑδιοῖίθν, (6 φυϑανιπηθβίγθ ἰθιηρ5 τηδηθί. 

2106. ΑΙΤΌΡ. 

6 ἐδ ΌΥ ΩΣ] ΠΡ ΘΥΔΙΟΡΘ, 

Ηδριία5 ᾿παϊοαΐ τηογθ5 δὲ Ἰοοαπῃ 
ἀη468 γϑηϊδίϊ : 48}15 σοηβρθοίιβ τη] 1 ΔΠΠΪΟᾺ5 68 Ὁ 
Ῥυϊπηᾶβ μ8065 δηΐπὶ νἱγ αΐ65. 8115 Θορ  οϑίαβ, 
οἱ 58η85 4υἱ 58:18 65 ΔΠ]ΟἸΒΒΙΙΏΟΒ. 
{0π46 [δοΐα5. 65 Ορ μα] ΠΏ], 
5015 Θνθοΐιιβ. 6 ρϑἰδίϊο, βίογὶα, 
δὲ πιογίιο, ορίϊπηθ, τγϑ]ϊοίδ, ροΐθηίᾶ : 
δἷο Ὀγουὶ δηΐτη ἰοτ πηϑίπι5 6.5 ροἰθηίϊδ. 

212. ΑΙ}. 

: )6 Ψοαμηι8 (οηιῆθηο. 

σα ἀ65 ΔαμΟ515 ᾿π ρ ον βι5 ἴῃ Ἰοοΐβ. 
5 1 δϑοδ ΘΥΪ5 ΟΟΥΝῚΒ ΤΪΒ6᾽ γΟΥΔ οὶ θπ5} ΗΠΕΒ. ΜΟΙ. 

218. Αἰαῦρ. 

)ὲ Μαπιιοίο ἱηιρογαΐονε. 

ἩΠΕΒ. ὙΌΟΙΕ. ΡΟ θηαθὶ (6 ροβίγετηδ ΠΟ ηΪ8. 

ΟἽ. λυ. 

Γὸ Απαγομπῖοο Οοηιηθηο. 

Το χυδανίτηθβίγθ, (αἸοϊζον, ἰθυριβ τηϑηθί, 

ἘΡ. ΡΑΒ. 
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ΠΕΠΛΆΣΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΜΝΟΙ 
τ--ϑτο.-- 

ἈΡΙΣΤΟΦΑΝΕΙ͂ΟΙ ΠΑΡΩΔΙΑΙ,. 

971: 

Α. ὦ μέλεοι θνητοὶ χαὶ νήπιοι. . . ., 

οἵτινες ἀφραδίῃσι θεῶν νόον οὐχ ἀΐοντες, 

συνθήχας πεποίησθ᾽ ἄνδρες χαροποῖσι πιθήχοις, 

χαὶ χέπφοι τρήρωνες ἀλωπεχιδεῦσι πέπεισθε, 
ὅ ὧν δόλιαι ψυχαὶ, δόλιαι φρένες. . . 

Εἰ γὰρ μὴ Νύμφαι γε θεαὶ Βάχιν ἐξιρκν ἀνθ: 

μηδὲ Βάχις θνητοὺς, μηδ᾽ αὖ Νύμφαι Βάχιν αὐτὸν, 

οὔπω θέσφατον ἦν Εἰρήνης δεσμ’ ἀναλῦσαι, 
ἀληαῖτότε, πρῶτον, νι πΠΔο'’ΡΠέ ρον τ 

10 Οὐ γάρ πω τοῦτ᾽ ἐστὶ φίλον μαχάρεσσι θεοῖσι, 

ὑλόπιδος λῆξαι, πρίν χεν λύχος οἷν ὑμεναιοῖ, 

Ἂ ἡ σφονδύλη φεύγουσα πονηρότατον βδεῖ, 

χὴ κώδων ἀχαλανθὶς ἐπειγομένη τυφλὰ τίχτει, 

τουτάχις οὔπω χρῆν τὴν εἰρήνην πεποΐησθαι. . - 

τὸ Οὔ ποτε ποιήσεις τὸν χαρχίνον ὀρθὰ βαδίζειν, 

οὐδέποτ᾽ ἄν θείης λεῖον τὸν τραχὺν ἐχῖνον... 

Φράζεο δὴ μήπως σε δόλῳ φρένας ἐξαπατήσας 
ἴχτινος μάρψῃ..... 

9718. ΑΛΛΗ. 

8. ἀλλ' ὅταν οἰχήσωσι λύχοι πολιαί τε χορῶναι 
ἐν ταὐτῷ, τὸ μεταξὺ Κορίνθου καὶ Σικυῶνος, 

πρῶτον Πανδώρᾳ θῦσαι λευχότριχα χριόν. 

5 ὃς δέ χ᾽ ἐμῶν ἐπέων ἔλθῃ πρώτιστα προφήτης, 
τῷ δόμεν ἱμάτιον χαθαρὸν χαὶ χαινὰ πέδιλα, 

χαὶ φιάλην δοῦναι, χαὶ σπλάγχνων χεῖρ᾽ ἐπιπλῆσαι. 
Κἂν μὲν, θέσπις χοῦρε, ποιῇς ταῦθ᾽, ὡς ἐπιτέλλω, 

ἈΝΤΗΟΓΠΟΘΙ ΑΕ ΘᾺ ΕΟΔΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 

ΟΒΛΟΙΙΑ. 
ττοττος-- 

ΒΙΟΓΑ 

ΔΒΙΒΤΟΡΗΛΝΙΒ ΡΑΒΟΡΙΑ͂Ι, τ ἷ 

4.1. 

Ι. Ο πρῖβογὶ πιογία]65 οἱ Ἰηβρίθηίθβ, . .. 
4] ργῷ 5Βιο]]αἸαΐ6 ἀθογαπὶ γοϊαπίδίθμη πῸη 

ΠῚ 
[Ὡἀπι5 1Π115.}5. Ὑἱγὶ οα πὶ ἐγ ]ΘΏ 15 5, ΤᾺ}15,. 
οἱ βίαρι ἀϑ ΘΟ απη 8 να] ρθοι} 5. ογθα 15, 
Χυδγαπὶ ἀο]οβἃ ΤΏ6η8, ἀοἸοβιπὴ ἱηρΘΠίαπ. .. 
Νῖδβὶ ϑηΐπὶ Νηρ ῃ ἀθῷ Βδοίῃ ἀθοθρθγιπί, 
Π60 ΒδοΪ8 πηογία!θβ, ἤ6ὺ τιῦβιβ ΝΎΩΡ ἢ 

ποηάυπη ογαΐ ἴῃ ἴα(15, αἱ Ῥοὶβ νἱπουϊα ἀἾ550} 

86 ἕσηο ὉΠ τη. τ νόσους 
Νοπάυπι Θηΐπι᾿μοο δϑὲ δπηΐοιπι θα β αἴ15,. 
αὖ' ἃ Β6]10 ΘΟ556ΠΊ115, ὈΓΪῈΒ ἸὰΡῈΒ ΠΖυδτη ΟΥ̓́ΘΙῚ 
Ῥοηθο Ὀ]αί(ἃ Τρ ΘΠ ο ῬΘϑϑιπηαπη ἢαΐατα--Θι {1 
οἱ οἰαπηοϑᾶ οδ 5. δέζηνμ  5-οο πο [ἴα οἴθ605 βΊσηὶ 
ἰδτηᾶάϊα ποηάυμη οροτίοθαί ρϑόθτι ἢθγὶ.. ... 
Νυηααδηι οἰ οῖθ5. αὐ ΠΟ. ἱποθάδί τϑοΐθ, 

πυησαδπη ΓΘ ἀἸ 6.5 ἸΘυ θη ΔΒΡΘΙΤΙ ΘΓ Πᾶ 66 
ὙΙάῸ 58η6 η8 (010 ΔΙΊ4ο τηθηΐθπῃ πᾶ αἰθοὶ 
τὴ 05 ὉΟΥΤΙΡΙΘΊ, τ ταν μον 

278. ΑΙΠΑ. 

1Π. Αἴ φυδηάο 1ποο]πθνὶηΐ ᾿αρὶ οδηςΘ 116 ΘΟΥ 
δοάθιῃ ἴῃ ἰοοῦ, (ογὶηΐμυτη ᾿πίθι οἱ ΘΙ σνο ἐν 
ΡΓηαπὶ Ρδηθοτῷ [δοϊθηά πη δϑί, 810 1- 6} 1615 ὃ 
Οὐ 8 ΤΠΘΟΓΊΙῚ ὈΓΙ ΠῚ 5 νΘΠ ΘΕ ΟΔΓΤΩΪ Πυτη ἴῃ 
11: ἀοηδηἋἃ γϑϑίϊβ ραγα, οὐ ΠΟΥΪ οδἠ δὶ, 
ΡΠϊδΙα 8 ̓ πϑαροῦ οϑί ἀδηάα, δὲ οχί!β δἱ ἴπ| 
51 υϊάθπι 1118, ἀἰνίη6 ᾿ᾳνθη 15, οοΠθοΘΓΙ5, ἃ 

211. 

Ι. Ο τρϊβουὶ δὲ βία! τηουίδ165...... 
Ουἱά, Ὠινὰπι ἸρηΑΙΪ τη ϑπίῖβ (βοοογαάϊδ ἰδηΐα 680), 
Υο5 ΠΟΙΪη65 ΘΠ 5ἰτη10}15 τηδῖὶα [ράθγδ 1118, 

οὐ ἴαϊαϊ τη ΘΡΡῚ ῬΤΘΘ ὈΘ115 γα] ρ᾽ 118 ΔΌΓΘΙΩ, 

αυδΡΌμ. Τη 685 ἰηἰθοίδ, 40]18 ἵ,....... . 

Ναιηαὰθ Βδοίῃ ΝΎΣΩΡΙδ6 Ηἰβὶ ἄθοθρθγο ἀοοθηίβϑ, 
Νθο Βδοῖβ 'ρ86 Βοῃηΐηθβϑ, Π60 γο8, ΝΥΠΊΡΠ86, Βδοὶῃ 

[ἰρβα πη, 
ποηάυχῃ ογδὺ ἴῃ [δι15 ἀ 55 νι νἱποαϊα Ῥδοῖβὶ 
568 ἰὰτη, αὐππὶ ΡΥ ΪΓΊΌΓΩ.......... 
Νβϑοάυπι 15 ΒΌΡΘΡΙΒ νἱβάχῃ, ᾿η θυτ δϑδ τ παὰὶ 
Ὀ6118, ρυϊαβαῦδτι παρίδ ἰὰΡο 58 ᾿ηχοῦὶὶ ἀρπᾶ. 
Νδπιαὰθ αἱ Ὀ]αἰίδ, 1δοῖζ [ἀρ Θ ἢ 85 ̓πατηδ}}16 ΥὙἱ ρα, 

αὖ ῬΓΟΡΘΓΔῺΒ ὈδΘΟΟΒ ΔΥ5 ΘΙ ρΑΡγΪα ΡᾺ]108,. 
βἷο ἴὰ π6 πἰγηϊαπη ρΡΟΡΘΓΔῺΒ ταδὶ ἔοθάογα [πῃ 

Ναπαῦδηῃ ἰὰ τθοΐδ ἴδο68 ργοσθάθγθ δου, 
πο ἴδοὶθϑ ἀΠααδη αὖ 126 }15 β᾽ϑύ ΔΒΡΘΙ ΘΟΒΙΠ 
ΕΡρὸ οἂγϑ ὑπὰ οἰγουμηδρδαί η6 Ρϑοίογα [8}1ὰχ 

1η514115 ΤΩΣ] 15... «τονον ΤῊ 

218. 

βοὲ αἰσίβαὰθ Ρ]Δοθηβ, πίθον β᾽ογοπα ΟΟΥΪ 

δυϊθίθ Ῥδηδογδτη ΡΥΠδτα Ρ]ΔΟΔνΘΡ15 8100. 
Τύχη απἰ ποβίρα {101 γαίθβ ἔθγθὺ ουηὶπᾶ, Υθ8 οΥ 

Βαϊο τη πάἄδτη ογθρ ἀδβατθ πονὰβ ἀοη8 76 τηϑιηθηΐο, 
Ουοά 58ὶ, ἀΐνθ ρᾳ6:, τϑοίθ τηθὰ [1888 βθαιδυϊδ, 



ἣ οὐ τς ΕΑ Ως αἱ δέ χε μὴ δῷς, 
σει οὗ τρυγὼν, οὐδ᾽ αἰετὸς, οὐ δρυχολάπτης. 

419, ΑΛΛΗ. 

Ὡς παρὰ τοῦ Ἀπόλλωνος. 

τὰρ ἐπὴν ἄκλητος ἰὼν ἄνθρωπος ἀλαζὼν 

θύοντας, χαὶ σπλαγχνεύειν ἐπιθυμῇ, 

; τό: ε χρὴ τύπτειν αὐτὸν πλευρῶν τὸ μετάξυ, 

ίδου μηδὲν, μίηδ᾽ αἰετοῦ ἐν νεφέλῃσι, 

λ᾽ ὁπόταν μάρψῃ βυρσαίετος ἀγχκυλοχείλης 

λῇῆσι δράχοντα χοάλεμον, αἱματοπώτην, 

ε Παφλαγόνων μὲν ἀπόλλυται ἡ σχοροδάλμη:" 
ι πώλῃσιν δὲ θεὸς μέγα χῦδος ὀπάζει, 

ΓΝ πωλεῖν ἀλλᾶντας μᾶλλον ἕλωνται. 

281, ΑΑΛΗ. 

φράζευ, Ἐρεχθείδη, λογίων ὁδὸν, ἥν σοι ἀπόλ- 
; ! [λων 
εν ἐξ ἀδύτοις διὰ τριπόδων ἐριτίμων. 

ὑζεσθαί σ᾽ ἐκέλευσ᾽ ἱερὸν χύνα καρχαρόδοντα, 

ἐοδαθὶν ἐμήτων., χαὶ ὑπὲρ σέο δεινὰ χεχραγὼς, 

δὲ μισθὸν ποριεῖ’ χἂν μὴ δρᾷ τοῦτ᾽, ἀπολεῖται" 
ἮΝ λλοὶ γὰρ μίσει σφε χαταχρώζουσι ᾿χϑλθιοι: 

2892. ΑΛΛΗ. 

άζευ, βρεχθείδη, κύνα Κέρδερον ἀνδραποδίσ- 

ε΄. τς ἴτην, 
᾿ χέρχῳ σαίνων σ᾽, ὁπόταν δειπνῆς, ἐπιτηρῶν, 

ἐδεταί σου τοῦψον, ὅταν σύ που ἄλλοσε χάσχης: 

φοιτῶν δ᾽ ἐς τοὐπτάνιον λήσει σε χυνηδὸν 
χτωρ. τὰς λοπάδας χαὶ τὰς νήσους διαλείχων.. 

π᾿ 

; 88. ΑΛΛΗ. 

ἔσει γυνὴ, τέξει δὲ λέονθ᾽ ἱεραῖς ἐν ἀθήναις, 

᾿ἀλρυΣ ΥἹ. ῬΙΟΤΑ πλούτια... ᾿ ὅ9 

8401] ἴπ ΠῸΒΙθι15 ἢ65; ηἰβὶ νϑῦο ἀθαογβ, 
ὨΘ4Ὲ6 ἰαγίαν οΥἾ8, ΠΘ 4116 841}, ἢ6ο Ρΐουδ. 

279. ΑἸΜΑ. 

Ταηααδη ὁχ Αρο!]ηθ, 

ΠῚ. Οὐπι γθγῸ Βοπῖο ἰηνοοαίαιβ γΘΠουϊξ, ἱπορίι8-05- 
' [θπίδίον 

οἱ οὐϊο-ουῖν βορὰ - [οἰ θη ἰδ ι15, οΧ θΡοΟΡα π  Ζι16᾽ ρᾶν- 
[(6πὶ 510ὶ Παρί δ ῖ!, 

ἴπηο ἀθηλιπὴ γ θυ θΟΓΆΓΘ ᾿ρϑαΐῃ Ἰηίου Ἰαΐορα οροτίοί; 
ὮΘΟ ῬΆΓΟΘ Φυϊοσιδτη, πθὸ 84 0}] πὶ πα ΡΙθ8, 
ΠΘ4Ὲ6 5] γ8ὶ [μδιηροη ἔθγῖξ, τπᾶρπαβνο ΠΙΟΡ ΙΗ 68. 

280. ΑΙΜΑ. 

ΙΝ. 564 συμ ργθῃμθπά θυ σον ἰν ἃ- Δ Τα} ]ὰ ἀπ 60-Γ05- 
[τὸ ργϑαϊία 

τη ΧῚ}}}5 ἀγδοοηθπὶ βία ρί ἀυπὶ, 58 ῃΡ.  Πἰ5- ΡΟίΟΓΘΠ,, 
58Π6 μη ΡΔΡΕΪΔρΌΠαπη Τυϊά πὶ ρου την - Δ} Π1αΐα:" 
Ἰη θϑυϊ ΟΡ απ. -σ πα] ον θ5 δαΐθηι ἀθι8 τηᾶρηδηι. 

[Θ]ουίδπη Ἰανρίίατ, 
Ὠἰδὶ δὶ γϑηάθγθ ἰβίοϊα τῃδὶπθυϊηΐ. 

281. ΑΙΑ. 

Υ. Ῥογοῖρβ, Εγθομί μά, γαϊϊοπθιη ογδου!ουιιπη, 418 
[01 Αρο]]ὸ 

οἰδτηδνῖ οχ δα γίϊβ, ρ6 Ὁ {γ]ροα 5 νὰ] 46- Ποπογᾶπαοβ. 
ϑθυγαγο ἰθ }ι5510 58 ΓΙ ΠῚ ΘΔ ΠΘΙῚ 5ΘΓΓ ο5- Πα δοπίοπη- 

[ἀθηίθ65, 

(αἱ ῥυῖα5 ἰδ γΠ5, δ ῬΓῸ [6 ΠΟΡγθ τη γοο Όγδη8, 
{101 τηϑγοθάθπι ραγδὈΪ(; οἱ ὩΪδβὶ [θοῦ που, ρΘΡΪΟΙ : 
ΤΩ} 1} Θηΐτὰ Θχ Οαἷο οοηίἃ θιπὶ ὁΡοοϊΔηΐ φΊΔΟῸ]]. ὦ 

282. ΑΙΙΑ. 

ΥΙ. Δηϊπηδαγνοτίθ, ο ΕΥΘο ἢ 148, οδηθια (θυ ΘΓ 

[ΡΙΔρ ΑΡΊα τη, 
4] δά υ]δη5 οδιάδ, οἱ ἰ6 Θοπδηΐθπι ΟὈΒΘΓΥΔΠΒ, 

οχϑαρί ἰσὰπῃ οἰ θα τη, 51 4πδηἋ0 ἰὰ Ὠἰοίδη5 ΔΙ] ΟΥΒΠῚ 
[Ξρϑοίοβ; 

οἷαπη δυΐθπι ἰηρτοαϊθίμν ἰπ οὐ] ηᾶπη οἵ οδηΐϊπα γὸ- 
ποοίῃι ρα ϊπᾶ5 οἱ Ἰηβυ]85 ἀθἰηηθθί. ει, [γδοιίαΐθ 

383. ΑΙΠᾺΑ. 

ὙΠ. Ἐδβὶ τυ] ]θγ, ρϑυϊο 6 ἸΘΟΏΘΙη 580 15 ἢ ΑἸ Π 615, 

ΡΩΝ ΔΉ .11α ἴῃ οὉ6]0Ὸ; εἶπ Ῥᾶγοιι5 οὐηἱ δ 8, 

πα: 1ῃ οεθίο, 564 ἤθο ἰαγίαν ὭΘαὰ6 ΡΙοαΒ. 
ΤΗΝ Ο. ΑΙΈΧΑΝΡ. 
Ἢ 281. 

᾿ ̓σοῖρ6, ΕΟ ἰ 46, 489 β᾽πὲ ογᾶοῦϊα ῬΗΟθΙ, 

6 010] ἀδ ἐτὶροάθ δίᾳιβ δάγιϊβ ρϑπθϑίγδ!θιβ οἤδνί. 
: Εν ΒΔορατα, αἰδίνϊοίο ἀθηίθ ταϊπδηίθ, Ὁ 

[85 βα118 ΟΔΠ ΘΠ), 1101 αὶ τηοῦϑαὰ αἰᾳαθ ἰαίγδία 

ϑθάθτα τοίθγϑὺ : ηἱ [αχὶϊ, ααϊρρθ ρϑυϊθὶν 

ϑΡδο 8 πὰπο οὐἷο ογοο ἐδ η8 Πδγὴ Ρ] ΓΙ γτ15. ἀρ σϑί. 
6. ΑΙΈΧΑΝΡ. 

282. 

ΥἹΙ. ἈΑοοΐρο, ΕΡδοβίμίάθ, ααὶβ δῖ} (ἰδὲ σϑυθϑυιβ᾽ ἰβίο, 
αυϊ 5ΘΡΥΟΒ ἔδοϊί, οἱ οαπιάα αὶ Ὀ]δη 8 δἀα]αί. 

Ο. ΑΙΈΧΑΝΩ..: 

283. 

ὙΠ: Εβὺ τα ον, Β8ηο 18. ΟἸἰπὰ ατιὲ8- οἱσηθὺ Αἰ μθηἷ5 ΄ 



δ20 

ὃς περὶ τοῦ δήμου πολλοῖς χώνωψι μαχεῖται, 
᾿ ὥστε περὶ σχύμνοισι βεδηχώς" ὃν σύ φύλασσε, 
τεῖχος πονήσας ξύλινον πύργους τε σιδηροῦς. 

284. ΑΛΛΗ. 

Η. Νὴ πείθου: φθονεραὶ γὰρ ἐπικρώζουσι χορῶναι" 

ἀλλ᾽ ἱέρακα φίλει μεμνημένος ἐν φρεσὶν, ὅς σοι 

ἤγαγε συνδήσας Λαχεδαιμονίων χοραχίνους. 

Φ85. ΑΛΛΗ. 

Θ. Κεχροπίδη καχόθδουλε, τί τοῦθ᾽ ἡγεῖ μέγα τοῦρ- 
[γον; 

ἐς χε γυνὴ φέροι ἄχθος, ἐπεί χεν ἀνὴρ ἀναθείη" 

ἀλλ᾽ οὐχ ἂν μαχέσαιτο" χέσαιτο γὰρ, εἰ μαχέσωιτο. 

280. ΑΛΛΗ. 

Ι. ἀλλὰ τόδε φράζευ" τ Πύλου Πύλον, ἥν σοι ἔφ- 
ἔστι Πύλος πρὸ Πύλοιο.. [ραζεν. 

287. ΑΛΛΗ. 

ΙΔ. Αἰγείδη, φράσσαι χυναλώπεχα, μή σε δολώσῃ, 
λαίθαργον, ταχύπουν, δολίαν χερδὼ, πολύϊδριν. 

288. ΑΛΛΗ. 

18. ἀλλ᾽ ἔτιτόνδ᾽ ἐπάκουσον, ὃν εἶπέ σοι, ἐξαλέασθαι, 

χρησμὸν Λητοΐδης, Κυλλήνην, μή σε δολώσῃ. 

289. ΑΛΛΗ. 

ΙΓ. ἀλλὰ γάρ ἐστιν ἐμοὶ χρησμὸς περὶ σοῦ πτερυγω- 

αἰετὸς ὡς γίγνει, χαὶ πάσης γῆς βασιλεύσεις. [τὸς, 

290. ΑΛΛΗ. 

1Δ. ἀλλ' ἐγὼ εἶδον ὅναρ, καί μοι δοχεῖ ἡ θεὸς αὐτὴ 

τοῦ δήμου καταχεῖν ἀρυταίνῃ πλουθυγίειαν. 

ΑΝΤΗΘΠΟΘΙΖῚ απ δακι ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ ᾿ς 

4αϊ ΡΓῸ ροραΐο οοπίϊα Ἰρυϑιοὺ ΘΕ] 1065 ΞΕ: 

« μὴν 

“ Ἢ "" Ἁ ΑΝ ΣΝ 

ἰδηαδπη ΡΥῸ οδία 15 5115 βίδηβ; 4αθια ἰὰ ΟὈ58, 
ΤΠΌΓῸ Θχϑίγποίο ρηθ0 οἱ ἐγ ΓΙ 5 ΤῸ ΥΓδὶβ. 

98... ΑΙΠΔ. 

ὙΠ]|Ι. Νἧ ογθάδβ : ἰηγ 485. ΘῃΪ πὴ ΘΟΓΉἾ 665 ΟΥΟΟΙ δ 

δ΄ μὰ ΔΟΟΙ ΙΓ ΔΙηδγΘ πη Θηθπίο, «αΐ {101 
Δα αυχὶ νἱποΐοβ 1, ΔοΘ ΠΟ] ΟΓ ΠῚ ΘΟΓΔΟΪΏΟ5. 

οϑῦ, ΑἸΙΑ. 

ΤΧ. Οθογορίἀα ἱπιργαάθηβ, οἷν ἰᾷ Παθ65 ΡΓῸ τη 
; [18 ο]πο 

Ὠᾶτη ΤῊ 6. οἰΐατι ἴδ 1] 6 [διαί οπι5, βὶ υἱσὶ 

[ἑαη ἑὰά θὲ προ η 
ΠΟῺ ἰΔΠΊΘη ΡΒ ΠΔΥΘΡΙῚ ; ΠΔΠῚ ΟδΟΔΥΘΙΪζ, 5] ρυιδηι 

286. ΑΙΠΙΑ. ἐς ἱ ι 

Χ. Θὰ ἰβίπο δηϊπιλἀνότίο, Ῥγ]υμ, ἡαμὴν αδὶ 
Ἐβί Ρυ]ὰβ δηΐθ Ρυ] μη. . . .  ολος ΡΥ ]υη 

287. ΑΙΊΑ. ἜΣΑΝ 

ΧΙ. Δ ρΊ4δα, ΟὈβθῦνα οδηϊ νΌ]ρ πη, Π6 [8 ἀδῆμε 
Οἰδιη-τηογἀθηΐθιη, οοἰοτίροᾶοιῖ, ἀοίσαδδι νὰ 

ο88, ΑΙΔΑ. 

389. ΑΙΛΑ. δ 
ΧΙΠΠ. 564 φηΐπὶ οϑὺ τηϊῃϊ οὐδοῦ! απ 46 [8 8]; 
αἱ Δα 1} 65, οἱ ἰοία ἰουγᾶ ΤΘΡΠΔΒΪ5. 

290. ΑΙΙΑ. 
ξΕ 

ΧΙΝ. ΑἹ θρο πβοτηηΐαπῃ υἹ αὶ, οἱ, ταΐεὶ ἰδοῖον ἂι 
ἴῃ Ροραϊαπι οἴη 6 Ρ6 οοίγ]ὰ ορθ5- ϑ -βδηϊίαίι 

᾿ηρὶρταχσα οοπίγᾶ ΟἸ]10685 ΡΌΡΏΔΡΘ ΘΟ ΘΙΩ, 

ΡΓῸ Ρορᾷϊο, οϑὰι ΡγῸ οδ]15 : ααθ ἰὰ ὈΘΠ6 5ΘΙΎΘΒ 

τη 9 ΏΪΡι5 11101}}158 ἰδυγαίθβαιιθ ΟὈ]} 166 ἱαΡΡ 15. 
Ος ΑΙΕΈΧΑΝΡ. 

284. 

ὙΠ. Νὰ ογθάδβ, οὐΐϊο ογοοϊίαί απὸ ρϑυοϊία ΘΟΡΗΪΧ : 
ΔΟΟΙρΡΙ ΓΘΊὴ 564 8 γη8, ΤΩ ΘΙΏΟΥ π΄ Γι ιΔΟΘαϑθιηη6 τη]ἴο8 
Θροειί 1116 0101 οδρίοβ ἱπἀδρῚη6 ρίβοθβ. σ. ΑΙΕΈΧΑΝΡ. 

288. 

ΙΧ. Οδορορι4θ ἀθιηθῃβ, τη ϑ τὴ ΠΟΟ {101 ΠΘΙΏΡΘ. νἱ- 

[ἀφίαν 

᾿πηρομδῦ τηοᾶο νἱν, ρου δ] ἴθυηϊηδ Δ βοθια. 

Αὐ ποπ ῬαρΏΔΌ1...... Ὁ. ΑΙΕΧΑΝΡ. 

5 280. 

Χ. Αοοῖρθ οἷ μοο : Ῥυ]οβ δῃΐθ Ῥυίοῃ, βίος {101 αἰχὶ, 
δῦ Ῥυ]ΟΒβ δηὶθ Ῥυ]οη... Ο. ΑΙΈΧΑΝΡ. 

287. ; ᾿ 

ΧΙ. “ΕΠ ρῖ46, οἂνθ να]ρίοδπομι, π6 ἰ6 ΠΏρΙΟΒθᾶ 
γϑιοοθχη, δϑιαύαηη, τα]ΐα ἰηροπὶοβδ Ραϊνϑηΐθμι. 

288. πὸ 
ΧΙ. δὸς δἰΐδτα βϑῦνᾶ, 486 ἴϑρὲ ουδοῦϊα ῬΒΟ 
ΟΥ]]θηθη Ργάθηβ οᾶγθᾶβ, Π6 6 ΠηρΓΟθδ [8 

: δ 

389... ἜΤ 

ΧΠ]Ι. Οὐδοίασῃ τϊῃϊ ροπηϊβϑυιχη ὑπδ, αΐδ ΓΘ] 

ΑἸ65 δυὶβ δονῖβ, οὐ ἰοίο ἀουηῖηδ 6 15 ΟΥθΘ.. 

290. 

ΧΙΥ. Αἱ ΤΩΪὶ ΡΘΙ ΒΟΙΏΠΟΒ Ῥδᾶ 86 ἀοάϊι, 

ἴῃ Ρορυϊατη ρθη ἔαπάθηβ θοπἃ εἰξύδν, ΡοΙν, 
σ.Α 



291. ΑΛΛΟΣ. 

Ὡς ἀπὸ νεχρῶν. 

λυύμνητον ναίων χθόνα λαὸς ἀπείρων, 

ὴ στεῖχ᾽ ἐς Φοίδου τέμενος ναόν τε θυώδη" 
“γάρ σοι χαθαραὶ χέρες αἵματος αἰθέρ᾽ ἔχουσιν, 

ὰ μύσος προπάροιθε ποδῶν ἔντοσθε χελεύθου. 

ρά ζεο δ᾽ ἐξ ἐμέθεν, τρίποδος δ᾽ ἀπόειπε χέλευθον" 

χντοσύνης πᾶσαν γὰρ ἐφετμήν σοι χαταλέξω. 
κα πὶ γὰρ τούτῳ περιτελλομένου ἐνιαυτοῦ 

ται πᾶσιν ϑάνατος, ψυχαὶ δὲ βίονται 
ἃ ὧν Αἰτωλῶν τ᾽ ἀναμὶξ βουλῇσιν ἀθήνης, 
δ᾽ ἀναπαύλησις χαχοῦ ἔσσεται, οὐδ᾽ ἠδαιόν. 

ἢ γὰρ ψεχάδες φόνιαι χατὰ χρᾶτα χέχυνται, 

δ᾽ ἐπὶ πάντα χέχευθε, μέλας δ᾽ ἐπιδέδρομεν αἷ- 

; [θήρ' 
ι νὺξ δ᾽ ἔρεδος πᾶσαν χατὰ γαῖαν ὄρωρεν, 

Ἃ 

ροι δ᾽ οἴχοι πάντες ἐπ᾿ οὔδεϊ γυῖα χλινοῦσιν, 

ὃ γυνὴ πένθος ποτὲ λείψεται, οὐδέ νυ παῖδες 

μεγάροις γοόωσι φίλους πατέρας περιφύντες" 
τοῖον γὰρ τόδε χῦμα κατέδραμε πᾶσι χατ᾽ ἄχρης. 

αὶ πατρίδ᾽ ἐμὴν αἰεὶ στένω αἰνὰ παθοῦσαν, 

Ἰτέρα τ᾽ αἰνοτάτην, ἣν ὕστερον ἔχλυσεν αἰών. 

ἡνυμνόν τε θεοὶ γένεσιν θήσουσιν ἅπαντες 
χρῶν τ᾽ Αἰτωλῶν θ᾽ ὅ τι που χαὶ σπέρμα λίποιτο, 

χ᾽ ἐμὴν χεφαλὴν λίποι αἰὼν, οὐδέ νυ πάντα 
ματος ἠφάνιχεν μέλε᾽ ἄχριτα, λεῖπε δὲ γαῖαν. 

'λά γ᾽ ἐμὴν χεφαλὴν θέμεν ἠοῖ φαινομένηφι, 
δέ θ᾽ ὑπὸ ζοφερὴν γαῖαν καταχρυπτέμεν ἔνδον" 
τοὺς δὲ προλιπόντας ἑὸν χῶρον μετόπισθεν 

Ἢ εἰν εἰς ἄλλον χῶρον χαὶ λαὸν ἀθήνης, 
τινά που θανάτοιο λύσιν κατὰ μοῖραν ἕλησθε, 

2099. ΑΛΛΟΣ. ᾿ 

Ὡς ἀ ἀπὸ Βουπλάγου τινός ἀποθανόντος. 

ὕσαι σχυλεύων στρατὸν ἄϊδος εἰς χθόνα βάντα" 

ἫἪ Κρονίδης νεμεσᾷ Ζεὺς γϑρ μερα λεύσσων, 

νίει δὲ φόνῳ στρατιᾶς χαὶ σοῖσιν ἐπ᾽ ἔργοις, 

ΟἸΗ φῦλον θρασυχάρδιον εἰς χθόνα τὴν σὴν, 
᾿ τ᾽ ἀρχῆς παύσουσιν, ἀμείψῃ δ᾽ οἷά γ᾽ ἔρεξας. 

μ᾽ ᾿ . 293. ΑΛΛΟΣ. 

τς Ὡς ἀπὸ ἐμμανοῦς τινος γνεομένου. 

ἱἰτρὶς, οἷόν σοι λυγρὸν φέρει ἄρη ἀθήνη, 
κα πορθήσασ' ἀσίην πολύολθον ἵχηαι 

ΓΟ πο ΑΡΙΝΥ ΒΙΟΤΑ. ὉΒΑΟΌΠΑ, 

ὌῊν» 
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391. ΑἸ. 

Ταπαυδη) οχ πον ἴδ. 

Ὁ να] 6- 0] Ὀγίϑιη οο] θη 5 ἰθῦγᾶπι ρορι]ο ἱππΠΊ6η56, 
6 νϑ88 ἴῃ ΡΗΩΡΙ Ἰυοιπὶ θη ρ] απηαιι6 οἀογαίιιηι : 
ΠΟῺ ΘΗΪΠῚ {1}}1 ΡῈ: ΠΠΔ 115 580 σ΄ ἶΠ6 τί πογὰ ἰθηρηΐ, 
564 ηρἴδ5 δηΐθ ρ6465 688 ἸηΐΓᾶ νἱδιη. 
ὈΊ506 διαΐθηη ΘΧ τη6, {π]ροαΐβαιθ νἱῷ σϑπιιηίία : 
γί] ΠῚ} ΘΗΪΠῚ ΟΠ] Πἶἃ [1558 {101 ΘΧΡΟΠΔΠΙ. 
Ηοο Θηΐπῃ ἀἷθ γον θη 5 ἃ πηὶ 
ἀοβεϊηαίδ ϑϑί οτηη  θι15 ΤΠ 5, ΔΗΪπη8 δαΐθιι νἱνοηΐ 
ΤΟΟΓΟΓᾺΠῚ “Ἐἰοοναμη 9 ΡΓΟΙΪβοι6. γοϊιπίαίο ΜΙ- 
ὨΘ6Ὶ6 ΤΘαυΪ68 τ18}} ουὶΐ, Ὠθα8 ρα] βροῦ, [ποῦνῶ, 
ἀδηη Θηΐτὴ οἱ 58} 6] Π0ῷ ΒῈΡΘΓ οἂρυΐ οἴυδ βυηΐ, 
ΠΟΧΟΊΙΘ ομηηΐδ, ἰθχὶΐ, ΠΙΡΌΤΑαΘ ἱπουρυϊ οἴμοι: 

5ἰα{1π| οἱ Ποχ ἐθῃθὈ ἃ 8 ΟἸΏΠΘΙΏ ῬΘΙ ἰθγγᾶτῃ θχοῖία- 

[νἱΐ, 
ν] ἀπιϑ αι. ἀΟΠη115 ΟΠΊΠΘ5. ἴπ 5ΟΪΌΠῚ ΤηΘΙΉ τᾶ ἴΠ0]}- 

[πδηΐ, 
ΠΘ(Ὲ6 Π.Ὰ]161 Ἰαοίαπη πῃ 8πὶ ̓ ἰηαιιθί, πΘαι6 ΠΡ 6 Υὶ 
ἴῃ Θά 5 σΘιηπέ 51105 ρᾶίγο5 διηρ]οχὶ : 
ἰδηΐ5 50 1}16ού ΠΙοοΘ Παοία8. ᾿πουγυ ἴῃ ΟἸηη65 Τὰ η- 

[ἀϊίυ5. 
ΕΠδα! ΒΑ τΊδχα ΤΠ ΘΔ ΠῚ ΒΘΙΏΡΘΙ ΘΘΠΙΟ ΘΓ 618, Ρ85- 

[58Π|, 
Τηδί ΓΘ (116 ΤῊἸΒΘΓΓΙΤΩΔΙῚ 48π| ροβίμηοάππὶ ἀ 6] δον] 
Ἰρποίδιηηιιθ α1] ΒΟΡο 6 πὰ ἴαοϊθηΐ ΟΙΏΠ65 [ωἰ45. 
᾿μοοτον 6. ΑΠΟΙογηα6. φαϊάαυϊά Δ] 1] 56- 

[ἸὩΘῃ 5 ρΡΘ 6556 ροίουϊί, 
αυΐᾶ τηθιπὶ οαραΐ π66 ᾿ἰααϊξ νἱΐα, ΠΘ4ὰ8 ομηπἰᾶ 
να οὐ ὧν ΔΌΟΙΪον] τηθιηΓα, ἸηαἀἸβογοία, Πααϊΐ δαΐθπι 

[(θυγάτη. 
ϑρὰ ΤΠΘΌΠῚ οδρτΐ ΘΧΡΟΠΘΙΘ υοἰεξ8 ΔΌΓΟΓΘ Ὠδδοθηΐϊ, 
ὨΘ4Ὲ8 5.10 θη ΌΓοβᾶ ἰθῦγᾶ ΘΟΠάΘΓΘ ᾿πία8 : 

γΌ564116 ᾿ἰρ81 Π᾿ηαθηΐθ5 πηθυχῃ Ἰοουπ ἀοἰπα 
ΤῊΪΡΤΆΓΘ ἴῃ 8] Πππὴ Ἰοουπὰ οἱ 86 ροραϊπη Μίπορνδ, 
851 αυοα ΔΙΙΘᾺΡΙῚ τπογ]β οπρίαμη, δηπαθηΐθ ἴαίο, 

[᾿πνϑ ΠΟΥ 5. 
202, ΑἸἸΌΡ. 

Τ᾿ δηαῦϑιη οχ ΒΟρΡΙαρο αᾳυοάδηῃ τηονίαο. 

Ποβὶβίθ βροϊαγο θχϑγοϊζατη δά Π1Γ15 ΤΘΓΓ τὰ ῥχγοΐθο- 
[τ ; 

͵δπὶ δηΐτη ϑίυγηϊα5 ᾿ἰγαβοϊζαν δα ρ ον γι βίϊα ν] 4 6η5, 
ἱπαϊρηδίαν αυϊάθη ΟΡ οῳάθιη Θχϑγοϊίαβ οἱ ἰυδ 

[[Δοἷᾶ, 
οἱ τηϊ οὶ σοηΐθπι διιάδοὶ- Δηΐη0 ἴῃ ἰθυυ τὴ δ Ὼ, 
ααῷ ἴπο Πρ το ἢποιη-ππροηδί, Γοροπαδίχιθ 4 

[[6οἰδβί!. 
298. ΑἸΙΌ}. 

Ταπαῦδια χ δΙάπο βαθὶΐα ᾿πβδηΐα οουτθρίο. 

Ο ραίγία, {ιδ!θηα {ἰδὲ ἀϊγατη ἱπηπι οἱ Μαγίομι Μ|- 
ἀυᾶπάο ἀθναβίαία Αϑία ορυ ϊθηίδ ᾿νθῦῖὶβ [ποῦνᾶ, 



528 
Ἰταλίην ἐς γαῖαν, ἐὐστεφάνους τε πόληας, 

Θριναχίην νῆσον πολυήρατον, ἣν 'χτίσατο Ζεύς. 

υ ἥξει γὰρ στρατιὴ πολυφέρτατος, ὀδριμόθυμος, 

τηλόθεν ἐξ Ἀσίης, ὅθεν ἡλίου ἀντολαί εἶσιν, 
καὶ βασιλεὺς διαδὰς στεινὸν πόρον ᾿ἰλλησπόντου 

ὅρχια πιστὰ ταμεῖ πρὸς χοίρανον Ἠπειρώτην, 

ἄξει δ᾽ εἰς ἀσίην (9) στρατιὴν ἀνάριθμον ἀγείρας 

πάντοθεν ἐχ τ᾽ ἀσίης ἠδ᾽ Εὐρώπης ἐρατεινῆς, 

40 χαὶ σε δαυιᾶ, χήρους δ᾽ οἴχους χαὶ τείχεα θήσει, 

δουλοσύνην δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας 

τεύξει μήνιδος οὕνεχ᾽ ἀθηναίης μεγαθύμου, 

204. ΑΛΛΟΣ. 

Τοῦ αὐτοῦ. 

νίχα Νισαῖοι χρυσάμπυχες ἀργέται ἵπποι 

βῶσιν ἐπὶ χθόνα δῖαν, ἑὴν προλιπόντες ἐφέδρην, 

οὕς ποτ᾽ ἐν ἄστει τεῦξε Συρηχοσίων πολυόλθων 

Δαίδαλος ἤετίων, φιλίαν πολυήρατον αὔξων, 
» δαῖτ᾽ ἐπὶ χαλχείῃ, δεσμοῖς δ᾽ ἐπὶ δεσμὸν ἴαλλεν 
χρύσεον, ἐν δ᾽ αὐτὸν πᾶσιν Ὑπερίονος υἱὸν 
ἥρμοσεν ἀχτίνεσσι χαὶ ὄμμασι μαρμαίροντα" 

χαὶ τότε σοὶ, βώ μη, χαλεπ᾽ ἄλγεα πάντα τελεῖται. 

; ἥξει γὰρ στρατὸς εὐρὺς ὅ σου χθόνα πᾶσαν ὀλέσσει, 

40 χηρώσει δ᾽ ἀγορὰς, ἄστη δέ τε πυρπόλα θήσει, 

αἵματι δὲ πλήσει ποταμοὺς, πλήσει δὲ χαὶ δην, 
δουλοσύνην τ᾽ οἰχτρὴν, στυγερὴν, ἀτέχμαρτον ἐφέο- 

ἴσει, 
Οὐδὲ γυνὴ πόσιν ὅν γ᾽ ὑποδέξεται ἐχ πολέμιιο 

γοστήσαντ᾽, ἀίδης δὲ χαταχθόνιος, μελανείμων, 

1 ἕξει ἐνὶ φθιμένοισιν ὁμοῦ τέχνα μιητρὸς ἀπούρας, 

ἄρης δ᾽ ἀλλοδαποῖς πεοιθήσει δούλιον ἦμαρ. 

2058. ΑΑΛΟΣ. 

Τοῦ αὐτοῦ. 

Μὴ ψαῦ᾽ ἡμετέρης χεφαλῆς" οὐ γὰρ θέμις ἐστὶν, 

οἷσιν Αθηναίη χόλον ἄγριον ἐν φρεσὶ θῆχεν, 
ἅπτεσθαι θείοιο χαρήατος: ἀλλὰ πέπαυσο, 

μαντοσύνην τ' ἐπάχουσον, ἀληθέα ἥπερ ἐρεῖ σοι. 
ὃ ἥξει γὰρ χθόνα τήνδε πολὺς χαὶ χάρτερος ἄρης, 

ὃς λαὸν μὲν ἔνοπλον ὑπὸ σχότον ἀϊδι πέμψει, 
δήξει δ᾽ αὖ λιθίρυς πύργους χαὶ τείχεα μαχρὰ, 

ὄλθον δ᾽ ἡμέτερον καὶ νήπια τέχν᾽ ἀλόχους τε 

μάρψας εἰς ἀσίην ἄξει διὰ χῦμα. περήσας. 

10 Ταῦτά σοι εἴρηχεν νημερτέα Φοῖδος ἀπόλλων 
Πύθιος, ὅς μοι ἑὸν χράτερον θεράποντ᾽ ἐπιπέμψας: 
ἤγαγεν. εἰς μαχάρων τε δόμους χαὶ Περσεφονείης. 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙΑ ΘΒΕΟΜ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒ. 

4υἱ ρορυϊυμα δυτηδίμππη 511} ἔθ Ὁ ΓἃΒ Οἴοο πὶ 

ἤιὸ ἀδάαχὶξ ἴῃ Ὀοδίογαπι ἀοιηο5 οἱ Ρ 

Πα] οαην ἴῃ ἐθργϑπη, θΘη6-οογοηδίδβαιθ τ 6 
ὩΤΕΡΙηδοϊδιηαιθ ἰηβα] πὶ νᾶ 146 - ΔΙ Ὀ]]ΘΙΏ., 

ὙΠ πς [οοηά!ϊαῖ! 1 
Ὑηϊθὺ θη] ΠΊ Θ ΧΟΡ Οἰ [15 ν 8} 155 πη5, [ΟΡ 1 βϑί τα 
ῬΓΟΟὰΪ 80 Αβἰδ, ὑπηα6 5015 βυηΐ, οὔ, 
οὐ Τὸχ ἐγα]θοίο δηριβίο ἱγοίο Ἠθ᾽]θβροηΐ 
[άθγα οοτία ἴδθγιθί ουτὰ ρυϊποῖρο Ερίγοίδ, 
οδἀποοίααθ ἴῃ Αϑβίδπῃ (2) θχϑγοϊ [απ ἹπΠΌΤΩΘΡΈΤΩ 
ὑπαϊχαθ οχ Αβίδχαθ δὲ Ευσορα δῆπα, [1θοζι 
οὐ (6 ἀοπιδρθϊΐ, νἱ ἀπᾶβαιιθ ἀοτηο5 δὲ τηςϑηΐδ, 

Βουυ] αἰ Θ Πα 118 ΟἸΩΠΙθι15, ΠΡ ΘγῸ ἀΪθ δἀθιηρίο, 
᾿πηροηρί, ΟὉ ᾿γᾶτη ΜΙπουνῷ Πρ ΔΠΪΩ:8.. 

9404., ΑἸ}. 

Ε]αβάθτῃ.. 

Ουδηάο ΝΙβεὶ Πα θθηἾ5- αν (15. οὐ παίἑ 810] θαυ 
γϑηϊθηΐ ἴῃ ἰθυρᾶπι αἰνί πη, 588 σϑιοία 56ά6,. 
4.05 ΟἸ πὶ ἴῃ αγ06 ἴθοϊί Θυγδουβίογαπι να] 6- δαὶ 
Πάδ!ὰ5 Εδίϊοη δπηϊοἰ(18π| Ἰπου πϑτη 115,6 η5, [Τὺ 
ῬΓΏΒ6Ρ6 84 ὥῖϑιιπι, νἱ που ἰβχαθ νἱπουϊαπη 1π]6 οὶ 
ΔΌΓΘΟΠη, οὗ ἰη 16 ΟΠΠ65 ᾿ρβιπὶ ΗΥΡρουΙοηβ5. ἢ] 
ΘΟἸ]οοᾶν! τ 115 οἱ οι} 15 ΘΟΡ αβοϑηΐθτῃ : 
οἱ ἕχπο {Π1, Βοταδ, ἀασὶ ἀο]ΟΓ 65 οὐηπηθ5 Ποηΐ. 

ψρηΐοὶ ϑηΐπὶ δχϑροϊ αβ ἱηρθη5. 4υΐ ἔπδτῃ 
[ΟἸΠΘΠῚ Ὀ6 

ν]ἀυδὈϊίχαθ ἴογᾶ, αΥΌθ ΘΒ 66 'ρὴη6 νᾶϑίαθ!:, 
βδηραΐπ6 ἱπηρ]θὈ1} Παπηϊπα, ἱπιρ] 61} οἱ, Ογοιτα 
ΒΟ αἰθιη 110. τη ἸΒΘΓὈΠ]Θη, Οὐϊοϑᾶπη, 5] ἴ 

! τ΄ [πη 

Νοααθ πὰ ον ΘΟὨΪ αρῸ πη δαστη ΘΧοΙρΙθί 6 Ὁ 
γϑάμοθπι, ΟΥΟ 5416. ΒΕ θυγδηθα5, ΠΡ ἃ5- 

ΒΔΌΘΟΪ: ἱπίορ Θοίαποίοβ βίπηα! ΠΠΡ61Ὸ5 
ἴδετε 

Μάδγβαιδ θχίθγηοϑ οἰγουτηά δ]: Βουυ {015 α18 

4205. ΑἸΌΡ. 

᾿ ΕἸ] υβάθαι. 

Νδ ἔδηρβ οδριΐ ποβίγαπι : ΠΟῚ ΘΏΪΠΏ [85 6 
φυϊθυ5 ΜΊπορνδ ᾿γᾶπη ἀβρθγᾶπηι ἴῃ ΔΏΪΠΔ ΤΩ 
οογιη, οοηἰτθοίαγο αἰνίπυτη οἂραΐ : ΘΓΡῸ 
οἱ ναϊοϊπίατι διᾶϊὶ, νογὰ χὰ ἀϊοσοί Ε16]. 
γοηϊοί θηΐπὶ πᾶποοθ ἴῃ ἰθυγᾶπῃι τη Ὲ8΄ 

ἐγδηρθίαιθ βᾶχοββ ἰυΡΓ65 οἱ πηηΐᾶ Ἰοπρᾶ, 
Ορ65 ποβέγδϑ οἱ Ἰη δηΐθ5 ΠΠ06ΓῸΒ5 ὈΧΟΡΘΒΟΌΕ 

γαρίοβ ἰπ Αϑβίδτη ἀποϑί Πυοιϊθυ5 ἐρα]θοί 5. 

Ηδφο ΠΡῚ ἀϊχὶέ νϑῦὰ ῬῃΏΡαβ ΑΡΟΙΟ 
Ῥγίβῖαβ, Ζαϊ τα εἰ βασπὶ γϑ]  ἀππα τη  ΠἸ ΒΕ ΕΠ 



ἯΣ " ΔΟΥΚΙΑΝΕΙΟΙ ΠΑΡΩΔΙΑΙ. Ὁ 

ς 00. Α.ὩΣ ΕΚ ΒΑΚΙΔΟΣ. 

ἹΙερὶ Περεγρίνον χαὶ τῶν αὐτοῦ ὁμιλητῶν. 

ὁπόταν Κυνιχὸς πολυώνυμος ἐς «λὴς ταλτὴν 

Ἰδήσῃ δόξης ὑπ᾽ ἐρινύι ὀυμὸν ὀρινθεὶς, 

τότε τοὺς ἄλλους χυναλώπεχας, οἵ οἱ ἕπονται, 

μεῖσθαι χρὴ πότμον ἀποιχομένοιο λύχοιο. 
ἐ χε δειλὸς ἐὼν φεύγῃ μένος Πφαίστοιο, 

ιν βαλέειν τοῦτον τάχα πάντας Αχαιοὺς, 
μὴ ψυχρὸς ἐὼν θερμηγορέειν ἐπιχειρῇ 

ἰ δῷ σαξάμενος πήρην, μάλα πολλὰ δανείζων, 
᾿χαλαῖς Πάτραισιν ἔχων τρὶς πέντε τάλαντα. 

07, Β. ΩΣ ΕΚ ΣΙΒΥΆΛΗΣ. ἡ 

τῷ περὶ Περεγρίνου ἢ ἢ Πρωτέως χυνιχοῦ. 

λλ ἐκόταν Πρωτεὺς Κυνικῶν ὄχ᾽ ἄριστος ἁπάντων 

νι ἐριγδούπου τέμενος χάτα, πῦ ὅ ἀναπαύσας, 

; φλόγα πηδήσας ἔλθῃ ἐς μαχρὸν ὄλυμπον, 

᾿ τότε πάντας ἀλῶς, οἵ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσι, 
ἰτιπόλον τιμᾶν χέλομαι ἥρωα μέγιστον 

ἈΠΕ φαίστῳ καὶ ραχλῆι ἄναχτι. 

8. Γ᾿ ῺΣ ΣΙΒΥΛΛῊΣ ΠΡΟΜΑΝΤΕΥΣΑΜΈΝΗΣ. 
Περὶ Ἀλεξάνδρου τοῦ ψευδομάντεως. 

ξείνου Πόντοιο παρ᾽ ἠόσιν ἄγχι Σινώπης, 
αι τις κατὰ Τύρσιν ὑπ᾽ Αὐσονίοισι προφήτης, 
πρώτης δειχνὺς μονάδος τρισσῶν δεχάδων τε 

ἑτέρας μονάδας χαὶ εἰχοσάδα τρισάριθμον, 

ὃρ ὃς ἀλεξητῆρος ὁμωνυμίην τετράχυχλον. 

οὐδε τ τς ΘΑΡΌΤ ὙἹ. ῬΙΟΤΑ ὈΠΛΟῦΙΑ., Ὁ20 

ΠΌΟΘΙΑΝΙ ΡΑΒΟΡΙΛ: 
290,1. ΤΆΝΟΘΑΜ ΕΧ ΒΑΟΙΡΕ.. 

" ῬθΡθρυΐηο οὐ 6᾽τι8 βϑοίδιου ρα. 

5664 0] Ογηΐοιιβ τπᾶρηντη-ποηθη παδθηϑ ἴῃ ἤαπι- 
[πη πὶ ΠΉΔΠ ἃ Πη 

Ἰη5}Π16ἱ, φ]οΥῖα Τὰν }15 δηΐπιο ϑχοί(αίο, 
ἦᾶτα ἰχηο 4]105 να!ρίοδηθ5. χαὶ ἢ] ππὶ βθοίδηίζαν, 
ἸγΉ Ὁ] ορον θέ Ταΐαπη ἀθαπ 5 Ἰὰρ]. ; 
Ουἱὶ διιΐθπη, ἐἰτη 15. απ 5ἰ}, ὰ ρον νὶπὶ Υ αἰοδηὶ, 
ἸΔρΙαἸΡι5 ρϑίδηξ θιπὶ ορογίοί οἰΐο οππηο5 ΔΟΠΘιὶ, 
6, απ ἔτ] ] 018. 5ἰξ, οα] ἀαπι- ΔΙ φαϊ4- ἀἴοοτθ οο- 

[ποίαν 
ΔΕΓῸ ΓΘἰθγίἃ Ῥθ γᾶ, δ ηοά πὴ τηυ]ἃ ΓΘ ΠΘΡδη5, 
ἴῃ Ῥυ]οΡΙ5 Ῥδίν5 ΠΆΡΘἢ5 ἰθὺ αυϊηαι8 ἌΡΑΡΝ 

297. 11. ΤΑΝΟΑΜ ἘΕΧ ΒΙΒΎΙΠΙΑ. 

6 Ῥοϑυθρυῖπο 86 Ῥγοίθο οσηΐοο. 

Δί ὑὉ]᾽] Ῥγοίθιιβ Ογηϊοουιπὶ ἸΟηρ6 οΟρίϊπιι5 ομπηϊ- 
[τη 

8 δονὶϑβ νὰ}6.--βοηδη 15 ἰθΠΊρ] πη, ἰθὴ18 ἀσοΘη50, 
ἴῃ ΠδΠημηδ πη ἰη5.}16Π5. ἴθυϊΐ ἴῃ τηᾶρηυτι ΟἸγπι- 

: [Ραπι, 
181η πη ΟΠΠΠΘ5 86:16, 4] ἰοΥΓῷ ἴγαρθ5 θά αηΐ, 
ὨΟΟἰΪγᾶΡ. ΠῚ γΘΠΘΓΘη 1 [060 ΠΘΙΟδ, ΤΠ ΧΙΓΉΊΤΩ 

[ο}6 Τρ. 
ἰη-Θοά6π1-ἰγοηο: βθἀθηέθηι ουτη Ὑ α]οᾶπο οἱ Ηθι- 

308. ΠΙ. ΟΥΑΒΙῚ ΒΙΒΥΠΙ,15 ΡΕΖΕΘΙΟΕΝΤΙΞ. 

6. ΑἸοχδηάχο [α]580 νϑδίοϑ. 

Εαυχίηϊ Ροπίϊ Ἰυχίδ ᾿Πἰογὰ οἱ ρΓΟρ6 ϑ΄πορᾶιῃ, 
οΥΙξ φυϊάδιη δὰ ΤΌΡΡΙ πη, 50 Αὐβοη 5, ριορ μία 
Ροϑβύ ῬυΙη8πη ΤηΟηΔ6ΠῚ Οβίθη6η5 ἰθγηᾶβι6 ἀδθοᾶ- 

[ἀξ 

αυΐϊηαιιθ 811ἃ5 πηοηδδ5, δὲ υἱρίηἰ {εἰ ρ]1οἰ-ηὰ- 
[ΠΠ61Ὸ, 

ὙΙΓῚ ΑἸοχϑίθυ 5. ΠΟυπ ΟΠ τ ἶδπὶ ΟΥ̓ ΒΘ -απδίθγπο. 

τ τον 296. 

1. δὲ ῬΡογοφγῖπο δέ 6718 δοοαέογίδιις. 

ι αὶ Ἶδτι ναυῦῖο ΟΥμῖσιιβ ΘΟρ ΠΟΥ 6 βδυηγηΔ ΠΩ 
. ἴἀΡ}15 ἀρτίαϊαβ ρθοίουϑ [ἌΤη88 : [{τἀτὰ, 

' ἴδιος γαϊρίοδηθϑ, αρθα ἤππο ἰγηϊ δία τηδρὶϑ5- 

; Ο Ἰαρὶ, δάϊοο, ἴᾶτὰ ἀἰβοθάθηςβ οι θπηΐ. 

τ ρημθανν τηϑίι α]οδηὶ Γαρϑνὶὶ εθβίαβ, 
5. Θοηζαβιϊτη Πιπο βαχὶβ ρϑίδί οπηηἷβ ΑΘΒΙνΊΒ, 

5. Ὧ6. οδἰ᾿ στη σοηθίαν {ΡΊρΊατι5. 1056, 

ει ἄθηβ ΔΓΟ ρϑυϑῖῃ 46 ἴυβ οῦ 6 τηα]ΐο, 

ἐπῖ5 οοπα ἰδ ΒΔ 6 η5 ρα ]ον 5 ἐδ αυΐϊηαπδ ἰδ] οηΐδ. 

Ὥ ὃ ΜΑΤΗ. ΘΕΒΝΕΠ, 
᾿΄ 291. 

ΠΡ δ Ῥεγοογῖπο 8οῖ; Ῥυοΐσο οὐτγιίοο. 
Ἶδτὰ Ῥυοίθιβ, ΟΥ̓πΙ σου τη τη χίτητ8 ἈΠῚ18, 

ἈΝΤΗΟΠΟΟΙΑ 111. 

δα Φονῖβ δ᾽ εἰβομὶ βαθοθηβὶβ ἰρηΐθι15 ἐθ 461), 

ἴῃ βδιηγηδγη 151}16η8, δἸίατη οοηβοθηάθὶ ΟἸ ρα, 
ἴχσπο αηδ αποίαμποί νοι  Π1 ΤΩ ΠΟΙ 6 θυ γὲθ, 

ποοίϊναραχμη [060 γϑποραυὶ μθροᾶ, ροἰθη θη, 

Ἡδγου]θοαιθ, ἱποααθ ἰἤγοηο, Ὑα]οδηθ, βϑαἀθηίθῃῃ. 

ΜΆΤΗ. ΟΕΒΝΕΒ. 
298. 

ΠΠ|. Π)6 Αἰοασαπάᾶνγο ζαίδο υαΐο. 

Τἀϊίονα δὰ Ἐπιχὶπὶ Ῥομὶὶ νἱοῖπα ϑἴηορΘ, 

δα ΤΌΡΓΟΒ οὐδ Αὐιβομῖὶο 50 σοϑθ ΡΤΟρθίδ, [ἰδὲ 

Ὀοϑὺ φυϊπηδηι τηοηϑάθιῃ, ἀθοδάδϑ ἰγ65 αυἱ {01 πη ὴ5- 

οὐ τηοηδιδβ αη]πᾶ8 οὐ [6 υἱοθβιπιδ βὶρηδ, 

ααΐᾳαθ ἀο15 οἰανρὶ μοηλθὰ σοίδὺ οὐ αμαίθυμο. 

σ᾿ ΑΙΈΧΑΝΡ. 
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9299, ΑΔΗΛΟΣ. 

Περὶ τοῦ αὐτοῦ. ὶ 

“Περσείδης γενεὴν Φοίδῳ φίλος οὗτος ὁρᾶται, 

δῖος ᾿Αλέξανδρος, Ποδαλειρίου αἷμα λελογχώς. 

800. ΑΛΛΟΣ. 
Περὶ τοῦ αὐτοῦ. 

Τιέμεναι χέλομαι τὸν ἐμὸν θεράπονθ᾽ ὑποφήτην᾽ 

οὐ γάρ μοι χτεάνων μέλεται ἄγαν, ἀλλ᾽ ὑποφήτου. 

901. ΑΛΛΟΣ. 

Περὶ Ἐπιχούρου. 

Μολυύδίνας ἔχων πέδας ἐν βορθόρῳ χάθηχαι. 

902, ΧΡΗΣΜΟΣ ΑΥ̓ΤΟΦΩΝΟΣ. 

Σενηριανῷ. 

Πάρθους ἁ μενίους τε θοῷ ὑπὸ δουρὶ δαμάσσας 

νοστήσεις δάβην χαὶ Θύμόριδος ἀγλαὸν ὕδωρ 
στέμμα φέρων χροτάφοισι μεμιγμένον ἀχτίνεσσιν. 

8308. ΑΛΛΟΣ. 

Σενηριανῷ Κελτῷ. 

Μὴ σύ γ᾽ ἐπ᾿ ἀρμενίους ἐλάαν στρατὸν, οὐ γὰρ ἄμει- 
νον, 

μή σοι θηλυχίτων τις ἀνὴρ τόξου ἄπο λυγρὸν 

πότμον ἐπιπροϊεὶς παύσῃ βιότοιο φάους τε. 

804. ΑΛΛΟΣ. 

Νοσοῦσι. 

Μηχέτι δίζησθαι νούσοιο λυγρῆς ἐπαρωγήν" 
'πότμος γὰρ προφανὴς, οὐδ᾽ ἐχφυγέειν δυνατόν σοι. 

᾿ΑΝΤΗΟ θαι κε ̓ἀλδολ, ΑΡΡΕΧΡΙΟΙΣ 

ΠΟ 300. ἸΝΟΒΗΤΟΝ 
399 δοάθιη. ὭΣ 

αἶναβ Αἰοχαηάον, ῬοάδαΙ τὶ βαηριήηοπη 

800. ΑΙαῦὺῦ.᾿ 

9 δοάριῃ. 

ΗοΠΟΓΡΑΓΘ Ἰάδου ΠΠΘῸΠῚ ΤῊ] 5 ΓΕ1ΠῚ δα, οὶ 

Νὴ οηΐπὶ τ] ῃϊ αἰ νγ {ἴα ουτῶ υὐδε πε 

Ἐφ 301. ΑἸΜΌΡ. 

Ὡς Ερίοατο. 

ΘΟΓΟΠΔΠῚ ἴθγθηβ "Ἄπρρυον ΡΘΙ : 

8308. ΑΙαῦρ. 
᾿Βονθνρίδηο δ] δ... 

Νδ ἴὰ ἴπ ΑΥΠμθηΐο8. ἀσοθγθ ὑϑὲϊθ 6 
ἐμρονυὶ Ι 

904, μαῦρος Ἐν 

ΖΞ δτοιαπίιθα. τι 

ζαΐτπι οηἶπὶ πηδηἰ [Θβίιπι, ΠΘ(ῸΘ 6 

299, ἸΝΟΕΒΤΌΜ. 

1)6 φοάοηι. 

Ῥϑυβί 65 βϑηθβ ἢϊο, ῬΏΉΩΡΟ οαραβαιθ, νἱ ἀθίαν, 

ἀνὰ ΑἸθχαηάθν, Ῥοάδ!νῖ βδηραΐηθ ὀρθία. 

10. ἘΡ. ΡΠ. 
900. Αττῦϑ- 

6 φο(ἰοΉι. 

δίθηη ΟΡ ΔΘ τη θα, [060 γῸ5 δίαιθ χη ϊ ἢ] 5 ΡΌΤΩ : 

αἰνηϊαϑ 80. ϑηΐμ ΟἸΤῸ, 564 ΟἸΤῸ ταϊηἰβίσιμη. 

τῦσ. ΕΡ. ΡΙ}.- 
901, Αἰτῦν. 

6 Ερΐϊοιινο. 

Ἰδβιἀϑί ἴῃ ΘΟ πΟ Ρ]αη} 615 οοθροϊ 5 οδίθη15. 

τῦσ. αν. Ρ... 
ϑ02, οβασυυῦμ νΌσλ1, 

δουερίαπο. 
Ῥδυτμ]8 Αὐπιθηϊΐβαιθ μδβία οθὶθρὶ Βα ρορδι δ, 

ἀνθὸ πὶ Βοιηδηδηη Γθρϑίθϑ ΤΊ 6 ΊΒ6 116 
ΡΘΡπϊχίϑ ὑδαά 18 ἸΔΌγΟ ὑπὰ (θη ρον ἢ 

808. Αἰαῦρ. Ὁ 

ϑουογϊαηο Οοία. 

Ῥυοορο ἴῃ ΑΥΤΩΘΗΪΟ5 ΠΟΪΪ ; Π60 δία 
μ6 01 Τϑυαΐηθο νἱν διηϊοία ἰγἰβίθ ἢ 

Ἰτητη ἐ{6Π8 [αὔαχα, ρουϊτηδί οαπὶ ᾿πππ 

804. ααῦρ. 

“Ερνοίαηέϊδιις.. 

Αὐχἠΐαπι ἰυἰβεϊ τηοᾶο θβίπο ἢ 
πᾶτῃ ἕαίωτο ἀρρανοὶ, {01 πθο υἱ 

ὟΝ, 



ϑ0ῦ. Λλλοσ.. 
Ἀλεξάνδρου τοῦ ψευδομάντεως. 

ἈΧκ κὰκ 

; ᾿Μαλλὸν χώρει θεσπίσματά τ᾽ ἀμφιλόχοιο. 

ΝᾺ 906. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Ῥουτιλλιάνῳ. 

τόρην πολέμων τε διάχτορον ἐσθλὸν ἀοιδόν. 

807. Τῷ αὐτῷ. 

εἶ! ̓ ὃς νῦν φαίνῃ, μετὰ δ᾽ ἔσσεαι ἡλιὰς ἀχτὶς, 

τήσεις δ᾽ ὀγδώχοντ᾽ ἐπὶ τοῖς ἑχατὸν λυχάθαντας. 

808. ΧΡΗΣΝΟΣ ΑΥ̓ΤΟΦΩΝΟΣ. 

Τῷ αὐτῷ. 

μον ἐν ἀχεξανδρου τε Σεληναίης τε θύγατρα. 

809. ΑΛΛΟΣ. 
, ο,δος ἀκερσεκόμης λοιμοῦ νεφέλην ἀπερύχει, 
᾿ : 
ει 
Τ 

910. ΑΛΛΟΣ. 

“Ὡς Βασιλέως Γλύχωνος τοῦ δράχοντος, 

δος ύρυ ψυχή ποτε μὲν φθίνει, ἄλλοτε δ᾽ αὔξει: 
ἡ ὃ προφητείη δίης φρενός ἐστιν ἀπορρώξ, 

Καί μιν ἔπευψψε πατὴρ ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἐπαρωγόν᾽ 
᾿ αὶ πάλιν ἐς ἃθς εἶσι Διὸς βληθεῖσα χεραυνῷ. 

811. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τιανῷ τινι Σαχέρδωτι. 

δ ἰΐου ἀρμίδιν, ἐπεί οἱ λυγρὸς οἶτος ὀπηδεῖ. 

(λάρον ἵεσο νῦν͵, τοὐμοῦ πατρὸς ὡς ὄπ᾽ ἀχούσης. 

βρο γχιδέων ἀδύτοισι πελάζεο χαὶ χλύε χρησμῶν. 

τον Πηλείδης ἐγένου, μετὰ ταῦτα Μένανδρος. 

ΠΘΑΡΌΤ, γι. ῬΊΟΥ Α ΟΒΑΘΠΙμΑ. ᾿ 591 

80ὅ. ΑΙτῦῦ.Ψ 

ΑἸοχδπανὶ ἔα ]βὶ ναί β. 

ΟἸΑΡ απ ᾿ΐ0 πιιηο, ταὶ ραίνῖβ αἱ νόθθτὶ δμ ΟἾΔ 5. 
Ἐπ κ κὰκ 

ΒιΔηΘΒΙ ἀδγιπὶ Δα γ (5 δοοορᾶο, οἵ δυάϊ ογδουΐᾶ. 
ΝΥΝ ἡ 

Αἀ Μα απ γάρ, ογδουϊααθ ΑἸ ρὨ]Π] ΘΗ]. 

900, ΨΌΒΒΌΕΜ. 

Ἀπ ᾶπο. 

ῬγΓΠΑΡΌΓδτη ὈΘΙ]ΟΥ τα 616 τα] Ἰδέ γιατὶ ΒΟΠιτ οδη- 
[ἰογοπὶ. 

907, ΕἸάθηη. 

Ῥυϊπλθμη ΡΟ] 165 {υϊβιϊ, ροβέ ἤο ΜϑηδΠαθν, 
ἀρίπάθ αυϊ πὰηο ᾿πσ6- τιον, ροβίθα ον 5. 5018 15 
σΊγΘΒ6.16 οοἰορίηΐα 5ῈρΓᾶ οοη πὶ ΔΠΠΟ8. [τδαϊι8, 

908. ΟΒΑΟΠΠΌΜ ΝΟΟΘΆΑΒΕ. 

Εϊάθμ. 

Παοῖϊΐο- ὑχόγθπὶ ΑἸθχδπαάτιααθ Τμπιπέραιιθ ἢ] Ἰα πη. 

909. ΑἸ}. 

ῬῃΟθυΒ ᾿ηἰοπβαβ ρθ5ι15 πα θ πὶ ΔΙ ρ δ, 

910. ΑἸ}. 

Ουδδὶ τορὶβ ΟἸγοοπὶβ ἀνδοοη]8. 

Ῥγυίβᾶρον δηΐπηϑ, πὰπο αυϊάθπι ροΥϊΐ, ἢὰηΟ δυΐθπι 
5604 νδίϊοϊ ηᾶ-ν]5 αἴδ τηθη 15 δὶ ϑιηδηδίϊο. [ογοβοῖί : 
Εἰ ϑᾶμῃ μηϊβὶύ ραΐθν ΠΟΠΟΓΌΙΩ γἱΓΟΓῸΠῚ δι ΧῚ Δ ΓΙ ΟΘ ΠῚ; 
οἱ ΓΌΓΒῈ5 8δἃ Φον]5 8665 1ΐ δ ονὴβ ρθγουβϑᾶ [ὉΪ πη Π6. 

311. ΕὔΞΡΕΜ. 

ΤΊδηθηβὶ οὐϊάδτη ϑ'δοογάοίϊ. 

Νδ ογθάδβ [βθρὶἄο, φυΐρρθ θὰπὶ {γ15}15 θχὶίι5 τηδηβί. 

ϑ0δ. Αταῦν. 

ΑἰἹοσαπαγὶ [αἰδὲ υαΐϊξ. 

ἰατῃ ΟἸΔτοτ ἴτο, ταϑὶ γοθθηῃ ρδίυ 5 δυάϊτανιδ. 
ἈΠΟ] ἀΔγατα δα γἰ5 Δοοθάθ, ογὐδοιϊα οἱ δαὶ. 

᾿α ΜδΙ]ατα ΑἸ Π]οοΒΐαπ6 δυάϊίατα ονδοα]α ναάθ. 

306. θένα. 

ἈΕιιίαηπο. 

ὸ Ὑὐδαβοταπ, ὀβνθβίθαιθ οδμθηΐθηῃ 1 86118, γδίθχω. 
᾿ 1Χ|σ. ἘΡ. 910. 

: 801. ΕἸάφηι. 

ἄξῃ ῬΥΪπηατα ἴχοΡαβ, ροϑβὺ ἰβϑία Μθηδηάθυ, 
ατα, ααἱ παηο Υἱνίβ, ταἀϊαβ ροϑὺ οχηηΐα 50118, 
ἰ αστη, ἐρῃ ὐς οθῃίατα οοἰορί ἰδ ΘΧΘΡΘΡῚ8 ΔΏΠΟΒ. 

τῦσ. ἘΡ. 910. 

τῦσ. ἘΡ. Ρ1}. 

908. ΟΒΑΟυΠῸΜ ΨΟΟΘΑΙΕ. 

Εἰάθηι. 

Ῥαοῖίο ΑἸθχαμάγο παίδηῃ Γιυπδαῖθ ρα ΘΠ] γα. 
1ῷ}Ὁ0. ΕὉ. 1}. 

309. ΔτῦΡ. 

Ιηἰοπβαβ Πα 6 πὶ Ῥϑβιϊβ ἀθρθ ΑΡΟ]]ο. ταῦτ. ἘΡ. Ρ1Ὸ. 

810. Ομαϑδὶ γορὶς Οἰψοοηῖς αν αεοπῖδ. 

Ῥυίμαροῦθθ ν᾽ 5 ΤΩ 65 δΙτηδι ρϑυ τα τι6 τϑάϊέααθ᾽ 

γαιὶβ αὐ οϑὲ δηϊπιιβ δου 18}1} 6 τηθηΐθ ῬΓΟΡΔΡῸ : 
τηΐϊββιιβ δά ϑϑί ᾿58ὰ Ῥ δ γ 5 δ χὶ]ΠἸαΐον Βοποδίΐβ, 

οὐ βϑᾶϊῦ δὰ ραίγοια δονὶδ}ῖ [αἸταΐηθ ἰδοίαϑ. 
τῦσ. ἘΠ. 91}. 

8911. ΕΥὔΒΡΕΜ, 

Τιαπρηϑὶ ομΐάαηι Βαοογαοίὶ. 

Νο Τιϑρίάο ογθάδβ : {γ15.15 τηδηρὺ θα τιβ Πα. 
τῦο. ΕΡ. ῬΠῸ- 



819, ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Εἰς τὰς τοῦ ᾿Επιχούρου δόξας. 

Πυρπολέειν χέλομαι δόξας ἀλαοῖο γέροντος. 

8313, ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ἰῖς δίνας ἵἴστροιο διιπετέος ποταμοῖο 
ἐσθαλέειν χέλομαι δοίους Κυδέλης θεράποντας, 

θῆρας ὀρειτρεφέας, χαὶ ὅσα τρέφει ἰνδικὸς ἀὴρ 
᾿ἄνθεα χαὶ βοτάνας εὐώδεας" αὐτίχα δ᾽ ἔσται 

ὅ νίκη χαὶ μέγα χῦδος ἅυ» εἰρήνῃ ἐρατεινῇ, 

814. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

Μάλόδαχα χοιρείων ἱερῇ χυμιίνευε σιπύδνῳ. 

ϑ1ὃ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Κυτμίδα χρίεσθαι χέλομαι δροσίην τε χέλητος. 

910. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Δίζεαι ὅστις σὴν ἄλοχον μάλα πάγχυ λεληθὼς 
᾿Καλλιγένειαν ὑπὲρ λεχέων σαλαγεῖ κατὰ δῶμα : 

Δοῦλος Πρωτογένης, τῷ δὴ σύγε πάντα πέποιθας. 

πύιες γὰρ ἐχεῖνον, ὁ δ᾽ αὖθις σὴν παράχοιτιν, 

ἢ 
᾿Β ἀντίδοσιν ταύτην ὕόδρεως ἰδίας ἀποτίνων. 

: ἄτας» Ἔχχλ᾽ πὶ σοὶ δὴ φάρμαχ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν λυγρὰ τέτυχται 

ὡς μεήτ᾽ εἰσαίοις μήτ᾽ εἰσοράοις ὃ ποιοῦσιν. 

Ἐνμήλεις δὲ χάτω ὑπὸ σῷ λέχει ἀγχόθι τοίχου 

πρὸς αὐλῆς καὶ σὴ θεράπαινα σύνοιδε Καλύψω. 

ὌΠ ΘΓ ΆΥΤΟΥ. 

Μὴ σύ γε πλωέμεναι, πεζὴν δὲ χατ᾽ οἶμον ὅδευε, 

818. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Νυχτιπλάνοις ὀάροις χαίρει χοίταις τε δυσάγνοις. 

ΑΝΤΠΟΙΘΟΙΜΣ ΠῚ ΔΡΡαχριοιδι Ἴὴι 

912. ἘΣ ΌΞΘΕΜ., 

ἴῃ Ἐριοασὶ βοη(θη 85. ἦν 

3913. ΕΟὔΒΞΡΕΜ. 

Ιη νουῦίϊοθβ Ἰβίυ] ἃ- ονθ- 6] ρ δὶ ΠΆΓΩΙ 5. 
Ἰη]1οἱ 1080 ἀπο ΟΥ̓ 6 165 τηϊηϊβίτοθ, 
Ὀ6|Π085 τηοηίΐ6 0185, οἱ 4.05 ἰϊξ ἸηἀἸοι5. Δ᾽ 
ἤογο5 οἱ Βουθᾶ5 ὈΘΠ6-ΟἸθηΐ68 : ἜΒΡΗΜΘΝ 

81. ΕΌΒΡΕΜ.. 

Ογίμϊάθ πρὶ ἐδ Ἰυ 60 Βρυμπᾶαθ. 6αι 

416. ΕΟΌΒΡΕΜΟ 

ΓΘΠΠ ΠΟΥ ΟΠ 6 ΠῚ ΠΔΠῸ Β{ΠΡΥΤῚ ῬΤΟΡΡΙ 1 
Θ6ἀ {101 ἴδτ νθῃθηᾶ 80 515 ἰυ]βίϊα 
αὖ ΠΘ4Ὲ6 δι᾽ 5, ΠΘα116 ν᾽ ἀθἃ5 4 ν 
Τηγϑηΐθα δ ΐθπὶ ἀθογβαμη, 5 ἴὰο Ἰθοΐο 

δά οδρυΐ : οἱ πᾶ ἴαπγαϊα ϑοπβοϊατοϑί. 

Ἵ 917. ΕΟΌΞΡΕΜΝ, 

Νδ μι 58η6 ὨΔΥΙΡΆΓΘ το 8; μεληθη! : 

918. ΕΥΌΒΡΕΝΜ., 

Νοοίῖναρ!5 παρ (115 σαυάοί οὐρλίνυκαιοῦ " 

“812, ῦΒβΡΕΜ. 

ἴηι Ἐρϊοιὶ βομέθηϊαϑ. 

Ἑάῖδο ἀθογθίδ 56 η15 Θουα ὈΌΓΘΓ 6 οδθοὶ. {π|0. ΕὉ. ΡΙΩ. 

918. ΕΌΞΡΕΜ. 

1βἰεὶ νου ἰοῖθαβ, 1αρ515 ἀϊνὶ πιύβ ἀπά ϊ5,. 

Ῥγεθοϊ ρίαν ἀποβ ΟΥθ6165 δάϊοο τηϊηϊβίυοβ 
τη ΟΠ 5 δἀποίοβ; δὲ, απ05 8}1ὺ Τηἀ]οι5. ΔΘ 

ἤογϑβ, δία μϑυρδ8 ἔγαυϑηῆτϊθβ : δυθηϊθία 
οὕ ἄθοογθ ἱηρϑηςὶ νἱοίουϊδ, ράχαὰθ θθηϊρηᾶ. 

: ; 10. ἘΡ. Ρ1}. 
814, ἘσΒΡΕΜ. ; 

Μαῖνδοαῦ ρογοΐηδθ βδουδίο νᾶ 868 σαχηϊηδ. ᾿ 

' τῦοσ. ΕΡ. Ρ1». 

810. Εὐῦβρεν. 

ϑοἾ6 οαρ 8. ααϊβηδηη χορθῖὶ {1 08}}18 ᾿ 

ἴῃ βίραιβ Γανεπα βαδὶσαὺ ἰθοίο 580 ΣΝ τῷ 
ϑουνὰ5 Ῥγοίορθηθ8, 18, οαϊ ταῦθ οχη δ 

15 1 αυοὰ ἀφάθναΐ, ἀδὺ δἱ ταν ϑὰ8 ὑπ. ἶ 
νἱηἀϊοίδηῃ 15 τϑρϑίϊ [Δ 0015 ΡΓῸ ταρρίραβ. 
Τυϊβθα Ἰδτηααθ {101 ΡΘ1 αὐ απ 16 Υ6Π. 

αὖ Πα τ6 α88 [λοϊαπί ν] θαβ, πθο θὰ δὶ 
Αἃ ταῦχαπι ἸΏ ΘΏΪ65 Πδθ0 οἱ βιιρροϑβίδ 
δὰ σαραΐ : δϑί βογατα ἐμά οοηβοῖδ, βθυΎδ, 



8ι0. ΠΕΠΛΑΣΜΕΝΟΣ. ΧΡΗΣΝΟΣ. 
ἶ ρομαντευσαμένου τοῦ ἐν Κολοφῶνι ᾿Απόλλωνος. 

ε ποθεῖτε μαθεῖν νούσου τέλος ἠδὲ χαὶ ἀρχήν; 
οτέρους μία νοῦσος ἔχει, λύσις ἔνθεν ἀνέστη᾽ 

ὰ δ᾽ ὁρῶ τοίσδεσσι πάθη χαὶ ἀνήνυτα ἔργα" 

ὀτεροι φεύξονται ὑπεὶο ἅλα λυστοδίωχτοι, 
μὰ δὲ μοχθήσουσι παρ᾽ ἀνδράσι μιξοθαλάσσοις 
τάφος ἀμφοτέροις θάλαμος χαὶ πῦρ ἀΐδηλον, 

Ῥ ποταμοῦ Νείλου παρὰ ῥεύμασιν ἵσιδι σεμνῇ 
υτείρῃ υὑετόπισθε παραστῆς ὄλόια δῶρα. 
λλ᾽ ἔτι ποὺ μετὰ πήματ᾽ ἀρείονα πότμον ἔχουσι. 

820. ΑΛΛΟΣ. 

ς ἀειράμενος ἀπ᾽ ἐὐστάχυος παρὰ Νείλου, 

φεύγεις Μοιράων νήματ᾽ ἐρισθενέων. 
τλαθι, σοὶ γὰρ ἐγὼ χυαναύλαχος Αἰγύπτοιο 

αἶψα πέδον δώσω" νῦν δ᾽ ἐμὸς ἔσσο φίλος. 

891. ΑΛΛΟΣ. 

ἣν χάριν ἐν πρώτοις, αὐτὰρ χλέος ὕστατ᾽ ἔχουσαν, 

φράζεοθ᾽, ὦ Δελφοί, τόν τε θεᾶς γενέτην, 

Ἢ 'γηὸν προλιπόντες. ἐμὸν, χαὶ χῦμα τεμόντες, 
ἥξοντ᾽ ἠελίου πρὸς χθόνα κυανέην, 
ἥπερ ἀριστοδίων μέγ᾽ ἀέθλιον ἐξάψονται, 
᾿λευχὸν ἐπὶ χροτάφων στέμμα μελαινομένων. 

: 922. ΑΛΛΟΣ. 

ἰθιόπων εἰς γαῖαν ἀφίξεαι ἄμμιγα κούρῃ, 
᾿ δεσμῶν ἀρσαχείων αὔριον ἐχπροφυγών. 

Ε 828. ΑΛΛΟΣ. 

[χντάρθην φορέουσα πυρὸς μὴ τάρθει ἐρωήν᾽" 

δηϊδίως μοίρας χαὶ τἀδόχητα πέλει. 

: 

ΠΑΡΌΝ, γι, ΓΝ ΘπΑΟυμΑ. 8388 
319. ΕἸΟΤΌΝΜ. ΟΗΔΛΟΟΠΙΝ. 

Ταπαυδτη ναἰϊοϊηδηίθ 'ρ80 ΑΡΟ]]η6. ΟΟΙορμοηΐο. 

Οἱ ορίαιῖ8 βοῖγθ τη θὶ ἤηθπὶ δἰ αιιθ ρυϊ ποῖ ρίαπι 
ΑΙΏΒΡΟΒ ᾿ΠΠ115 ΤΠΟΤΌι15. Παροί, βοϊαίϊο ἱπάδ οχἰβίδι : 
5604 αἰνὰ ν᾽ 460 ΠΪ806 )η)εΐ61)8 τη]. οἱ, ἴῃ Πηἰ[ο5 1ἃ- 
800 ἔπρΊθηΐ ΡΟ Τὰ 6 τ 6-δοί!, [θοΓ68; 
σπου] ρα Ἰθηίαν ἀρ γἱγο5 τηᾶτὶ - υἱοΐποβ, 
Θύ 5ΒΘΡ.ΪΟΓΕ ΠῚ ΔΩ ΒΟΒΙ15 ἐπ] ᾶτηι5 ογΐξ οἱ, ἱρὴ 5 δχὶ- 
οἱ Πυπηϊηβ ΝῚΠ δα Πυρηίδ [514] γθηθγαπάς [{{8|15, 

ΒΙ νύ γ]οἱ ροβίθα 65 πιὰ ρηϊῇοα ἀοΠᾶ, δ 
564 ροϑί οδ᾽αμη [65 τη ΘΠ] ΟΥ πη ΔΙ Ζυδπαο Του υπᾶπι.ς 

[Βα θοθαπί. 
3920, ΑἸὔὉ. 

αγδάμ {Παΐο ργοθι! Δ 5ρὶοἰβ-ΐθγδοθ ΝΊ]ο, 
ἴα 15. ῬΔΡοδυιτὴ βἰδηηϊηδ, ργροϊθηί μη. 

Μδοίθ-δηΐπηο, {101 Θηϊπὶ ΘΡῸ πἰρτῖβ- 5105. πργρί 
οἰΐο 5οϊιπη ἀδ00 : πη δι 8 ἢ ΤΠΘ115 Θδΐο ΔΙΏΪΟΙΙ5. 

921. 

Οὐ χάριν ἴῃ Ὀεἰπηΐ5 ἵ. 6. ποιηϊηἷ5. Ἰηϊ ἴο, οἱ χλέος. 
[αΠ ἰπηπη Ὠδθοί, 

(ογθάϊί6, ο Π6]ρ ἢ) οἱ χυὶ ἀθὰ βϑηϊ(ι5᾽ (θεᾶς γενέ- 

της) 6δί, ᾿ 
ἰδ61 ἔθιαρ!ο τγϑὶϊοίο τηθο, οἱ Πποίιι5 βθοδηΐθϑ, 

ῬΘυνθηϊθηΐ 50}15 8 ἐβθυγϑπι Θς ΡΠ] ΠῚ, 
αὶ υδίογυπι τη ΠῚ ῬΓΘΘΙΉ ἢ] Δ ρΙβοθηΐαν, 

οδΠαΙἀδτὴ Βυροι ἰθιηροΡΙθ5 ΘΟΓΟΠΔΤῚ ΠΙΡΤΙ85. 

ΑἸ. 

999. ΑἸῦ. 

Αὐμϊορὰπι ἴῃ ἰθυγϑπι γ 8165 5112} δἴαιθ ΡῈ 6} 18, 
σπου! Αγβϑοῖα ογὰ5 ουπῃ ΘΠ 66 ΓΪ5. 

923. ΑἸΌΡ, 

Ῥδηΐδιθθη οπὶ ρα βίθϑ, 1615 ΠΘ {Ππ|685 τη ἔμ Πὴ, 
[8.6 116 βουὶϊβ νϑὶ Ἰηορὶπαΐ Παπηΐ. 

320. λιαῦν. 

115 ἃ ΤΘΡΊΟΩΘ ἴδυθηβ γϑϑιϊρία ΝΊ]], 

(ονα Ῥανροδυατη βίδγαϊπα (βροπίθ) [αρ15. 
᾿ αῖο, πργριὶ ᾳαοπίδτα πἰρυϊοδηίδ ἰγδάδτῃ 

ἃ {ἰδὶ οἷΐο, πππο ποβίθι" ΔΠΉΪΟΙ5. ΘΡ18. 

ἨΕΙΙΟΡ. ἘΡ. ΡΠ. 

9231. Αἴαῦῦ. 

ἴα, οαἱ ογάϊίαν, 564 μ1 ο]ουα ΠΟΙΏΘΗ, 
ὁ οδηϊίθ, ο 1)6]ρΡῃ1, ργορθῃϊθυηαιθ ἀθδθ, 

αἱ πγθᾶ ᾿ἰπα θη 68 ἀθι αν ΒΔΙ Τα 6 Γαθηΐθβ, 

δὰ 5015 γϑηϊδαΐ ἰουυϊ σα δ᾽ ̓θπ6 ΒΟΙᾺΠΙ; 

τηᾶρπᾶ δὶ ρυθθοῖριιθ υἱ γα 15. ρσοθπιΐδ, ἰδ ἀθῖῃ 

ἰθιηρουῖθαδβ ἰᾳ5018 οἀπάϊαάδ βουίδ σϑυθηΐ, 
ΒΕΙΠΟΡ. ἘΡ. Ὁ1Ὸ0. 

3392, ΑἸτῦῦ. 

Αι οραμι ἴῃ ἐθυρᾶτα νϑπΐθβ, οοτηϊδηΐθ ρα 6 ]}]ἃ, 

γἱηοῖΐδ ροβίαδηι οΡἂΒ [ὌρΡΘΡΙ5Β Αὐβδοῖδ. 
ἙΕ. ὃ. 

928. Αἴαὺν. ; : 

Νδ 51}, ρδῃίαυθθη οατη ρθβίθβ, Βδτητηδ {π ΟΥἹἿ, 

δον [ῸΓ5 [Δ0}}} οὐ ργοαϊρίοβᾶ τοίδ. 
Ε. Ο. 

-σ.οἈἌ.ὦ0.-.:-- ---- 



Ι. Εἰχ βομο!αϑία (δ ἃ ααδηὰ οὐδοῦ] πο ὁχ Μηᾶἃ- 
808 Πυχίβθθ υἱάθίι") ΑΥἸβίορῃ. ἰῃ ἤαῃ. νυ. 1336 
(Βυαμοκ.) : Σιδώνιόν ποτ᾽ ἄστυ Κάδμος ἐχλιπὼν] Ἀγή- 
νορος παῖς, ΡΕΡΥΧὶ ἘπιΡΙρΡΙἀδὲ ᾿ηἸταχὴ, οτὶ ΒΟ βίο 

δα τὸ λοιπὸν τοῦ στίχον" --- ἵχετ᾽ ἐξ Θήδης πέδον, οἱ 

ἀοίπάθ : οὐ χεῖρον δ᾽ ἀν εἴη καὶ τὸν Κάδμῳ δοθέντα 
χρησμὸν ὥσπερ τι ἐπεισόδιον εἰσενεγχεῖν οὕτως ἔχοντα" 
Φράζεο χτὰλ. --- Εδί οὐ δριὰ βοβο]δβί. Επαρὶρ. ἴῃ 
Ρμωπῖβ5. ν. 6018 : Κάδμος ζητῶν τὴν ἀδελφὴν Εὐρώπην, 
μαντεῖον ἔλαθε περὶ αὐτῆς οὐδὲν αὐτῷ σημαῖνον, ἀλλ᾽ 
ὥστε αὐτὸν ἐξελθόντα ἕπεσθαι βοῖ, χαὶ οὗ δ᾽ ἂν αὐτόμα- 
τος πέσῃ χτίζειν πόλιν. "Ἔχει δὲ ὁ χρησμὸς τοῦ Πυθίου 
οὕτω" Φράζεο χτλ. -- “Ῥαῦτα ἀχούσας Κάδμος, ἀφί- 

χετο εἰς τὸ βουχόλιον τοῦ Πελάγοντος τοῦ Ἀμφιδάμαν- 
τοξ, καὶ ἀγοράσας βοῦν χαὶ ἡγεμόνα ταύτην τῆς ὁδοῦ 

ποιησάμενος, χτίζει τὰς Θήθας ὁμωνύμως τῶν Αἰγυπτίων 

Θηδῶν: ἐπεὶ τὸ ἀνέχαθεν Αἰγύπτιος ἣν ὁ Κάδμος, χαὶ ἡ 
Βοιωτία δὲ ἀπὸ τῆς βοὸς ἐχλήθη" Τ͵ΡΘΒ ὈΥΪΠΊΟΒ ὙΘΡΒΙΙΒ 
μδροὺ Τχοίζοβ, 1]. Υ, Ηἰβί. 28, ν. 819 5αᾳ., Χ, 339, 
ν. ἀδά 5ᾳᾳ.. ΧΙ, 398, ν. 112 5α4., 6Χ αὰοὸ ΘΔ] θοὰ8, 
Ογαο. ηιρί»". υοὲ. ΝῚ, ν. 38. ΕαΙά τ ῬΙοοοΙοΒ 6 οοά. ΕἾο- 
γϑηίηο 9, ΡΙμαί. 832, Ρ. 832, διρμίόηι. ἃ ᾿᾿ Αη οὶ. τ. 
189 54,44. οὕτη χη! Ἰθούοππαπ νᾶυϊθίαίθ. --- 8. 1. 
Τχοί. ᾧρ. δὴ τὸν μ.. --- Υ8. 8. 1«. ἐνθάδ᾽. -- 5. 1. 
56Π0]. Επιν. : τὴν ἥ χεν νώτ....- ἐπαμφοτέροισιν. --- 8. 
9. 14. σχὲ περιτρίπτ. --- 8. 10. ἐξερέω. --- 8. 11. 1«. οἱ 
8080]. ΕΓ 1ρΡ. ἐνθάδε. --- 8. 13. ἴζηται. -- 8. 18. Β0Πο- 
Ἰϊαβίθο ἄπο εὐρνάγειαν. -- 5. 17. 00]. αν. ἐπ᾽ 
ἀνθρώπων ὀνομάχλυτος. --- 58. 18. ἀντιάσας. --- Μ6- 
τον αὺ ̓ρ86. ΕἸΡΙ ρΙ 465 Ῥῆωη. 6838 544. ΟΥ̓ΔΟΙ] ΠῚ : 

Κάδμος ἔμολε τάνδε γᾶν 
Τύριος, ᾧ τετρασχελὴς 
μόσχος ἀδάματον πέσημα 
δίχε, τελεσφόρον διδοῦσα 
χρησμὸν, χτλ. 

Π. ΖπΠδη. Ηἰδέ. να». 1, 82: ἀδὲ ἀπαοαὰθ ὅ81]- 
ἀδβ ν. ἩἫἩ ραχλῆς ξενίζεται : « Ἧ ἐτυμολογία τῆς χλή- 
σεως ἀπό τινος χρησμοῦ. » Τάϑηηῃ γοίογιηὐ Επιβίδί. Πα. 
Ξ, 2300 οἱ Ῥχοίζοβ αα 1600». 002. 1. Ἡδγπῖ αὐ 
Αροϊϊοαογ. ποία, Ρ. 399. 56. 

ΠΙ|, Ῥαῦβδη. Υ, τπ, 1. Ηδγοαὶ ἀδύππι οΥ̓ΔΟΌΪΤΩ, 
οὔσῃ οοηίΐγ ρβαπὶ ΕΠ 615. οαγῃ Ῥ 1115 δαχ᾽ Παχὴ ἔθυρθηΐ 
Ῥ βϑοὶ, ααϊθ5 Πδθο ΟΥ̓ΔΟᾺΪΙ γοχ ἔαὶΐ Βα] αἰ]. --- Ψαϊρ:. 
Πυθοῦς... ἐν γνάλοιο, ΔΌΒα.6 56η58α. Πράϊτηιι5 οχ οοὰ. 
ψιημαοὉ. 90 ἐγγυάλιξεν, ΟΟΠ]]οΙοθαί ΕΔοΙ5Β ὁχ οοᾶ, 
Μοβο. (ἐγγυάλοισι) ἐν γνάλοισι : τ! Ῥυίμο σεῦ 68ὲ 
ἴῃ ΘΟΠΥΔΙΠ0Ὲ5. 

ΙΝ. Ῥαυβδῃ. Χ, χιπ, 8; Λέγεται ὑπὸ Δελφῶν, Ἥρα- 
χλεῖ τῷ Ἀμφιτρύωνος ἐλθόντι ἐπὶ τὸ χρηστήριον τὴν 
πρόμαντιν. Ξενόχλειαν οὐχ ἐθελῆσαί οἱ χρᾶν διὰ τοῦ Ἰφί- 
τοὺ τὸν φόνον" τὸν δὲ ἀράμενον τὸν τρίποδα ἐκ τοῦ ναοῦ 
φέρειν ἔξω, εἰπεῖν τε δὴ τὴν πρόμαντιν’ Ἄλλος χτλ. 
Πρότερον γὰρ ἔτι ὁ Αἰγύπτιος ἫἩραχλῆς ἀοίχετο εἰς 
Δελφούς" τότε δὲ ὃ Ἀμφιτρύωνος τόν τε τρίποδα ἀποδί- 
δωσι τῷ ᾿Ἀπόλλωνι, χαὶ παρὰ τῆς Ξενοχλείας, ὁπόσα 

ἐδεῖτο, ἐδιδάχθη. 

Υ., ΡΙαίδγοι. Τὴ65. ΧΧΙΥ͂ : Καὶ τὴν βασιλείαν ἀφεὶς 
(ὁ Θησεὺ :)» ὃ οι ἐχόσμει τὴν πολιτείαν, ἀπὸ θεῶν ἀρχόμενος" 

ἧχε γὰρ αὐτῷ χρησμὸς ἐχ ΡΣ μαντευομένῳ περί 
τῆς πόλεως: Αἴ ἰγείδη Θησεῦ χτλ. ΟΘΔΙ|]εθπ5, Ογας. ἠιοί)". 
υθί. ΝΙ, Ρ. 24; νβ. ὁ. βουλεύει, οἴδμασι. 

᾿αθοΡαπι ᾿ΡΪΟΡ ΟΔΙΥΔΟΠΪΐ 515, ροβίθυ ον 5 

πρὶν ἂν εὑρὼν ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ κατοιχίσηται 

ΥἹ. Εχ (ὕποιῖδο ἃρ. Ειβθὺ. Ρηωρ. θυαηφ. Υ, 
γϑοθρΙῦ ΘΔ Π166 8 ἴῃ Ο»αο. ηιθίν. ᾿. 10 84. ]ά. ν 
Ῥλϊοβορῆ. 97". 6011, ὉΙάοί, ἰ. 3, Ρ. 364, ΡΝ 

ΥἼΙ. Ῥαυβδη. Χ, νι,  : Πορῃ 5 Αρο ποτα, 1 
ἰοΡΡοβδηθθαβ 46. Οὐ]ο, Βοιμίηθ ᾿Π} αρῖοβο, αἱ ΡῸ8 
αὐδηὰ ἀθὶ θυ ρ] τη τὴ νἱο]αδϑθί, πουδῖη. ΘΧΡΘ 
ὨθΙὴ ρᾶραγθί, ἃ ῬΒθιῆοηοθ, ἰὰπηο θη ρο "5. ΟΥ̓ΔΟΙ 
δη βε6, ἀδίατῃ Ποσο6 οβί ΓΘΒΡΟΠΒΊΤ.--- 5.9. «ΚΠ 
ὁχ Ηοπιθνὶ Ἡγμῖπο ἰπ ΑΡΟΠΠ ποθ πὰ Ογθίθηϑθϑ ΕΝ 
να]ῦ, ααϊ, ἀποθηΐθ ΑΡρο ]μδ, ἴῃ βίπασα ΟΥ̓ βϑθαχη ὈΥῚ 
ἔδοι! 80 60 ῬοΙρΡμἰοὶ βδοοράοίθα οοηβυϊ α! βἰηΐ. 
Θυδιὴ ἰπίθυρυίδίίοπθπι δια ρ]θοίθπάδηη 6586. Ραΐ 
ἰβίδ. ϑῃΐτη Οδυμᾶ πορὰ ΟΥθίθηβθη ἰδησθρ Υἱ θη 
ααϊ ΑΡΟΙ πα 46 ΉΡΟΒΝ οὐθά6 λιν ἈᾺ ἴονοθαί ὶ 
Νιὰ, Ῥαιβ, ΤΙ. αν 1, 6. 1 ασκ, 9. » ῬΤαθα σης, ἰ 

ὙΠ]. Εχ Πίοηνβ. Ηδ]ῖο. 4πηπέ. Βοηι. Ἱ, 88, ἀοαϊε: 
Ἰοθῖιβ ἴῃ 0)40. ηιοίγῖο, υϑέ. Ῥ. 33, νἱ. ᾿ 

ΙΧ. Αρυὰ ϑυϊάδτι ἴῃ ἀνάθημα οὐ ὀδολοστάτης: 
ΘΔΠ]]δθιβ, θγαο. υϑί. ΑἹ, ν. 82: ἀθάϊι δὲ. ΒΟΠΟΝ 
ἴῃ ΑὐἹβίορῃ. Νιιδ. 14 : ἐν Λέσδῳ δὲ ἔοννπααν (Ὁ 
ἰ85886 Ναπαίου 6Χ Μδόῖοῦ. δαί. ἐ 11) Ἂ Η 
δοθεὶς (χρησμὸς) Πέλοπι, αἰτοῦντος αὐτὸν ὕανῳ 
θεοῦ τὴν ἄρνα χρυσῆν, ἕτερα παρέχετε χειμήλιαις 
δὲ τὸν χρησμὸν τοῦτον Ἀντιχλείδης ἐν τοῖς Νόσ 
Ηοο οἷ δἰίθιο θχθηῆρ]ο γϑάδυρτ ΒοΠ οἰ ϑύθϑ γα] 
ΟΡΙὨΙΟΏ θα ΓΆΤῸ ν᾽ τη θι}}5 δα ϊία ἔῖ556 νϑίβίδ, Ο᾽ 

Χ. Εχ ΡΙ]υίδρομο. Διώηα, ΠῚ : Καὶ οὐ ἐξ λον, 
οἱ τὸν Φόρθανια χαὶ τὸν Ὑάχινθον καὶ τὸν Ἅ 
ἐρωμένους Ἀπόλλωνος γεγονέναι, μυθολογοῦντες, 
χαὶ τὸν Σιχυώνιον Ἱππόλυτον, ᾧ δὴ χαὶ, φασὶν, 
τύχοι διαπλέων εἰς Κίρραν ἐχ Σιχνῶνος, αὐτῷ χρῶο 
τὴν Πυθίαν, οἷον αἰσθανομένον τοῦ θεοῦ χαὶ χαίρον 
ἀποθεσπίζειν τόδε τὸ ἡρῷον" Καὶ δ᾽ αὖθ᾽ Ἵππ. -- 
ΟΘΔ]]οιβ, Ογαρμῖ. νιοίρῖο. ἡ. 8. εἰς ἄλλα. γονὰς 
Ρὰ8 ΕἸΟΡΘΗ(ΙΠῈΒ : 

Η]ΡΡΟΙΣ συτβὰβ ΟΠδΥαπὶ σαραΐ ἐοαῦθονα ἢπαὶ 

ΧΙ. ϑουγαίαμι ὁσ Μηδβθὰ (Ογασμὶ. Ποῖρ]ι. 
δΔῸ Ἐαυὶρ αἰ 5680]. ἴῃ Ῥῥωρῖββ. 0, Ὁ] Εἰ 
ἶρ86: ᾿Ἔχρησ᾽ Ἀδράστῳ Λοξίας χρησμόν τινα. -- ἢ 
Κάπρῳ λέοντί θ᾽ ἁρμόσαι παίδων γάμους. [0 
Τγάθαβ ααἱ θεοὶ ρυ άτα, Α ἀναβίὶ ΒΠ Ια τη, ἀΧΟυΘΤα 
160 δυίΐθιη. ῬΟΙΥποθ5 αἱ ΔΙλθρατη οὐ ιβάθιῃ.. 
Αὐρίδηῃ 5101 την ηοπο πηχι. Αἀναβίιβ 
ΟἸΥΡϑογατὴ αὐτί αβαιθ 1η5Ι σἾθιι5 1Δ ΘΟΗΒὶ 

Ἰϑοηϊηδ ἴδοϊθβ θυ αί) ᾿πηρΊ ΠΘΙΩ ἔδρθθαί.. ζεν 

ΧΙ. Αρυὰ Αἰμδη. ΥἹ, 5. 33, ρ. 939. δώσ Ὁ. 
118 6 ]ρῃῖοο οΡδοΌ ατα ̓ΑΙοιηρθοιὶ τὲ πρίοι. ι 
ΡῬδοίο ἃ ἰηβϑηΐδι ροββεί Πρ ναὶ. 

ΧΠΙ. Αρυὰ Επι560. ΡυηΦρ. ὀυαηφ.. Υ͂Ί, Ἴ,8 ἜΧῸ 
ΘΥΔΟΌΪ ἸηἸτ τι Πα οήη 5. αποά τοὔπιπη ΟΟΤΗ. 
15 γ 15. ὈΡθυ ον 05 ῬΠπογ 1465 (1. 103) ἕ 
δὲ χαὶ Ἀλχμαίωνι τῷ Ἀμφιάρεω, ὅτε δὴ ὁ 
μετὰ τὸν ̓ φόνον τῆς μητρὸς, τὸν Ἀπόλλω ταύτην 
χρῆσαι: οἰχεῖν, ὑπειπόντα, οὐχ εἶναι λύσιν τῶν ὁ 

ἔχτεινε τὴν υητέρα, μήπω ὑπὸ ἡλίον ἑωρᾶτο, 

ἦν, ὡς τῆς γε ἄλλης αὐτῷ μεμιασμένης. Ὃ δ᾽ 
ὥς φασι, μόλις χατενόησε τὴν πρόσχωσιν το 



αν, Α Ψ ᾿ 

ῥου.---ΟἉ, Ῥαυβαη. ΠῚ, χχιν, 8, οὐ Αρο]]Ἱοά. ΠΙ,17. 
-- 5. ὃ. γαἱροὸ Ἀρηαδίη σονυιρίαππι σουτῖσοθαὶ Ηϑὶ- 
πἰοιθη. Ἀρχαδίης, αποά ᾿δη ΘοὨ] Θοον δὶ ΘΔ Π]6θιι5 (Ογαο. 

᾿ς ὟΙ, ν. 38) νϑυίθῃβ « ἀθ Αὐοδάϊδ »: ορίϊμιθ γϑϑιϊίαι 
ἃἰοκοπδθι. ἔγαφηι. Ειωϊρία, ρ. 381, Ἀμφιαρηϊάδη, 

15 ἴῃ οοὐϊοιηι βου ρίαν στηπϊα δ, αδτι ρα θη- 
φοιποναὶ Ὑίρονιβ. Οἵ, Ονἱά, Εαϑέ. 1{, 48. 

ΟΧΙΨ., Ῥδιβδη. ΙΧ, χχχυαι,,  : Ενοίηο, ΟἸγταθηὶ ἢ]ϊο, 
οὐδοα! απ ἃ Ῥυ πὰ ἀαίατη, οἷπὶ Ἰδγη ΒΘΉΙΟΡ οὐ 1106- 

β.5οἾ ΡΘΡΘ ΟἾΡΊΘ 8, 46 θὰ Ῥ6 Θοηβα!ανι8. Π6]ρ 08 
Θηἶδβοί. Εἰ ἀχοόρϑῖὴ αὐϊάθυῃ ἀὐχὶς ὁχ α0 την πο- 
ἶο παὶὶ βαηΐ ΤΡΟΡΒΟμἰιΒ δὲ Αρδιηθάθβ. --- Ηαδθοὶ οἱ 
56 0115 (Ργῶρ. ουαηφ. Ὗ΄, 30) ἀπά γσϑοοθρὶδ δ ]δθτι8 
ἢ Ο»ας. ηιοίν». υοἱ. ΝῚ, ν. 38. -- 5. 3. Ειιβ6}. ἀλλὰ 

χαὶ ἔμπης. 

ΧΥ͂. Ταιη]1οἢ. Γϊα Ῥυηίμαφ. ο. 3, θ6 Αὔοδθο οἱ 
δηΐὰ ἃ 6ὸ ϑαϊηθστῃ ἀθα ποία, ν. δαυμηάρθιῃ, ἐὀία. ᾿ 
ται δὴ οὖν Ἀγχαῖον τὸν χατοιχήσαντα τὴν Σάμην 
ἐν τῇ Κεφαλληνία, γεγεννῆσθαι μὲν ἀπὸ Διὸς, εἴτε 
ἀρετὴν, εἴτε διὰ ψυχῆς τι μέγεθος, ταύτην τὴν φήμην 
Ὁ ἀπενεγχαμένου" φρονήσει δὲ καὶ δόξῃ τῶν ἄλλων 

Κεφαλλήνων διαφέρειν. Τούτῳ δὲ γενέσθαι χρησμὸν παρὰ 
τῆς Πυθίας, συναγαγεῖν ἀποικίαν ἐκ τῆς Κεφαλληνίας, καὶ 
ἐχ τῆς Ἀρχαδίας, χαὶ ἐχ τῆς Τετταλίας, χαὶ προσλαδεῖν 

ἔίχους παρά τε τῶν ᾿Αθηναίων, χαὶ παρὰ τῶν Ἐπιδαυ- 
οίων, χαὶ παρὰ τῶν Χαλχιδέων" χαὶ τούτων ἁπάντων 
ἡγούμενον οἰχίσαι νῆσον, τὴν ὃ}ι’ ἀρετὴν τοῦ ἐδάφους καὶ 
τῆς γής Μελάμφυλον χαλουμένην᾽ προσαγορεύουσι τε 
τὴν πόλιν Σάμον ἀντὶ τῆς Σάμης τῆς ἐν Κεφαλληνίᾳ. --- 
ΠοαϊΕ ΘΟ ]]1δοιι5 ἴῃ Ογας. πιθέ»". ἡ. 8. ᾿ 

ΠΧΥῚ, Αἰπρη. ὟἹΙ, βοοῖ. 22, ρ. 282. ΕἸΡΙΡΉΥ]685 
τη 5 ΑἸουηέθοη, θ᾽ 6 ηδο ΘΟ πρ15 Μϑηθίδαβ, ᾿ὰ θθηΐο 
Ὧθο, οὐπδίατη Π6ΙΡ 15 οοηβθογαυθυδηΐ, ααοὰ πᾶν υἃ- 
γογαΐ, οἰϊαπίθ Αἰ ἤθηδθο, ΕἸΡΠΟΥτ5 δαΐ 65. ἢ]1ὰ5, Π6- 
ἸΠΟΡ Δ ἾΠπ5 110. ΧΧΧ Ηϊδίον". ὁ Ἰ)οἰρ)ιῖοο ἱθηιρίο. 

ΟΧΥΙ͂Ι. Εχ (Ἰποδο Ειβορ. Ργῶρ. οϑυαηφ. Υ͂, 
50 : Οὗτοι (οἱ Ἡραχλεῖδαι) ποθ᾽ ὡρμημένοι χατὰ τὸν 
᾿᾿Ισθμὸν εἰσδαλεῖν εἰς Πελοπόννησον ἐσφάλησαν. Ἀριστό- 
μαχος οὖν ὁ Ἀριδαίου, ἐπειδὴ ὁ Ἀριδαῖος ἐτεθνήχει ἐν τῇ 
εἰσθολῇ, ἔρχεται ἀχουσόμενος παρὰ σοῦ περὶ τῆς ὁδοῦ" 

εθύμε: δὲ ὥσπερ χαὶ ὁ πατήρ. Σὺ δ᾽ αὐτῷ λέγεις" Νίκην 
σοι χτλ. 

 ΧΎΥΠΙΙ. Εχ (ἴποίηδο ἔπι. Ῥγηῶρ. ουαῃφ. Υ, 30. 
(δ 116οιι5, Ο» ας. υοέ. ΝΙ, Ρ. 81.): ... Κατὰ μέσον στρα- 
τοπεδεύεται (ὁ Τήμενος) Ναυπάχτον χαὶ Ῥυπαίης" χαὶ 
διαχοντίζει Κάρνον ἱππότην Φυλάνδρον τὸν Αἰτωλόν..... 

χὶ ἐπειδὴ συνεχύρησε νόσος πλησία, χαὶ ἀπέθανεν Ἄρισ- 
τόδημος, πάλιν ἀνεχώρουν (οἱ “Ηραχλεῖδαι), χαὶ ὁ Τήμε- 
νος ἐλθὼν, ἀπεμέμφετο τῇ ἀποτυχίᾳ᾽ χαὶ ἤκουσεν ὅτι 
ποινὴν ἀνεμάξατο τοῦ θείου ἀγγέλου, χαὶ τὸ ὑπὲρ τῆς 
ὐχῆς, Ἀπόλλωνι Καρνείῳ ποίημα τὸ διὰ τοῦ χρησμοῦ 
λέγων" Ἄγγελον.....Τί οὖν, φησιν ὁ Τήμενος, τί χρὴ ποιεῖν ;, 
χαὶ πῶς ἀν ἱλασαίμην ὑμᾶς" Εὔχεν χτλ. 

. 

ΟΧΙΧ. Ῥαυβδη. 11, χχυι, 1 : Ἀπολλοφάνει τῷ Ἀρχάδι 
Δελφοὺς ἐλθόντι χαὶ ἐρομένῳ τὸν θεὸν, εἰ γένοιτο ἐξ 
ρσινόης Ἀσχληπιὸς χαὶ Μεσσηνίοις πολίτης εἴη, ἔχρη- 

σεν ἡ Πυθία: ᾿Ὦ μέγα χτλ. --- Μαρτυρεῖ δέ μοι καὶ 
τόδε, ἐν "Ἐπιδαύρῳ τὸν θεὸν γενέσθαι. --- Π6 ΖΕ ΒουΪΔρΙΪ 
ΟΡ οἱ ἀ6 67115 τηδίγθ Οογοπὶάθ υἱά. Ῥιπά. Ῥχέμ. 11, 
ΤῈ βαᾷ. οὐ 5080]. ὁ 

ΧΧ. Αρυὰ Ῥμϊ!δσοηὶ. ΤΡΔ]]. ᾿ὰ ΕὙάρτη. περὶ Ὄλυμ- 
ὃν 85. Ὀλυμπιονιχ. χαὶ Χρονικ. Συναγωγ. ΕἾ αφΉι. 

εἶδέ, ο». ΤΥ, φαϊῖ. Ο. ΜάμοΡ, ΒΙΡ]. Ὀιάοί, Οὐχ ἴῃ 
80 δϑϑϑὶ ΟἸυμρ᾽ οτὴ ον διήθη τι γϑβϑιϊπϑυ θέαν, Ῥ6- 
ἱΟΡΟΠΠΘΒ105 τηοϊϑβίθ ἃ ἰθυθηΐθβ ρϑβι185 Ἰηγαβὶῖ, ἔρα- 

ΠΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ.. 

“ἢ ᾿ ἵ 

ὃϑὺ 

Βαμηαιθ ΡΥ ηἶοΙΘ 8. Αἰ κι τ, Τίααιθ Τιγουλσι Π6]- 
ΡΒΟΒ δὰ ονδοι!απι Δ] σανιηΐ, ααἱ ρ6 5.18 Δπ ΟΠ ΠΟ ἢ 6 πὶ 
ἃ0 τϑιλθαϊππὶ ροβοθυθί. Ῥυιηΐὰ Ὑ61Ὸ 50 βϑβροπαῖ : 
Ω γῆς ἀχρόπολιν χτλ. --- Οἀτὴ ογδοῦ]α ἰδία ἃ ῬΆ]6- 

ϑομίθ δἰ]αΐα ὑθοθρίτηιδ, Π05 ΠῸΠ {πρὶν δὰ γηΐη  ηλ6 
ἤάθ 6586. αἷρηᾶ. ῬἈ]ΘρΟΣ δηΐπὶ, αὐ ααὶϊ βιρουβιὶ- 
ἰϊοϑἃ ΟΡ θα] 816 Θββϑί, ἀπά θοιη 611 γ6] γηαχί πη ἀτπιθῖα 
ΘΟἸ]Π Προ αΐ, τηϊνδοι!]α ἱπηρυϊμηἶθ οὐ ογδοιϊα; αὐοά 
Ἴδη ποίαν ὑ Ῥμοίϊαβ (Βὲδὲ. οοὐ. 97): Χρησμοῖς δὲ παν- 
τοίοις ἐς ὑπερδολὴν ἐστι χεχρημένος. Εἰ ῬΘρυΘμθηαϊς 
ἰάθη ῬΒΙΘρΌμ 8. νἱἰατα ΧΥ]Δηα6., οὶ « ἰΠΒΆΠΟῸΒ 
Ἰδίοβ Οὐ ΘΟ ΟΡ τὴ ὙΘΡβιι8. ἰδῆ ρΘ"6. ἸΏ ΪΠἾ 6. 510] γἸβιιπὶ 
6886.» ἰαἰθίιν», ᾿ϑύπια ααἱάθτη ἀθ ΟἸγπιρίοἶβ ᾿Ἰα15 Ργ- 
[Π186 ῬΘΒροηϑιιπὶ ᾿βΏ ΟΡ 5568 νἱἀούϊ Ῥδιβδηΐδβ (14, Υ, 
γα, 9). Ορθυῖβ ααοὰ ᾿πβουὶ ΘὈαίαν ᾿Ολυμπιονιχῶν καὶ 
Χρονικῶν, βδθ0ὰ Ὀλυμπιάδες ἢ Χρονιχὰ ἔνραρτησηίαχηα 
οο ἰαῃίαμη διιρουθδί, σα 5. {ἰα] τ οοάοχ οἱ Ερδη- 
211 ϑάϊι. Βαθηὶ Περὶ τῶν Ὀλυμπίων. --- 5. ὅ. ἀτιμά- 
ζονται (9), Κραιιδο; λασιάναχτος οοἄ. ΒιργΑΒουρίο πα. 
ΖΦ γι οομ]]οἰθθαὺ Χυ]απάθν Πασιάναχτος. ΜΆ] Θεὶ 160- 
ΤἸΟΠΘΙῺ ΤΘΟΘΡ Πλ18. --- 8. 7. δημονναῖαν οοὔ. οἱ 
ΕΎδηΖ, Ῥυορομθθαὶ Χυδηάθν δῆμον ἐς αἷαν, ἀαῖθ 
56η8ι. Υ̓ ϑβίθυτηδημῃ. : ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔλλαχεν αἷαν Ἕλλ., 5. 
Ἤλιδα, γν6} ὅτε δὴ λάχεν αἷαν Ἢ., Μὰ116ν». ὅτε δὴ μό- 
λεν αἶαν « ἰὰ ᾳιοὰ ἀἴόδθΡθ Ἰἰοοὺ ρῇῸ ὅτε δὴ μόλ᾽ ἐς αἷαν, 
Θα}α5. ἰδυάθη ΔΙ θνᾶτα (θα. 14.) οοηθοίπνατ δὰ- 
τηϊβίμλιβ, Ἑλλάδα γηλ80. σὍ6Π6.6, ατιοὰ 6 ΒόρΒοοΙ6 Ἰδιι- 
ἀαὺ, Αγιεϊαξέϊο. ΒΘΚΚΟΡ. Ρ. 91. --- 8. 11. ψα]ρ. Πέλοπι 
ἹΤανταλίδῃ φθιμένῳ" τὸν δήτοθεν ὑμῖν λείπεις. ΟΟΥ'οΣΙῦ 
δορίηρίαβ, ργοθδηίο Μά]θγο. 

ΧΧΙ. Αρυὰ Ῥμ]θροηί. ἐῤία. ἃ. Τραϊὶ ααοααθ Απρ,. 
Μαῖὰβ ἴῃ Εαβθὺ. Ολρογ. Ρ. 141, αὶ ποὺ οἱ βθαυθηβ 
ῬΥΓΒ1δ9 ΓΘ ΒΡΟΠΒΌτΩ ἃ ΠΤ ὑπ", « πΘατι8 ἰδτηθη ἰά 6 ῬὨ]6- 
ϑοηίθ ἀθϑυχηρίαχῃ, τ 6 ΤΘ]α 0 ΠΑΡ ίΙοπἶ8 ρα 
Εα560. ἔθπορο ἰηἰθ} ΠΠριαν.» Μῶν. --- Ἰὰ Μαῖιβ αἱ 
τατ]ία, 8118 τρίς 6 αθουρ, ϑγη06}1. Ολγοτορν. ααὶ 
Β01οὺ ἘλιΒΘΌ1 Ολγοηῖς. ΘΧβορ 6 γ6. --- Οοηΐ, ἰρὶίαν 
ῬΒ]ΘΡΌΠ ΪΒ ΠδΥΡΔΙΙΟμθὴ οατὰ θὰ απδὴ δῆδνίὶ α. 
ΞΥΠΟ6]1, ῬΒΙΘΡῸΩ δαίθια : Ταῦτα (ργοοοθάθηβ. ογᾶ- 
σα!) ἀχούσαντες ἀπήγγειλαν τοῖς Πελοποννησίοις" οἵ 
δὲ ἀπιστήσαντες τῷ χρησμῷ ἀπέστειλαν πάλιν χαὶ αὐτοὶ 

- ἀπὸ χοινοῦ δόγματος ἐπιστρεφέστερον ἐπερωτήσοντας 
τὸν θεὸν περὶ τῶν χρησθέντων. Ἣδὲ Πυθία λέγει τάδε" 
Ὦ Πέελοπ..... αϑοῦρ.. ὅσ πη ο}}. ((λγοηοην. Ρ. 490. οα1ι. 
Ῥδυῖβ5.) : Τοῦτον γὰρ (Ἴφιτον) Ἢλεϊον ὄντα, χαὶ προ- 
νοούμενον τῆς Ἑλλάδος, παῦσαί τε σπεύδοντα πολέμων 
τὰς πόλεις ἐχ πάσης Πελοποννήσου, πέμψαντα θεωροὺς 
τοὺς πευσομένους περὶ τῆς τῶν πολέμων ἀπαλλαγῆς, 

χρησμόν τε λαθεῖν Πυθιχὸν τοῦτον: Ὦ Πελοπ..... -- 
5, 1. Εγδηζ. περὶ βωμὸν, Επ560. Μδὶ. παρὰ. -- 
Χ 8. 3. ῬΒ]6ρ. οοά. προπόλει, οογγοχὶ ΧυΙδηά 6 . 

ΧΧΙΠ. ῬΒΙ6ροΙ, ἐδια. : Ἤλεϊοι μετὰ ταῦτα (ροβίαπδγη. 
σοποθεβουιηὺ ῬΘΙΟρΡΟΠ 6511 Ε]615 αὖ οογίδηηθη ΟἸἰνγτ- 
Ρίσαμῃ ἰηβίδαγ ρθη) βουλόμενοι βοηθεῖν Λαχεδαιμονίοις, 
ὅτε “Ἕλος ἐπολιόρχουν, πέμψαντες εἰς Δελφοὺς ἐμαν- 
τεύοντο. Καὶ χρᾶ ἡ Πυθία τάδε" Τὴν αὑτῶν ῥύεσθε χτλ. 

-- ΟἿἁ, Εαβοθ. ἴῃ αθουρ. Κ'γη 6611. Ολγοηοσιν". ἡ. 190. 
-- 5. 2. Ῥμ]δρ. φιλίας. --- 8. 8. Εὰδ6}. εὖτ᾽ ἂν ἐνὶ 
τριόδοις; « απδπαπδηι ποβίρϑ, [6 ρ 1558 νυἱἀ θα  ἸΠΊΘΡΡΡ. 
Αὐθηΐαβ: παῖ νους Μδῖαβ: μὲ ομε ἀπῆα οοἰοὺγὶ- 
ἑαίο ψακαϊιηι απηιείηι γοαθαΐ. Μαϊανι αα!άδτῃ Ἰθοίϊο- 
πϑῖὴ, 4αθτὰ οἴδηοθαῦ 1}16 πενταέτης ἐνιαυτός. Β΄ΤΆ1}1- 
(6 ἃρ. Ῥῃ!θροηΐ. τη θῸ οΟὐϊοΙΒ : ἔστ᾽ ἂν ἐνὶ συνόδοις 
ἔλθῃ.» Μὸῶὰ6». 

ΧΧΊΠ. ῬΒΙΘρΌΩ, ἐδία. --- Τηβίδαν δι 8. ΘΘΡ ΔΤ] 115 
ΟἸΣ παρ οἶβ, ααϊηαιιθ ΟἸγγρίδθβ. τ βαπὺ δχδοίθρ αἴ 
σοΡομδΡθίαν Π6η10. δοχία ρ]δοι! ΟΥ̓ΔΟΌΠατα ΒΟ ἰΔΤῚ δὴ 
ν]οίου 8. ΘΟΥΟμδ6. οϑβθηΐ πηροηθηεθ, ϑδιηῆῖθ Ο 
γ6Πὶ τη ΐββιβ δα ἰδητηὶ ἀθὶ τὸχ ΤρΡὨϊ 5. Π ΘῈ 510 ϑϑβὲ 



ἀρ 58, 

ἴαϊαβ. : Ἤφιτε, μήλειον χτὴ. Οὐτὰ δΡρο γϑηϊββοὶ 
ΟἸ γι Ρ τα, ἴπααθ ᾿πι00 τα} οϑβθηῦ οἰ θδβίρὶ, ἀπατη 
δοΥα ἱπυθηϊθηβ ΔΡδμθἷβ οἰρουτηἀδύπμη,, δα! βοῖο 
οἰηχίς, δία θὰ δχ ΔΡΌΟΡΘ οογομὰἃ ἀδίδ δέ γἱοίουϊ- 
θὰ5. ΡΛίογοη. 

ΧΧΙΨΥ. Εχ (ὔποιιδὸ Ἐπιβθὺ. Ρηρῶραν. ουαηρ. Υ, 38; 
ααϊθα8 ΡΥΣΘΡΟΒΙ 1 βαηΐ απδίπον ὙΘΡΒΒ. αἸἸῸΒ5 ὀχ. 
Ἰ»αϊ ᾿ρ56 Ηδγοάοιαβ, 1, θὅ. --- 85. 1-2 οἱ 9-1ὅ Πδ085 
οἵ ἀρὰ Ὀίοαον, δῖοι! Εχοθγρί. Ν᾽ ίϊο. Ρ. 1-ὃ, ΑἸ ν. 
Ἐς. Θιάοῦ δαϊὲ. {. 1, Ρ. 810, οὐ ἀρυὰᾶ Τμθοάοροι. Περὶ 
νόμων. Απίθ Βόδοθ Θγδοα πὰ ΠΥουΣΡῸ ἃ Ῥγιμΐα ἀἃ- 
πηι, οἰΐδί ῬιοάονΒ δἰίθσαμη 1Ππᾷ αυοὰ ἰποῖρὶν μοο 
νοῦβιι ; Ἥχεις, ὦ Λυχόοργε, ἐμὸν ποτὶ πίονα νηὸν, αποά- 
αὰ8 ἴῃ Απέλοί. Ραϊαΐ. ΧΥΝ, 69, Ἰῃηδουίπαπι δύ θχοθρ- 
115. ἀποῦθιβ Ὁ] ΕἸτῚ 5 γουδῖθι5 1108 ὉΠ Βαθοὶ Ὠιοάο- 
τὰ5. Ὅτι ὁ αὐτὸς (Λυχοῦργος) ἢ ἠρώτησε τὴν Πυθίαν ποῖα 
νόμιμα καταστήσας μάλιστα ἂν ὠφελῆσαι τοὺς Σπαρ- 
τιάτας. Τῆς δὲ (εἰπούσης) ἐὰν τοὺς μὲν χαλῶς ἡγεῖσθαι, 
τοὺς δὲ πειθαρχεῖν νομοθετήσῃ, πάλιν ἠρώτησε τί ποιοῦν- 

τες χαλῶς ἡγήσονται χαὶ τί πειθαρχήσουσιν. Ἢ δὲ ἀνεῖλε 
τοῦτον τὸν χρησμόν. --- 5.8. ὑποσχέσιας τε οὑτῃ ΝΊρΘΓΟ; 
ΠΣ] ὑποσχέσεις αυορά τοίη! ΟΔ]]δθὰβ (0) 6. πιο)". 
Ρ. 38). ἔστ᾽ οουγθοίϊο δβϑὶ Δ ΔΙ ΟΚθθδθΡΙ (1π ΒΟΠΟΊ. ΕαΡΙΡ. 
Ρλιωηῖδβ. 619) Ργὸ ἕως; ααἱϊ οἱ ργροροπθθδὶ Μενελέων 
ΡΙῸ Μενελάον οἱ Μενέλαν, αοὰ Βαροπὺ 1001 οοὐά. 
ΠΟΒΏᾺΠ]1. --- 8. 12. Ὀὶοά. ἐρατῆς θ᾽ ὁμ. --- 8. 1ὅ. 
Εα560. εἰσαφιχάνουσι ἰδηίαχη, Τ Ια σι πὶ ΒΡ Ί ΘΥ Π.115 

'δὁχ Πίοάογο, αποά ἰδίηθη (ΠΟΙ δ115 510 τηθιηοραΐ : 
τὴν δὲ πεφυλάχθαι. 

ΧΧΥ. Εχ (πογιδο δρυὰ ᾿πιβθοίαμη, Ῥ᾽ῶρ. ουαηφ. 
Υ, 82, Θδ)}16θὺ5 ἴῃ Ογας. ηιοίν. ΝῚ, Ρ. 271. Ομδυ δὰβ 
Τὸχ 1Π|6. [αὶ ΓΙΔΟΘἀεου ΟΠ] ΟΥ̓ πὶ οαϊ {ΠΟ ΤΓΟΥΘΌΓΡῚΙΒ 
Βουγανιῦ οὐτὴ Υἱίδ Τθρίδτη ροίθβίδίθιῃ. 

ΧΧΥῚ. Ῥιαίδγοι., Εργοφῖο αἰεί. Πιασοη. δα ο816. : 
Βαθοὺ οὐ 56}0]. ἴῃ ΑὙΙΒΊΟΡΙ. Ραρθηα. ν8. 038 : ὅτι 
αἰσχροκερδεῖς καὶ σμιχρολόγοι οἱ Λάχωνες, δῆλον ἐχ τοῦ 
χρησμοῦ" Ἃ φιλοχρ. Μοιρϊηϊ οἱ Ῥϑαβδηϊδβ ΙΧ, χχχπ, τ0: 
ἀρ β τὶ ἀδνῶν δὲ χρήματα οὐ νομιζόντων χτᾶσθαι κατὰ 
δή τι μάντευμα, ΜΕΝ φιλοχρηματία μόνη γένοιτο 
ἂν ἀπώλεια τῇ Σπάρτῃ, ὁ δὲ (Λύσανδρος), χαὶ χρη- 
μάτων πόθον σφίσιν ἐνεποίησεν ἰσχυρόν, οἱ ϑ'υ]1485 ἀ6 
Τγοανθο γ τ δ ἰδοΙθη 8 ααὶ βραχυλογίαν ἐτίμησε χαὶ 
πενίαν, τὴν μὲν σοφίης εἶναι σημεῖον, τήνδε ἀρετῆς διδάσ- 
χαλον οἷηθείς" χαὶ ὁμολογεῖ τούτοις ὁ θεὸς, φυλάττεσθαι 
γὰρ ἀνεῖλε πολλάχις φιλοχρηματίαν. 14. α ΔΙ] ατη, Ὁ αο. 
υοί. ΥἹ, ν. ἀ1. 

ΧΧΥΤΙΙ. Ῥδάῦβδη. ΙΥ̓́, ᾿χ, ὃ. οὐδοῦ! ΤΊβι, ΑἹ- 
οἷἀ15. Π]1ο, θεωρῷ ἃ ΜοΒΒΘη1 15 ΠΘΙΡΠΟΒ τΏ1850, ἀδίαπὶ, 
οἱ τπηουίπαο ΤΊΒ6, 515 0 ΕῸρμδ6 γϑοιϊαίαμι. ΟΥ, αἰϊαὰ 
ἐἂθ ϑδάϑθῃι τ οὐδοῦ! τ ἃΡ. Ειβ6 Ὁ. Ργῶρ. ουαηφ. Υ, 21, 
δῖος ἰηὗν, 38. Παρθένον Αἰπυτίδα χτὰ. --- ΟοΥΓαρί85- 
ΒΙΠ108 γΘΥΒα5. ἀρὰ Ῥδαβαη ἰδ τη} 018 Θηθπάδτα ἰθη- 
ἰδη 5 ρ᾽αβνθ τηϊηαβυθ [δ] Ἰοἰτθυ βασοθαϊί, --- 5. 1. 
Οοα. Μοβο. Κόρην. --- 8. 2. 1ἅ. οοα. Κλήρῳ οπ 1. 
“Ἔργα 65, Ροβίϑυϊ βαηὺ ΖρΥ ῖ, ΟΡ ομτ5. ΗΠ, αΘτὴ 
Αὐοδάθβ ἴῃ ΜΟΒΒΘΗΪΟΓ ΤΩ ΡΘΡΉΙΙΠΙ Τ᾽ ΘΒ 6. ; ΟΕ} 118 
ΟἸδαοαβ Π]1π5 ρυϊπηατη δ᾽ αβαιθ ἀθῖπάθ ροβίθυῖ ψΘΘΉιη 
ρα Μοββθηϊοβ οὈὐπαθν. 14. Ῥδῦβδη. 1Υ̓, πὶ, 9, --- 
8. ὃ. Οοά. Μοβο. μαρϑὺ νερτέροισιν Ῥ7Ὸ νυχτέροισιν; 
αὐοὰ πθβοῖο αποιῆοᾶο 05 Ε'δοί5 σοῦ ΡαρΙῦ ἴῃ νυχτέρου- 
σιν. -- 5. ἀ, ΟἸηἢϊ βθηβὰ οδγοί 'ἢ οοά. γη858. οὐ δα. [ἢ 
ΑἸαΙηδ : ἣν δὲ σφαγῇ τε χαὶ παρ᾽ ᾿Αλλύου, πΠΘαιχ6 ἃ ὈΒΙΤΏΠ] 
Ἰθοίίομθ ἰῇ οοά. Μοβο. ἀλύον, φᾳιοα νοΡίοθδΐ Αὐηδβϑθιβ 
« δὰ ΗδΔΙ]γὶ ἀμάδ5. » Θαὶϊ 50 ῖο ἤανιαβ Βασὶ τα ]ηὶ 
ΘοΙηρθυίαγη. ῬΡῸ αὰο ΤΘροβιυὶὺ ἀλλοίον ΟδΙΩΘΡ., ΠΟ 
ΟΥΏῺ] δ] αΐδ, ΟὈδουχγ αΐθ ; απ τ 5101 Υἱβὰ8 ϑϑί ᾿βαι18 

᾿ ἀἸββίραν 889 Θο!άμαρθη. ἴῃ ὙΘΥΒΙΟη8 βΘΙΊΔΏ. 60η}1- 
οἴθηαο χρὴ δ᾽ ἂν σφαγῇ τε; γογτη σφαγῇ τε ΠΟῚ Τὴ ΔΡῚ5 

ΑΝΤΠΟΙΘΟΙ Σ ΘΗ οκ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ 

᾿ἀδΐ ἔγητλδ τηοθηΐδ; ΒΔΌΘὈΙα 16. τηπη δ, 60] 

ὝΘΘΡΟΙΒΟ, ἴῃ ἀπ 10 μρορουθηΐ, 1 ΟἸδυίαθ, 

Ὁ Ἐ- ζ 
ν σον ἀν 

΄ 

Ἰμ οΠΠΠρὶ ροίοϑί. Υ. οἱ. ϑόρτιθν 48 ἀρ, Βτίοθονι ἴῃ 
(δ νϑυβ. ρΆ}1Π1ο. Ἐ5ΘΌΙ Ρηώρ. θυαηφ.1, Ρ. δ 13, 
ΘΙΏ ΘΠ ΔΕ] ΟΠ 6 Τὴ αἰονί, αὐᾶγῃ Κ106}1 αἰτυίθαῖι 
ἣν δὲ σφαγῇ ἐχφύγῃ γε, χτὰ. 568 πορίδιηθίνο 
ΠΘαὰ6 τη το ῬΙδηίουθ βθηβα. Μδηϊοβίο βαρθνν 
οϑβί σφαγῇ, οὐ Ροίθυδί 510 Θοηβίϊται γ ΡΒ : 
γὴ γε κτλ. ΡΓῸ ᾿πηρθΡαίϊνο ἰη46 Δοοθρίο δύ ͵ 
θδιυ. ΘΟ ρ’. ἣν δὲ σφαλῆτε. ὶ 

ΧΧΥΠΙ. Ευβ60. βρφρα». ουαη., 31. --- 
ΤΥ, ΙΧ, 2, οἱ ἴῃ ἢδο ποβίγα 5.}10ρ6 οΥδο, Ἡ. 
ἄχραντον χτλ. --- « Ηδα βϑηπίπα δρδΐ [Ὁ 
« 415 οὐ δαί (Επογηδιιπη, Πουηϊηθηι δοιἐἰβδὶ 
ἀφαϊία, ορορΡἃ ῬιορΡΒοίδραπι ἔρδαά θη Θχ οι 6 16. 
ΡΙοΟ γᾶπο οἱ βοίύϊεο ἀδὰπι θ556᾽.» ΠΟΌθοΙς 
82, ποί., οἰϊδηίο α. Ὑ οΠῆο, Ρογρῆῃ». ν- ἰ 

ΧΧΙΧ. Ῥᾶδῦβδη. Υ͂, χχ, 1. Αά Μοδβθηϊΐατη 
Ῥουηθὺ οἱ ἤοο ονδουΐαπι ΑΥδιοχαθηὶ δὲ ΤῊ 
ΑΡΟΙΠπΘ Ῥ Ιρῃϊοο ἀδίυχη. --- ΜΘββθηὶ δὶ 
ΡΡον:ἀθηάπμη ραϊδυιηΐ, ἢ6. ΒΙΡοὶ ἀ6 Νϑάδ, 
ΑἸ γ6ΡῸ Ἰοπρο ἰπηαονδί ἀθιβ, αοὰ αΐε ἢὺ 
τ᾿ δένδρον τὸν ἐρινεὸν εἰσὶν “Ἑλλήνων᾽ οἵ χαλοῦ. 
θην, Μεσσήνιοι δὲ αὐτοὶ τράγον. Τότε οὖν πρὸς 
πεφυχὼς ἐρινεὸς οὐχ ἐς εὐθὺ δύξητο, ἀλλὰ ΓΙ 
ἐπέστρεφε καὶ τοῦ ὕδατος ἄκροις τοῖς φύλλοις ἐΐ πέ: 
Θεασάμενος δὲ ὁ μάντις Θέοχλος, συνεδάλετο ὡς 
τράγον τὸν πίνοντα ἐχ τῆς Νέϑας προεῖπεν ἡ 1 
ἐρινεὸν τοῦτον χαὶ ὡς ἤδη Μεσσηνίοις ἥχει. 
χτλ. --- Τθοδά τι ΘΔ] ]ρθ 5 ἴῃ Ογας. υϑέ. ηιδέν. 

ΧΧΧ. Ῥαδαβαη. 1Υ͂, χα, : Μοββθ β ἀδίατηῃ ἃ 
ΟΡΔΟΆΪα, « αι ῬΡομη 5101 Υἱοίουαμα. 
ἰαϊουρνοίαυαμίαν, 80 ΠΊΔΧΙΠΊΘ, αυοάᾶ, οαπῃ ἷ 
ΤΏ ΠΡῸΒ [οΙη:οὶ {ον 5 ἐράθτῃ μάβοβῥαν, ὁ 
νἹἀθρθηΐα" ΡΟ556. υδοθαφθθοηἱ! ΡΥ]Ο. 65 ἐγ 
ἀϊοδῦθ. » -- 8. 1. ψαυὶρ. Τοὺς τρ...-. 
8. ὅ. οὐ θεὸν, Χγιαπαν διμθηάαίϊο Ρ. ἔνθεον 
θεόν. --- 8. 6. Οομ)]οοθαί Καμη. ἔρρ᾽, 
ιιο δος. Ἠνιπο γϑυβατῃ α]0. σϑρϑεῖς ὁοὰ, ΠΡ. 
ἈῸῚ ἀθ 1ιοοἀθουηοπίογιτη οἶδὰθ ρα ᾿νμθιιοίτϑ, ἃ 
ἄτη 60 ΟΡΆΘΙΪΟ 5᾽ ΡΠ οαίδτα {1556 οὐϑα 

ΧΧΧΙ. Ῥαυβδῃ. ΤΥ, χαὶ, ἐ. Οσδουϊαχῃ ΡΥ Ηὶς 
ἰοάθιηο Μρββθηϊο ἀδίιπι. --- 8. 8, 
Κυμη. χαὶ γὰρ, νϑ. ἀ. χαὶ τείχων οὐ ᾿ηΐ 6» 
« Εἴ ΤΟΙ ΘΟΥΌΠἃ ΔΟΘΡΌΟΒ, οἷο, »  ϑίϑι 
Ἰϑοιϊϊομθη απἱ τϑιϊηθί, 1.. Ὀἰπαονῆιϊ5 (6ἀΪ 
510 δβυρ!οδί : « 5664 ἔργα οᾶνθ' 6 ϑϑρᾶ 
Ἰοβᾶ ΘΟΒο 5 Βοβίλ]}15 (Βα ρ ΡΟ 68 Θθῖτη δα ηξ 

ΧΧΧΙΙ. Αρυά Βίοθρμδη. νυ. Θάσος (8|166115,: 
υοί. ΥἹ, Ρ. 84), δίᾳμα ΕἶπιδθὈ. Ῥγῶμ. θυασῆρ 
(ὔμοιηδο : Θάσος μὲν ἣ Ἠερία νῆσος" ἯὯξ 
αὐτὴν Πάριοι, ᾿Αρχιλόχου.... φράσανεθες ' 
αὕτη πρὶν ᾿Ἠερία ἐχαλεῖτο. 

ΧΧΧΊΠ. Ῥδυβδη. 1Υ͂, χαι, 1. Πονϊοί ἃ Μ6 
σΘαἀφομλοηῖὶ, οὐ οἷδάθ νϑῃθιηθηίθι" Ρ ΡΟ δὶ. 
ΘΘΙΡΒΟΒ ααἱ ἄθαπι ἀ6 ἰοία Ὀ6}}} τδίίοηθ 600 
Ουοα απο ἀδίπμη οϑὶ ογδοαίϊαχῃ, 14 ἀποαπθ 
Ὀοάογιβ 510. ὙἼΙ, 18, Εὐχοορρί. Καί. Ρ. 7, 
τῆϑιι8 ἃ. Ἐπ ΒΘ ἰατα, Ῥγῶρ. θυαπφ. ΝἼΙ, 21, 
αὐ ναγϊοίαίο. ---Ὗ 8, ̓, Ὀ1οά., Ευδθῦ. ΡΡο 
γαῖαν, ΡΓῸ λαὸς Πἷο ἄλλος, Ρϑρρθρᾶτῃ γθῦ ξ' 
τέχναισιν, τ 6 1185. 

ΧΧΧΙΥ. Θιοάον. 519. 1, 21, 8. Ερθαπᾶ 
ἃ Ῥγίμῖα ονδου]ατη Ρ6Ρ Ἰϑραίοβ τορι δηι 
ἀθὰ8 Βιογοπίδχα οοποθάθγθί, αὶ, οατη, ΡΥΪΠΊΟ 



ἜΠατα ΘΟ ρο : Σατύριον χτλ, --- ΧΗ δι δὲ βθοιη- 
που ΟΥ̓ Θα]τιτ δίσαθο ἍἹΙ, τας 3, ααὶ ἀββουῖ ῬΠδ- 
παστὰ ἰρϑυσι Π ΘΙ ΡΒ τη Ἰβϑιιχ [1586 περὶ ἀποιχίας. 

ΧΧΧΥ. Ῥδυβδη. Υ, νι, ὃ. Πρ ουπι ουδοα! ατὴ ΑὙ - 
ἴδ οαϊάδγα Οονιηνῖο ἀδύμπτῃ, οασὰ δὶ οοπμάθηαδαβ 
γΓΔοιιδὰ8. ΡΟ Ποἰβοὶ Πα ρθίμν, -- 85. 1.-Ῥοβίθν. μθ- 
Ἰδ]Ο τα ὁχ Ἡροβιοά. Τὐθοοη. 308 τηδηαν 880 
ἰδίαν. --- 85. 8. Ὑα]ρὸ εὐριπείης, ααοὰ ΚαΠΗΐ8 
ΠΠ]οαὺ δογαβ αἰγας θην ἐἐογε{ϊ5,ἃ ῥιπὴ, Παΐι5. Οοἀά. 
ἰπάοῦ. δὲ Μοβο. παθϑηὶ εὐροπίης οὐ εὐρωπίης, ἀπᾶθ 
τἰθοηάατα οοη θοὶς ϑυ]ρθαῦο, ἐσρρείτης, αποὰ τ606- 
ἸΏῸ15. --- Π6 ΟΥγοία οἱ Αὐϑίμαβα, νἱά. Πίοαον. 510. 
Ὁ 8) ἀ. 
ΝΥ ; 

ΧΧΧΥῚ. ϑογνανορὰὶ Ηἰρρυβ ἰῃ Οἠγορῖς. (νά. 
γαρηι. Ηϊδὶ. συ. Ο. ΜΆΙΘΡΙ, ἰ. 1Πς Ρ. 144 ἀμάθ τηᾶ- 
αΥ τὶ ἤοοσΘ οὐδοαϊατα ἴῃ Ὠϊοάον. 5᾽οα!, πον. ὙΠ, 11 
Ὀχοοῦρί. γαῖ. ἡ. 8, 9. Εαϊϊ. Α. Ἐ΄. Ῥιαοὺ. ἰ. 1, 
994): Ὅτι Μύσχελλός τις Ἀχαιὸς ὧν τὸ γένος ἐχ 
ήτης χατήντησεν εἰς Δελφοὺς χαὶ τὸν θεὸν ἐπερώτη- 

περὶ τέχνων γενέσεως" ἡ δὲ Πυθία ἀνεῖλεν οὕτως" 
ὕσχελλε βραχ.:... Τοῦ ὃςε Κρότωνα ἀγνοοῦντος, εἰπεῖν 
λιν τὴν Πυθίαν" Αὐτός σοι φράζει..... : 
“Ὅτι τοῦ χρησμοῦ προστάσσοντος Κρότωνα χτίζειν ὁ 
Ἰύσχελλος τὴν περὶ τὴν Σύδαριν χώραν θαυμάσας ἐθού- 
ετὸ χτίσαι, χαὶ ἐξέπεσε χρησμός αὐτῷ οὗτος" ΝΜύσχελλε 

ς Ῥραϊε οἱ ϑίνανο, ΥἹ, 1. νβ. 1, πάρεχ σέθεν ἄλλο. 
5. 2. χλάσματα... ὅ, τι δῶ τις. 

ΧΧΧΥΤΪΙ. 8080]. Αὐ᾽βίορῃ. ἴῃ Εἰφιῖξ. νβ. 1100 
089). Θ΄ Ὁ] 1οἷὉ ἢδθο : Ὃ μὲν Μύσχελος ὑγίειαν εἵλετο, 
Ἀρχίου πλοῦτον ἑλομένου. Ιάδτη οὐ δου! απ τίου! ΒΘ 85 
Υ. ᾿Αρχίας οἱ Μύσχελος. ΥἹΑ. ΞιρΓ. Ονδο. π. 80, 1Π. 

ΧΧΧΥΠΙ. ΡιΙαἰδροι. ϑοίομ. ΧΙΥ͂, ἀθαῖϊὶ ΘΔΙ]θθὰβ 
γα6. υοὲ. ΝῚ, ν. 82 : ἔνιοι δέ φασι καὶ μαντείαν 
νέσθα: τῷ Σόλων: Πυθοῖ τοιαύτην: Ἧσο κτλ. 

ΧΧΧΙ͂Χ. Ιάοὰ ΟΔ]1οοιι5 ἰδία. ἀδαϊν οχ Ρ]αἰΆτοῃ. 
οἰοῃ. ΤΧ : φάσιν πρῶτον μὲν αὐτῷ (Σόλωνι) τὸν ἐν Δελ- 
δῖς θεὸν χρῆσαι ταῦτα Ἀρχηγοὺς κτλ. 

ν 

ΧΙ,. Αρυὰ ΠΙοάον. 51ο. ΙΧ, ὃ (Εχο. ψαίϊο. ρ. 14-16) 
᾿ἀρια Πῖορ. [ἀθν}.1,1, 39 54. οέ τχ, 106. 1η Τλαίοίο οἱ 
᾿ Μη βοηο: Ἑὔδοξος δ᾽ ὁ Κνίδιος χαὶ Εὐάνθης ὁ Μιλήσιός 
σι τῶν Κροίσου τινὰ φίλων λαδεῖν παρὰ τοῦ βασιλέως 
ἡτήριον χρυσοῦν, ὅπως δῷ τῷ σοφωτάτῳ τῶν Ἑλλή- 
ὃν " τὸν δὲ δοῦναι Θαλῇ καὶ περιελθεῖν εἰς Χείλωνα, 
πυνθάνεσθαι τοῦ Πυθίου τίς αὐτοῦ σοφώτερος" χαὶ 

ν ἀνειπεῖν Μύσωνα, περὶ οὐ γέξομεν " τοῦτον οἱ περὶ 
ν Εὔδοξον ἀντὶ Κλεοδούλου τιθέασι, Πλάτων δ᾽ ἀντὶ 
ἀνδρου. Περὶ αὐτοῦ δὴ τάδε ἀνεῖπεν ὁ Πύθιος" 

ἰταῖον χτλ. Ὃ ὃ᾽ ἐρωτήσας ἦν Ἀνάχαρσις. -- 
5. 1. ἴῃ Μύσωνα οοΥΓΘρΡίδγη ρΡΪπηᾶτη ποίδηΐ, ΗΪτ5 
515 Πδθ6 ἰδηΐπῃι Θχῃϊθοὺ Πἰοάονιβ : Οἰταῖόν τινά 
σι Μύσωνα, Πὶβ8. ῬΥΘΟΙἾ58185. : ὅτι φασὶν ᾿Ανάχαρσιν 
ν Σχύθην φρονοῦντα ἐπὶ σοφία μέγα παραγενέσθαι Πυ- 

χαὶ ἐπερωτῆσαι τίς ἐστιν αὐτοῦ τῶν Ἑλλήνων 
τερος. Καὶ εἰπεῖν, Οἰταῖόν χτὰ., Β0Ὀ]}]οία 6 

)στις ἣν Μαλιεὺς χαὶ ὥχει τὴν Οἴτην εἰς κώμην Χηνὰς 
λουμένην. 
Μ᾿ 

ΧΙ]. Ἠϊοά. 819. γᾶστη. 110. ΥΠ|Ι, 29 (Εχο. ψαί. 
12) : “Ὅτι Ἀριστοτέλης ὁ χαὶ Βάττος χτίσαι βουλό- 
νὸς Κυρήνην ἔλασε χρησμὸν οὕτως᾽ Βάττε χτλ. 
05 ῬΡΙΟΡΘΒ. Ὑϑυϑιι5 ἀθήοναὶ Αἀπέλοὶ. Ραϊαί. ΧΙΥ, 
ΠΧ Ηδγοάοίο ᾿Υ͂, 1, ἀρὰ αἀἰθπλ ἢδθο ῥχϑ- 
558 ϑιιηΐ : Βάττος δὲ. μετωνομάσθη ἐπεί τε ἐς Λιδύην 
ἔχετο ἀπό τε τοῦ χρηστηρίου τοῦ γενομένου ἐν Δελ- 

σι αὐτῷ, χαὶ ἀπὸ τῆς τιμῆς τὴν ἔσχε, τὴν ἐπωνυμίην 
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ποιεύμενος" Λίόνες γὰρ βχσιλέα Βάττον χαλέουσι, χαὶ 
τούτου εἴνεχα δοχέω ϑεσπίζηουσαν τὴν Πυθίην, χαλέσα: 
μιν Λιδυχὴ γλώσσῃ, εἰδυῖαν ὡς βασιλεὺς ἔστα! ἐν Λιβύη" 
ἑπεί τε γὰρ ἡνδρώθη οὗτος, ἦλθε ἐς Δελφοῦς περὶ τῆς 
φωνῆς" ἐπειρωτέοντι δέ οἱ χρᾶ ἡ Πυθίη τάδε" Βμάττ᾽ ἐπὶ 
χτλ. δαην οἰϊαπὶ νϑυβιβ 11 ἀπὸ ἂρ. 56μο)]. Ῥιπάανὶ 
Ρῳέθ. ΤΥ, 10, φαὶ μεθο ογδοῦϊο ρυθορόϑαῖ : Περὶ τῆς τοῦ 
Βάττου εἰς τὸ μαντεῖον ἀφίξεως οὐχ ὁμολογοῦσιν ἀλλή- 
λοις οἱ συγγραφεῖς" οἱ μὲν γὰρ ἕνεκεν τῆς φωνῆς φασιν 
αὐτὸν ἐλθεῖν, χαὶ τὸν χρησμὸν ἄνω τε χαὶ χάτω ἐπιθρυλ- 
λοῦσι" Βάττε... οἱ δὲ στάσεως περιπεσούσης πολιτιχῆς. 
Ταπααὺ 1Ἰάθυὴ βομο αϑίθβ βδαιθὴβ οί Βαίίο ἀδιαπὶ ονᾶ- 
οα!αχτῃ, ααοὰ νἱάθ. --- 8. 3. Ἡϑνοά,, Αμέλοϊ. οἱ Ῥίη- 
ἀδνὶ 5680]. μηλοτρόφον οἰχιστῆρα ΡΓῸ χαλλ. Κυρ. 

ΧΙ]. Αραὰ δυμμάθηη ααὶ ΡΥ 15. 5ορνανὶ ΟΡΔΟΌΪΙΙΩ, 
Ριπάδυι (Ργέλ. ΤΥ, 10) Βομο βίαι, αὐτὶ ὁ Μενεχλῆς, 
αἰΐ, γοῦν πιθανωτέραν δοχεῖν φησι τῆν στάσεως αἰτίαν, 
αυθιχωτέραν δὲ τὴν ἐπὶ τῆς φωνῆς. Φησὶ δὲ, ὅτι οἱ πολχῖ- 
ται ἐν τῇ Θήρᾳ ἐστασίασαν χαὶ διέστησαν ἀλλήλων" 
ἡγεῖτο δὲ τῆς ἑτέρας τῶν στάσεων ὁ Βάττος " διαγωνισα- 
μένων δὲ τῶν στάσεων, τοὺς τοῦ Βάττου συνέδη ἐχπε- 
σεῖν τῆς πόλεως χαὶ φυγεῖν τὴν χώραν, ἀπογινώσχοντας 
δὲ τὴν εἰς πατρίδα χάθοδον περὶ ἀποιχίας βουλεύεσθαι. 
᾿ΑἈποδημήσας δὲ εἰς Δελφοὺς Βάττος ἠρώτα περὶ τῆς στά- 
σεως, πότερον “διαγωνίδονται περὶ τῆς εἰς τὴν πατρίδα 
ἐπαναστροφῆς ἢ ἑτέρωσέ ποι ἀποιχίαν στείλωνται" τὸν 
δὲ θεὸν χρῆσαι" Βάττε... --- ΟἿ. ΒοΌΒΙΟΡ, ἐπ Ποροαοί. 
Ρ. 180, -- 8. 1, Ῥγὸ νυ]ρ'. ἐρεύνα οοη͵οοὶῦ Ηθυη 5 
ἐρευνᾶς.--- 8. 8. Ιάφτη Ηθυπὶὰβ ργεθίογθδί πρότερον. 
δόμον οἱ πείθεο μυθῷ. --- 8. ὁ. ΓΛ Ρὶ στερρόν, ἀπηᾶο 
Ο. ΜύϊΠονιβ (ραχηι. Πίϑέ. ον. ὃ. ΤΥ, ». 449), ρτὸ 
γϑῦβαὰ ΘΟΡΓΙρΡίΟ οὐ ΟὈΒΟῸΡΙΒΒιηΟ ἤὰπο ΡγΟροβα : 
Στέρξον γῆν ὁσίως στερρήν" μισεῖς ἀθεμίστως, αιθπὶ 
ΒΘαΟΪαΙ 6}5 ὙΘΡ510 Ἰαἰηδ, αὐλὴ ΤΘΟΘΡΙ ΠΠ8. 

ΧΙΠΠ,:. αδ!]δ 5 (0) ας. υοὲ. ΝῚ, Ρ. 86) ὁχ ΡΙαίδγοι. 
Περὶ φιλαδελφ. 21 : Ἀλεύαν δὲ τὸν Θεσσαλὸν ὁ μὲν 
πατὴρ ἀγέρωχον ὄντα καὶ ὑδριστὴν ἑχόλουε χαὶ χαλεπὸς 
ἦν, ὁ δὲ θεῖος ἀνελάμόανε χαὶ προσήγετο πεμπόντων 
δὲ τῶν Θεσσαλῶν φρυχτοὺς περὶ βασιλέως πρὸς τὸν θεὸν 
εἰς Δελφοὺς ἐνέθαλε χρύφα τοῦ πατρὸς ὁ θεῖος ὑπὲρ τοῦ 
Ἀλεύα, χαὶ τῆς Πυθίας τοῦτον. ἀνελούσης, ὅτε πατὴρ 
ἀπέφησεν ἐμδεδληκέναι τὸν φρυχτὸν ὑπὲρ αὐτοῦ χαὶ 
πᾶσιν ἐδόχει: πλάνη τις ἐν ταῖς χαταγραφαῖς τῶν ὀνομά- 
των γεγονέναι " διὸ χαὶ πέμψαντες αὖθις ἐπανήροντο τὸν 
θεὸν, ἡδὲ Πυθία χαθάπερ ἐχόεδαιουμένη τὴν προτέραν 
ἀναγόρευσιν, εἶπε" Τὸν Πυρρόν χτλ. 

ΧΙΙΥ, Εχ Ῥδῦβαη. ΥἹ, ιχ, 8. θ)6 ΟἸδοιηϑθίθ συ ϑη ὶβ 
᾿τηροίθ οὐδοῦϊαμι ἃ Ῥυίμὶα Αϑίυ ρδϑθθηβιθιι5. ἀδίαχη, 
ααϊ ααθτὰ ἰη θυ ἔσονθ νοϊπθυδηΐ, θὰπὶ ροϑβίθα ἰδ πα αδηὶ 
Βϑύοδ οοΐϊαθν 6. Τοίδιη μδηο Τὰ θα] τὰ ἀρ Ῥαιβαπίδηι 
ἐδτά. θ-8, ν]46.-- δι δδηι ρα δοοναῖί. Ηϊδέ. δορί, ΠΠ|, 
28, Ρ. 1θῦ φἀ. Ὑ41685., οὐ Εα860. Ῥγῶρ. ϑυαηφ. ὟΝ, 84. 
Ηδθοί οἱ Ῥ]αίδρομπ5 ρΡΊο θὰ γϑυβῖπι (Ποριμί. 38). -- 
ΝΕ. οι να. τιμᾶν. ὥς. ᾿ 

ΧΙ. Εχ (ὔποιηδο ἃρ. Ει560. Ῥηῶρ. θυαηφ. Υ', 81, 
(δ ]1οοὰ5, 0γας. ηιοίν. υδὲ. ΝῚ, Ρ. 2 ; γϑρϑῦ ΜΆ] ΔΟΙ. 
ἔγαφηι. Ρμῖϊ. φν. (ΒΙΡΙ. Θιδοί, ὑ. Π, Ρ. 315), -ονῦϑ, 1. 
Δίου. Πίαχα, πρθ5 Οὐϑίϑο τη δυϊῖτηδ. -- 8. ἀ. ὄλθον πο- 
τα πάατα δὶ δΔῸ ΊρΘΡῸ 5. 1}1}} Β6ηδα ΔΟΡῚ ἃ. Πλοῦτον 
οὖ ρᾶγὶ σδίϊοπθ Ρ1Ὸ ρϑυβομᾶ ΒΔΘΥΪ. 

ΧΙ. Αρυὰ Ειβ60. Ῥγῶρ. ουαῆᾳ. ἰὉ. -- 8. ὃ. 
χάτα ναιξτάητε Ὠἰπάονῖ, ΡτῸ νυϊραΐθ χαταναιετάητε. 

ΧΙΜΜΠ. Εχ ΟἸοπηοπὶ. ΑἸοχ. ϑέροηιαί. ΥἹ, πι, 39: 
Ρ. 2601, 5.10. ΘΔ ]16θιι5, θγαο. υδέ. ὙΙ, ν. 80. 

ΧΙΥ͂ΠΙΠΙ. Επβίαι ἢ. ἰὼ Οοριριοηΐ. αὐ Πίοηψε. Ρο- 
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γἱοροϑῖνι 803. Τὺχ ΒΙθρῃβδῃο ν. Βυζάντιον ουτῃ βοο Ἰ1θηι- 
χτηδίθ : Χρησμός δ᾽ ἐδόθη ἐρωτησάντων εἰς Δελφοὺς Με- 
“ἀρέων τοιοῦτος, ἀφα! ΟΔ|1665 ἴῃ Ογαο. υϑέ. ηιοέν. Ἱ, 
Ῥ. 239. --- 8. ἀ. στέλλειν ΟΔΙ]661. σοΥΓΘοῦο οϑὺ ῬΤῸ 
στέλλουν ἃρ. ϑδίορμϑη. θὲ Του ίδ856 Ἰθρϑηάμη στέλλου. 

ΧΙΙΧ. Ηδβυομ. ΜΙ165. ἴῃ Βηξαπέ. Πἰϑέ. δουρί. δα. 
Ῥαδυΐβ. 1648, ἰη-ἴο, ». 24. ; ̓ς ΒγυζΖδῃίϊο : Φασὶ μὲν Ἄρ- 
γείους πρώτους, χρησάσης αὐτοῖς τῆς Πυθίας οὕτως" "Ὅλ- 
ὅιοι κτλ. πήξασθαι τὰς οἰχήσεις ἐν ἐχείνῳ τῷ χωρίῳ χτλ. 
ν. Οδλγο]. Μάϊον. ἔγαφηι. ἠϊδέ. ον. ὑ ΤᾺς Ρ. 141: 
« Οοάϊπαβ οὐ Οἤγοη. Οοηβίδηϊ πη. ΠΟΠΏΪΒῚ ἀπ08 γοΡϑιι 
ΡΟΒίγΘηΟ5 ΘΧΒΙ θθηΐ.» --- 8. 2. ϑίορῃ. ὑγρὸν παρ᾿ 
ἄκρον στ. π. --- 8. ἀ. βόσχουσι τὸν αὐτόν. --- 86- 
ῬΠδη. βῖο : στελλειν χτλ. ὙἹά. βαρ». π. 48, Ηδβυομὶαβ 
1086 ὁ. Ρ. 38, ΜΆ]16Ρ. Ρ. 152, θυ ΡΟΒίθυΙΟ 685 
ἄπο σϑυϑιιβ θυ ῃϊ δὶ δ μάρπτουσι ἀαΐ ρΓῸ λάπτουσι. 

1. θιοά. 5ῖοι!. ΝΠ], 25 (Εχοονρί. δ ίίο. ρ. 11, 
12) : “Ὅτι Ἀντίφημος καὶ "Ἔντιμος οἱ Γέλαν χτίσαντες 
ἠρώτησαν τὴν Πυθίαν, χαὶ ἔχρησε ταῦτα "Ἔντιμ᾽ ἠδὲ 
χιλ. 

11. Αρ. θιοά. 81... ΙΧ, 8 (Εχο. ναῖίο. ρ. 1.-16); 
οχβίδὺ οἱ ἂρυὰ Ὀίορ. 1 δουΐ. 1,1, 38, ἀδὶ τϑρϑίϊθαν 
ῬΓΙΟΡ γϑῦβ. οἰΐαγῃ ἐὁ. 38. γα]. Μαχίμ. 1Υ, 1, οχίν. 
ΔΙθο τ τη 0 ν θυ βάση ΧΙ 6ὲ ἃ] βιοαύ οὐ ἀρὰ βομο- 
Ἰαβίθη ααθια ᾿ηὔρδ, δἰςα ἢ πλβ, ΡυῸ τίς αυοὰ ἸΘρΘ θααΣ 
οἸπα ἃρ. Ὠ᾿οά. οὐ ΠΙΟ θη τη 6}1π|5 ΒΟΥ  ᾽ἰαν ὅς, ααοᾶ 
ΔάΤΩἸΒΊΠ.15, τ Π 8. ὈΘῺ6 ἰδιηθη ἂν δῶ ρὸ αὐδῶ. (6- 
ἰθυαπὶ 8]. ΜΆΧΙΤητ5 σϑῖὴ 510 ὨᾶΡΡϑί : « Α ρβοδίου:!- 
θὰ ἴῃ ΜΙ]6β1ἃ ΓΘρΊΟΠ6 γϑυρι σα] μὰ γα θη  θ5 ααϊάδ τὰ 
͵δοίαμι διηθναΐί. Εχίσδοία ἀθί πὰ τηδ ΒΗ] Ροπάρυῖ δα υθδ 
ταθηϑᾶ Π6]ρ θὰ (ἀνασπασθέντος δὲ τοῦ τρίποδος, Ὁ]06..), 
οΥὐίδι Θοῃύρονθυβῖδ, θϑί, 1115. ρ βοίατη 56 οδρίανδηι νθη- 
ἀἸἀ 1556 δἰ δ θα, Ἰος Τογίππᾶμῃ ᾿δοίμι5.586 Θ. 558 
ἀϊορηΐθ, 8 οοπα οι 6 ΡΓΟΡίοΡ πογδίθῃηι οὶ οὐ τηᾶ- 
σηϊαα!ηθη ρθοιηἶδο δ ἘΠΊ ΘΕ ΒΌΓΙΩ 6} 5 οἰ 8 {18 ροΟρα- 
Ἰαγὴ ἀο]αία, ρ᾽αουϊ ΑΡΟ]] ἤθη σΟηΒ.}} οὐγαηι αεἰ7ι- 
αἰἱοσανὶ ηιοηδα αοδογ"6ξ. Π[) ΘΒ το5ροηαῖι ἐἐ1 6556 ἀαηπααηξ, 
φιιῖὶ βαρϊοηίία οοέθ)05 ργωβίαρ θέ, Ὠ1βΒ νυ Ὀ]5. ὅς σοφίῃ 
χτλ. Ταση ΜΙ]6511 σοηβθηβα Τδ] οὶ τηθηβαῖὴ ἀ646- 
γυηΐ, δία.» --- Εἰδάθγη πᾶργδΐ οἵ νϑυβὰβ ἰδάδίὶ Αὐὶβίο- 
ΡΒδηῖβ 59 ΠΟ] βίθβ δὰ Ῥέμέ. νβ. 9. δα ἀοοθπάπτῃ απο- 
τη0640 ἰδοίαμῃ 510 πὸ ῬυΓΪα 6 Ἰροάθ ονδοαϊα οδηθυθί. 
-- Οἵ, ΡΙαἰδγοῃ. ἴῃ ϑοίορο, ΤΥ. 

1. Αρυὰ Αἰμθη. ΧΙ]Π, βθοί. 18, ρ. 602 : Οὗτοι 
φανέντες ἐπιδουλεύοντες Φαλάριδι, χαὶ βασανιζόμενοι ἀνα- 
γχαζόμενοι τε λέγειν τοὺς συνειδότας, οὐ μόνον οὐ χατεῖ- 
πον, ἀλλὰ χαὶ τὸν Φάλαριν. αὐτὸν εἰς ἔλεον τῶν βασάνων 
ἤγαγον, ὡς ἀπολῦσαι αὐτοὺς πολλὰ ἐπαινέσαντα. Διὸ καὶ 
ὁ Ἀπόλλων ἡσθεὶς ἐπὶ τούτοις ἀναδολὴν τοῦ θανάτου τῷ ᾿ 
Φαλάριδι ἐχαρίσατο, τοῦτο ἐμφήνας τοῖς πυνθανομένοις 
τῆς Πυθίας ὃ ὅπως αὐτῷ ἐπιθῶνται" ἔχρησέ τε χαὶ περὶ τῶν 
ἀμφὶ τὸν Χαρίτωνα, «προτάξας τοῦ ἑξαμέτρου τὸ πεν- 
τάμετρον, χαθάπερ ὕστερον χαὶ Διονύσος: ὁ ᾿Αθηναῖος 
ἐποίησεν, ὃ ἐπιχληθεὶς Χαλχοῦς, ἐν τοῖς ἐλεγείοις. Ἐστὶ 
δὲ ὁ χρησμὸς ὅδε" Ἑὐδαίμων χτὰ. Οἵ. (ὐποτηδιη Δ. 
Ἐπ560. Ργῶρ. ϑυαηῃ. Ν. 88, αὰὶ δδάθῃι τιθηογδὶ οὐ 
ΟΥ̓ΔΟᾺ]1 Βθηβατῃ ἴῃ σἰἀἸϊοα! πὶ ἀδίογααθὶ 1ἰδ, : 

Εὐδαίμων Φάλαρις, καὶ Μελάνιππος ἔφυν, 
Θείας ἁγητῆρες ἐν ἀνθρώποις διχονοίας. 

ἘχΒΙ οὶ Ποῦ ογδοῦϊατη “Πα ππι5, Κα». Πϊςί. 11, ἀ, ὃχ 
50]10 γϑυβαθστη. ΟΥΪηΘ : Θείας ἡγητῆρες... Εὐδαίμων 

Χαρίτων χτλ. 

111. Ἐχ Ἡδγοαοί. ΥἹ, 98, αΔ]|1ὁθὰ5, Οὐ αο. υδἷ. ηιοΐ». 
ὟΙ, Ρ. 23. -- ΗΠϑγουοί. ἐῤία. : Μετὰ δὲ τοῦτον (Δᾶτιν) 
ἐνθεῦτεν ἐξαναχθέντα, ᾿Αἴλος ἐχινήθη, ὡς λέγουσι οἱ Δή- 

λιοι, χαὶ πρῶτα χαὶ ὕστατα μέχρι: μεῦ σεισθεῖσα" καὶ 

ΑΝΤΗΟΚΟΟΙΔῚ ΘΆΖΒΟΜΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 
τοῦτο μέν χου τέρας ἀνθρώποισι τῶν ΤΡ ΠΕ 
χαχῶν ἔφηνε, ὁ θεός... Ρονίοηἀδοδηίαν Μεοάϊοδ ἢ 
Οὕτω οὐδὲν ἧ ἦν ἀειχὲς χινηθῆναι Δῆλον. τὸ πρὶν ἐοῦς 
ἀκίνητον" χαὶ ἐν χρησμῷ ἣν γεγραμμένον πρὶ αὐτῆς ἃ ' 
Κινήσω χτλ. ᾿ 

ΤΙΝ. Ῥαυβδη. ὙΠ1Π, χαμι, 6. Ρ Ϊφαϊοπεῖθαθ ας 
ἃ Ῥυίπῖα ὁὐδοι]ατη, οατη, πθρ]θοίο συν β σία, 
ΒΘατα Ἰπορῖδ, ἸΔθονδμΐθβ, ἈΡοΠΠποηὶ δα Ἰββθηΐ,. 
γα ΠΣ Τϑιηθαϊατη ρυθοδίανὶ. Εἰδὺ δραᾶ Οἰδ]]δθιχα Ὁ) 
υθέ. ΥἹ, Ρ. 84 54. --- 5, 1. Π6 Αὐοδάϊθιβ ρ]απάϊνο 
νἱά6 Ῥᾶυδβδπ. ὙΠ], 1, ὅ-6. (Τὴ ἰδία Ἐξ μι πξν 
Πολλοὶ...) οἱ ῬμΙοβίταί. Αροϊϊοῃ. Υἱέ. ΝΙ, Ἵ 
5. 6. Οοά. Μοβο. ἴῃ Εἰδοῖδηδ δαϊί. ἀναστροφεί 
ἀναστοφείγων πάλιν, υ σα] ρ. ναστοφάγον. τιν 
1. Θιπάου, οοπ͵θοὶΐ ἀναστοφάγον. 

1. Αἰμθη. ΧΙ, βϑοί. 18, Ρ. ὅ90, οἱ δίορῃ. Β 
Περὶ πόλεων, ν. Σύδαρις. Οὐδουϊαχη, ΑἸ ἀδίυ 
ἰϑυτορδηί, ααοιβαπθ ἰουϑηΐ οϊίοο Ξγθανίιο. 
Βίθραῃ. ἐν θαλίησι θεῶν... 5. ὃ. Θεοῖο Ὁ 
γ5. ἀιψαϊρο οἸ τη, Ἰοροθαίαν ἐμφύλιος στ. ἤξ. Ῥχ δ 
νΘυΒὰ δριια Ποιηοβίῃ. 4ε Βαϊΐβα 1οφαΐ. ». 308, ἢ 
ἐμφυλον, πόλεμόν θ᾽ εὕδοντ᾽ ἐπεγείρει, δηοηᾶαν 
Ῥοβίμ! δύ πηϑίγαμη, Εἰο. Ῥούβοῃ, [ἢ νέφους 

ΠΥ. Ώ ΖΞ] δα. Κα». Ηϊδέ. ΠῚ, 18. ( 
Ονας. υοί. ΥἹ, Ρ. 38) : Ἐν Συδάρει χιθαρῳδοῦ 
ἐν τῇ ἀγωνίᾳ, ἣν ἐτέλουν τῇ Ἥρᾳ, στασιασάντ' 
αὐτοῦ τῶν Συδαριτῶν, καὶ τὰ ὅπλα λαδόντων ἐπ 
λους, φοθηθεὶς ὁ χιθαρῳδὸς σὺν αὐτῇ στολῇ χατέφι 
εἰς τὸν τῆς Ἥρας βωμόν. Οἱδὲ οὐδὲ ἐνταῦθα. 
τοῦ χιθαρῳδοῦ. ᾿Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον ἐδόχει αἷμα, 
τῆς Ἥρας νχῷ ἀναόρύειν, οὐδὲν ἔλαττον πηγῆς ἀε 
Συδαρῖται δὲ ἔπεμψαν εἰς Δελφοὺς. Ἡ δὲ Πυθία ὁ 
νχτο᾽ Ῥιαῖν᾽ ἀπ᾽ ἐμῶν... : 

ΕΥῚΤῚ. ῬΙοά.᾿ 16. ὙΠ, 85, 3 (Εχο. γαὶ. Ρ-. 
“Ὅτι οἱ ἐχ τῆς δεκάτης ἀνατεθέντες Χαλχιδεῖς ἣλ' 
σόμενοι περὶ ἀποιχίας, χαὶ ἀνεῖλεν: ἉΑΨία, 
κατὰ τὸν ᾿Αψίαν ποταμὸν εὑρόντες ἄμπελον. πε 
μένην μὰς: τὸν λεγόμενον ἀρσεγόθηλνν: ἔχτισ 
-- 8. 2. Εογίαββθ. βάλλοντα. 

’ 

ΕΥ͂ΠΙ. Ῥαῦβδη. Π, ΧΧΧΠΙ, 2: Καλαύρειαν ὃ 
λωνος ἱερὰν τὸ ἀρχαῖον εἶναι λέγουσιν, ὅτεπερ ἣσ 
Δελφοὶ Ποσειδῶνος. Λέγεται δὲ καὶ τοῦτο" ἀντ 
χωρία σφᾶς ἀλλήλους φασί τε χαί τι χαὶ λόγιον κ 
ουσιν, Ἶσον χτλ. ΒίτΔθο (ὙἼΠ, νι, 14) δϊαν 
δβἴλίαση οχ ΤΡΠΟΡΟ, ἴῃ τηθαϊ Ῥνοίοιτ.. 
ΒίγδΔ0. ἠνεμοέντα. --- Οἵ, δυϊά., ααἱ Ιάϑγι 1 
Ροηβιιπι 46 8118 αἰιεθβίϊο 6 ὀχμἰθδί (υ. ἀνεῖλε 
Ψαν οἱ Σπαρτιάται χρησόμενοι, τῆς υηνίδος - 
γλιχόμενοι χαὶ ἀνεῖλεν οὕτως" Ἷσον χτλ. --- Υ8.. 
ὀρίην (αν οὔηη. δ αἰάεθ. σοῦ. Τη58." ΡΘΙῚ 
Καλαυρίην) τε τίθημι. Ἵ 

11Χ. Ῥδαυβδη. Ὑ11|,1, 6 εν ἡνίκα (ἣ ἡ πνρίαν. 
μονίοις γῆς τῆς ᾿Αρχάδων ἀπηγόρευεν ἅπτεσθο 
εἶπεν τὰ ἔπη. Ἶ 

1Χ. θ6 Τμθᾶρθηθ, ΤΠ ΆΒΙΟΥ ΤΩ δἰ μ]οίδ 
χα ἃ αποάδιῃ ᾿ῃΙΠλ] 60 ̓ δοοϑβιία ΒΔ 69}} 
Ἰποϊάῖ5βθι, ἰπἰθρίθοθναϊ, δίααθ αἱ οεΘ 15 ΡῸ 
ἴῃ ΤΏ} 6 Ταδναὶ ἀοπισιβᾶ. 00 ἔδοίο οἵ οΥὔἵδ. 
ΡΘβα]θπεῖδ, ΠΘΙΡ ΒΑ ΡΟΙ πῖ5 ονδοα!αηὶ ἃς 
᾿ἰβαιθ᾽ ῬΘΒρΟΠΒΌΠ) δύ Θχβι} 65 6586 ται 
Ὀὰ5 ἴῃ ρδίγδιη γθβυ {185 ΟΠ ΠῚ θ5, ὩΪ 

γα δύππη. ΕΡΘῸ 1ἰθυτη Ν μα βττο ον 
ἢξθο Ῥγοηη 18.556 : Θεαγένους χτλ. 488. 
ΠΪ5 5: πη] δου τη τηδη]δϑίο ρου ηθθδηΐ, 
Ὁ}}} Γαϑναπὺ Τηἰ6] Θοῖα. Ποη. ΟΠγγβοϑέ. 



4 Σ «ἡ εἴ Ἐς ἈΦ, 

1,. Ῥἰμάον, ἐς 1, Ῥ. 371. --- Οἵ. Ῥαιβδη. ΥἹ, χι, 
εἰ ΑΠ1ὰ 51 (οντὴδ δὲ ἀπὸ ἰδία μι πο γϑῦϑιι ἰάθη 
θὲ οὐδοῦ! αχῃ : ᾿ 

᾿Θειαγένην δ᾽ ἄμνηστον ἀφήχατε τὸν μέγαν ὑμέων. 
ΠΤ Βοαρθηθη ΟὈΪ τὰ αἰγη δ᾽ 5.15. τηᾶρηαχτη Ἰηίθ-νΟ 8. 
μὰ 

ΧΙ]. ϑουνανθνηΐ 5080]. ΤΉθοον. ΧΙΨ,, 48 86.» 
χϑίζ. ΟἾ1]. 1Χ, Ηἶβί. 378, ν. 498 5α4., ἀἴηιιθ αι ἃ5 
Ὑμεῖς μὲν ἄρα... οΥδοῦ!ατα βθοιπάππι ἃ]105 ΖΕ ρΊθη- 
᾿ Βϑοιη ἀυτὴ ἃ]105 Μοσδυθηβίθιβ γοἀαϊίατα. 8:- 
5 ἀπο (2-3) Ἰαάαί Βίγαθο, Χ, τ, 18, αὐ οὐδ]! ρᾶν- 

ἴδχὴ “ΕἸ σΊΘηβ᾽ θὰ5. ἀαὶϊ; ἀθ απὸ [ιβίιβ πεθὸ Βυϊάδβ: 
Ὑμεῖς, ὦ λιεγαρεῖς, οὔτε τρίτοι, οὔτε τέταρτοι. --- Χρησ- 

50 χομμάτιόν ἐστι παροιμιαζόμενον οὕτως" Ἵππον Θ.... 
ἱστορεῖ δὲ ψΜνασέας, ὅτι Αἰγιεῖς οἵ ἐν Ἀχαίᾳ καταναυμα- 

αντες Αἰτωλοὺς χαὶ λαθόντες πεντηχόντορον αὐτῶν, 
ἰχάτην Πυθοΐ ἀνατιθέντες, ἠρώτων τίνες εἴεν χρείττους 
ἣν Ἑλλήνων. Ἧ δὲ Πυθία ἔχρησεν αὐτοῖς τὰ προχεί- 
να" χαὶ Ἴων δὲ Αἰγιεῦσι δοθῆναι τὸν χρησμὸν ἱστορεῖ. 
᾿νὲς δὲ οἴονται τοῖς Μεγαρεῦσιν εἰρῆσθαι αὐτὸν καὶ προ- 
ρόνται" Ὑμεῖς δ᾽ ὦ Μεγαρεῖς.... ὡς καὶ Καλλίμαχος 
"τοῖς ἐπιγραμματίοις" τῆς δὲ ταλαίνης Νύμφης ὡς Με- 
χρέων, οὐ λόγος οὐδ᾽ ἀριθμός. ((}1}π|. Βοϊδδοπδά. ρ. 68, 
ἴσν. 30: Δπέλοί. Ραί. Ὠϊάοι. Υ΄. 6.) ΠΙηΐδ Ηἰβίουιοο 
᾿ΟΡΔΟΌΪ στα ὑγὶ διιθη τὶ Μ Θραυθηβίι5. Δα βεϊρα! μίαν οἱ 
ΔΙΠ ΔΘ τι5, αὐ ὁχ ϑαἴάα νἸάἀϊηλι5, οὐ ΤΉ Θοου 5 ἴῃ 
᾿γ}110 14, νβ8. 48-49., ΡΙαίανοΙ 5 γιὸ ϑψηῖρ. Οἰώϑέ. 
Υ. 6.) αἰτὶ ΡΟραΪ]ο μὸθο Δ βου θα βἰηῦ ἀπ ἰΐδνθ υἱ- 
δία", ἀαχα ΒΟΡῚΪ. ἰἰὰ : τῶν δὲ Δημοχριτείων εἰδώλων, 
σπερ Αἰγιέων ἢ Μεγαρέων ἀριθμὸς οὐδεὶς οὐδὲ λόγος. 
ἰΘρθίϊθ 6 ΘΔ]]θθιιβ, θ»»αο. ηιθέγ. ρ. 11 οἱ γ8η- 1) 1π|8, 
ΟΡ ασιἑ. Ὁ. ἀάά α. --- 5. 1 ἃρυὰ βοβο]]βίθῃ 

Ἔθ0ον. οἱ ᾿Ῥζϑίζϑτη ἰδπίατα γ ρου ϊίαν. ---- 5. 9, ΘΌΒΟ]. 
πποι Θρηίχιαι Λακεῦδ... δίγδὈ. Ἵππον Θεσσαλιχὸν Λα- 
δαιμονίαν δὲ γ. --- γ8. 8. Βίγαν. οἱ 514. ἄνδρας; 
αἱὰ ἃ ἄνδρας δ᾽. ΜΆ]16ν. χαλῆς. --- 8. ᾧ : ϑαϊά. χαὶ 
ὧν εἶσιν. ΜᾺ]. μεταξὺ. --- 14, Ο. ΜΆΠον ράφι. 
"ν ἢ. δύο. ὃ. Πρ. 81. Ἶ 

ΧΗ. Ῥαῦβδη. ὙΠ1Ι, τχ, 6. Μδῃ ϊπθθηβὶθαβ ἀδίατη 
Ῥγιμὶα ονδοιαϊατη, 46 Αὐοδάθ ΟΔΙ Πἰβίπβ ἤ]1ο, οὐ 5 

8 ΜῶῷμδΙο, δχ μοὺ οὐδοῦ! γοϑροηϑο, Μδῃηςπϑϑηὶ 
Θρονίδία βαηΐ, οὖ οοηάϊία ἴῃ Ιοθὺ αιθηι 50115. ΑΥἃΒ 
Ἡλίου βωμούς) νοσδηϊ. --- 8. 4. Οοά. Μοξο. ἐρα- 

ἹΧΊΠ. Εχ Αἰμθπροο, Υ͂, 5θοί. 60, ρ. 319, οἱ ϑυαῖάα, 
. εἰ τὸ, γΘία! 1 ΟΔΙ]εθιι5, Ο»αοιί. ἠξοέν. ἡ. 11. --- Οἵ, 
πα]. δ6 ογὔάρσ. Ρ. ἀλ4. --- Παθὶίαὶ Αἰμθηδθαβ ΖΕ)5ο- 

[ἈΒα]δυτη βου ρίου θα ἂπ ἃ] απ ΑΙΡΟ]]Ο μοο οἵὰ- 
ρνιβουὶὶ (εἴτ᾽ Αἴσωπός ἐστιν ὁ λογοποιὸς, ἢ ἄλλος 

06. ΟΥ̓ΔΟΙΪ τη, οατὰ δ Ανΐατη ἀρθϑῖι γϑίδυγοί, 
ΔΙ οαιιδα, ΔΙ] Πανὶ ᾿ΐὰ Αὐἰβίορμδηθβ, ἄυ. 966 

14... αοα Βδοίάι ἐρῖθαϊ ὁ 

Ἀλλ᾽ ὅταν οἰχήσωσι λύκοι πολιαί τε κορῶναι 
ἐν ταυτῷ τὸ μεταξὺ Κορίνθου χαὶ Σιχυῶνος, 
πρῶτον Πανδώρᾳ θῦσαι λευχότριχα χρ!:όν" 
ὃς δέ χ᾽ ἐμῶν ἐπέων ἔλθῃ πρώτιστα προφήτης, 
τῷ δόμεν ἱμάτιον καθαρὸν χαὶ χαινὰ πέδιλα, 

ὶ φιάλην δοῦναι, καὶ σπλάγχνων χεῖρ᾽ ἐπιπλῆσαι, 
ἂν μὲν, θέσπιε χοῦρε, ποιΐῇς ταῦθ᾽, ὡς ἐπιτέλλω, 

αἰετὸς ἐν νεφέλησι γενήσεαι" οἱ δέ χε μὴ δῷς, 
οὐχ ἔσει οὐ τρυγὼν, οὐδ᾽ αἰετὸς, οὐ δρυχολάπτης. 

ἀρ ἐπὴν ἄκλητος ἰὼν ἄνθρωπος ἀλαζὼν 
ἡ θύοντας, καὶ σπλαγχνεύειν ἐπιθυμῇ, 

δὴ τότε χρὴ τύπτειν αὐτὸν πλευρῶν τὸ μετάξυ, 
χαὶ φείδου μηδὲν, μηδ᾽ αἰετοῦ ἐν νγεφέλησι, 
μήτ᾽ ἣν Λάμπων ἦ, μήτ᾽ ἢν ὁ μέγας Διοπείθης. 

Π6 ᾽ξ 5ο ΠΟ] βίθβ Ἰοοανὶ γο αἶ556. ΘΟ ΟαΤΩ Ροο- 
(τὸ δὲ ὅλον παίζει). Θοὰ (6 [6}}1556 νἱἀθίαν βαϊάδῃη, 

᾿ 

ΠΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹ ἈΝΝΟΤΑΤΊΟ.. 

! ᾿ ᾿ [ 
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ΟαΠῚ ἃ ἴθνδὶ ρΓῸ 56.010 Δ θθη8 Βαοίἀἰοιμ Αὐβίορμδηὶβ 
ογδοιίατη (χαὶ χρησμὸς ἐξεδόθη παρὰ Ράκιδος τοῦ γρησ- 
μολόγον). Υ΄. 5} η. 378 πᾶπο ΑΥΙΒίΟρἢ: ρδνοάϊδηι οἱ 
ποίδϑ. 

ΠΧΙΝ. Πεοἰρ)ιῖβ. Ογνῖαο. Ρ. χχυπι, ἢ. 198, οἱ οχ δι} 
οὐ Οὐνίδοὶ βομθαϊβ Μινδίου. ἵ. 11, Ρ. Ῥιχχχυπι, 3. 
Οὗ ΠΘῖοΒ. ἴῃ Μοποκθη. ΜΙ ύ5ο. {ἴρ5. που. νο]. 4. Ρ. ἀθ1. 
Ποάϊν ΒΩΟΚΗ. Ὅθ»}.ν.. 1134 --- Ἠδθϑηΐ Ἡδνροάοίις ἴ, 
41, οὐ ϑυϊάδβ ν. Κροῖσος. Ῥᾶγοο ἀδίον ῖβ αὐὐίαν (πο- 
Ἰηδι8. ἃΡ. Εὐαβοθίαγη, Ρηῶρ. θυαηφ. Ν, 84, ἀυοθὰβ 
ΡΓΙΟΡΙ ΒΒ. νϑυβθα5, αὐ ΑΡΟΠ ἢ θ ἸΡρϑβιιπη ἰρϑῖπβ 4}10- 
αυδίι νυ ]5 : Ὦ εἰδὼς ψάμυον τ᾽ ἀριθμὸν χαὶ μέτρα᾽ 
θαλάσσης | χαὶ χωφοῦ ξυνιείς χτλ. --- {70 ΠΘΙρΡΗΐοὶ οΥνᾶ- 
ΟΠ δοϊθη πὴ Θχρουμθίπν, ΟΥΌβιιβ Ἰοραίοβ τηϊβογδί 
4.1 ὀΘηΐθβίτηδ αἷθ ροβίᾳαδηη ϑανα θιι5 ῥυοίδοι θββοηξ, 
᾿π θΡΡοβδνθηΐ ααἱὰ ᾿ρ56 ϑδάθῃῃ ἴδὸ αἀἷθ ἀρουοί. Αἰᾷαὶ 
ἰὰ αἰΐαιθ οορ!ίαγονδὺ ααοα, αὐ 5ἰ0ὶ ἤπροθαΐ, πθηηο 
δύ ΠΟΒΒ56 δα. ΘΟὨ 66 "6. ροββϑὺ : ἰθβιπαϊ θη θηΐπὶ οἵ 
ἈΘΏΠΜ), Οἴτη αἰβοθυ ρβ᾽δδθί, Β᾽ ἢ}. ἴρ86. ἴῃ ο}]ἃ ἐθηθᾶ, 
ΟΡΘΡΟΙ]Ο ὅθ 60 ᾿ηροβίίο, οοποοχὶξ. Πουϊ θὲ μοο οὐδοα- 
Ἰατῃ ἰάθη (ὐποτηδιι8 (ἰδία. ο. 31): "ἕοικας δὴ ὡς ἀληθῶς 
τὰ μὲν ὅσα ψάμμου ἄξιά ἐστιν εἰδέναι, καλὸν δὲ μ:ηδὲν εἰδέ- 
ναι. Τὸ γοῦν ὀσμὴν ἐς φρένας σὰς ἐλθεῖν χραταιρίνοιο χελώ- 
νῆς ἑψομένης, ψάμμου ἄξιον ἐπιστήμη ἐστίν, χτλ. Π6ν1}- 
ἀοἱ οὐ Μαχίχηιιβ Τ ὙΥἶτ8 Πᾶ566 ππρὰ 5 46 ἄρΡθηδ, τᾶν ΐ οἱ 
Ἰθρϑίθ ὅθῆθο ἰὴ Ψ11 ογραί., θ, δὲ ΧΙΧ, 8, οἱ ἈΡΟΙΙἢἶ5 
ῬΘΒΡΟΏΒΟ ΔΙ] 151556. νἱἀθίαν Ῥίπαάδυιβ ἴῃ Ρῃέλ. ΙΧ, 
19 54ᾳ. ὦ ἄνα, ] κύριον ὃς πάντων τέλος | οἶσθα χαὶ 
πάσας χελεύθους, [ ὅσσα τε χθὼν ἠρινὰ φυλλὰ ἀναπέμπει, 
χ᾽ ὡπόσαι ] ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖς ψάμμαθοι 1 κύμασι, 
ρἱπαϊς τ᾽ ἀνέμων χλονέονται, χτλ. --- 8. 9. (Εποιηδῖι5 
οὐ ϑυϊάδδ : χαὶ οὐ λαλέοντος. --- 8. 8. Βυϊάαβ : ἤλυθέ 
μευ χρατερίνοιο ; 568 ὈΔΡΌᾶΡ6 ἤοία νυἱάθίθν νὸχ χρατε- 
ρίνος" χραταιρίνοιο ΡΓῸ χρατειρὴ οἷα αποιὶ οἰ τὰ ἴῃ Ηθνο- 
οἱ ἰοχία Ἰορθθαίαν, Η. Βίθρμδη! οοηδοίανα δβῖ, 
αθδηη γθοθρὶϊ ΕἸΡ. ὙΊΡΘΡΙΙΒ ἰἢ ποι15 δα ΕΒ ίαχη ρ. 18 
1 σομίογυ Ορρίδη. Παϊϊοιιέ. 1, 391, ἀσπιδόεσσα χε- 
λώνη. --- 8. ὃ. 14. ὑπέρχειται, τη8]6. 

ΤΧΥ. Ἔχ (ἐποιηδο [πβον. Ργῶῷρ. ουαηφ. Υ, 31; 
ἀδαϊὺ οὐ δ ϊ4ὰ8 νν. “ΑἌλυν, Κροῖσος οἱ Λοξίας; Δἰ᾿πα 1} 
Ὁ1ο. Ομργβοβί. Ογραΐ. Χ, ρ. 804 Β. : χαὶ τοίνυν τὰ περὶ 
Κροίσον ἀχήχοας τὸν Λυδὸν ὃς ἡγούμενος πείθεσθαι τῷ 
θεῷ παντὸς μᾶλλον χαὶ διαδὰς τὸν ποταμὸν Ἅλυν, 
τὴν ἀρχὴν ἀπέδαλε. 

ΤΧΥῚ. Ῥαυβᾶη. Χ, 18, 2 : Παίαμη ἃ» Αρο]]ῖμο 
ὈοΙρμῖοο οὐδοῦ!απι ΟΠ οὶβ ΒΟ βοι Δ η τ τ15. (0 τηοᾶο 
ΦΕκοϊονασα ἀρ θθηι ῬΠδπδη, ααδηι ΟὈβι δρδηί, νἱ Θχρὰ- 
ΒΏαγΘ ἰδηάθηι ροββθηί. αοα ογρδοι! τη οαχὰ απϊα 
Βιρηῃϊῆοδγού τηϊηΐϊπηθ 1η 6 }Π]ρονθηΐ, βο αἰ, οὔ β᾽ αἴθ η6, 
7ϑτὰ ἀοπηατη τϑαϊρο ἀθουονθραηΐ, Ἡοβίθηη ρ]ᾶπθ οοη- 
ἰριηπθ δηΐ οὐ ΟΌΒ6581 8111 οὐ τα} 16} απιεράδτηῃ δα ρροχὶ- 
Τα ὰτ ἰὈπίθυ 6 ΡΟ 5 δργθββᾶ. ἔδυ τ] τ ΘΟ] ΟΡῈ5 
Θχου βίομϑ ἰδοία οδρίϊνατη ἴῃ οδδίσα ρουιραμαηΐ, Πο- 
οοηΐαν 80 δἃ Αομδοὶ ορριαδποβ ποοίτπι ὁχ 80 ἴὈηΐθ 
δαυδηῃ Ὠϑιιβίδηι 518 αἰν ἀ6γ6; ΠΘα 6 808 δ4 βιίτη 16- 
νδηάδτῃ δα αὐ απδηὶ ὈΥΞΘΒ1 11 θυ 6. Οοπέανθαίο 
ἰίδαιθ ἐοπίθ, ορρίἀπμπι Αομεθὶ οαρίαπί. ΕχΒΙθαῖ 6Θἃ]- 
15, Ογαο. υδὲ. ηιοί». ἡ. 20, ΥἹ. --- 8. ἀ. ΑἸάϊπὰ 
ἀαὶ ἡ δὲ, γη816, βϑθουίιβ δὶ ἰαηθη 1,. ΠΙηαονί. 

ΤΧΥῚΙ. Εχ αὐποπῖδο 560. Ρρῶρ. θυαηφ. Ὗ, 80, 
οὐ Τμθοάογοί. Χ, [6 ογαοιῖ. Ὁ. 581 οἄ. Θαϊβί. -- 
8. 2. Φαλληνὸν, (ἔποπι. : Θύουσι γὰρ αἱ πόλεις καὶ τε- 
λετὰς ἄγουσιν οὐ μόνον φαλληνοῖς Διονύσοιο χαρήνοις, 
ἀλλὰ χαὶ λιθίνοις χαὶ χαλχέοις... « ΝΠ] ὁχ 1015 Δηπο- 
ἰδία Βουϊρίαγεθ αἰνθυβιίαίθ ργεθίθυ φαλληνοτιμῶσι ΘΧ 
ΔΗ Ια Ἰββίμηο ΕἸ ΒΘ οοάϊοθ, (ποα ἠονίαββθ ὁχ ψϑιὰ 
βουιρίαν Φαλλῆνος τιμῶσι ΘοΟΥΙρπγ ΡΟίϊ 5. απ τ ΘΧ 
γι τοβὰ φαλληνὸν τιμῶσι, σοὺ ἤδηο ροβία]ϊαγο νἱάθδηΐαν 
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βϑαιθηία Ἐπιβθ 1} ((Π που 1) σνοῦρα θύουσι γὰρ... οὐ 
. μόνον φαλληνοῖς, ἀλλὰ καὶ αὐτοῖς τοῖς Διονυσίοις χαὶ ἄλ- 
λοις παμπόλ)λοις Ἡσιοδείοις θεοῖς. Μογη. πεθο τηδηϊ- 
[δϑίο τὰρθαία βαπί, [0 ἴοσθ ἴῃ ογάϊηθιη τϑαϊρθηάδ, 
τελετὰς ἄγουσιν οὐ μόνον Φαλλῆνος Διονύσοιο χαρήνοις, 

ἀλλὰ χαὶ ἄλλοις παμπόλλοις “Ησιοδείοις θεοῖς, οὐδὲ μόνον 
ἐλαΐνοις (μΏοο ὁχ Ῥδιβδηῖθθ ἰοοο Χ, χιχ, 2, ΘΟἸ]ΠΡῚ Ρο- 
ἰ65:), ἀλλὰ καὶ λιθίνοις χαὶ χαλχέοις καὶ χρυσέοις... » 
α. Ὀιηά. ἴῃ Τλοραῖγο ν. Φαλ))ήν. --- Οἵ, ϑόραϊον ἦθ 
Βαϊηΐ- Βυίββοη, πού. 80, τα νϑυβϑιοηθη Ε56011, Ργῶρ. 
ουαῆφ. ᾿θ14. --- 106] 1ρ1ὲ ῬμΘοἀογϑίιβ φαλληνὸν 6586 
ἀχροπόσθιον, ργωριέϊωηι. Ουοα 51 οαπὶ Ῥδαβδη δθ 000 
οοπία!θνῖβ, δα ἀὈβαγάθ ριι65 ἸΟΟΟβ πη 6856 ΡΥ ΠΪ86 
ΤΟΒΡΟ βίη, ἰπ αὸ φαλληνὸν 8. φαλλῆνος χάρηνον 6Χ 
Ῥϑιιβδηϊοθ γϑΡΌ. χεφαλλῆνα, αδ81 χεφαλὴν φαλληνὴν, 
ΘΧΡΡΘΒΒΌΙΩ δϑβί, 

ΠΧΥΠῚ. Εχ (ὔποιηδο π|56}}. Ργῴρ. θυαηᾳ. Ν', 39. 
-- 8. 1. Οοἀὰ. χρυσίους, χρυσείους ΝΊρΡΘΡῚ οοη͵]θοίανα 
οϑί. : 

1ΧΙΧ. Ῥαυβδη. Χ, χιν, ὃ : λέγεται δὲ καὶ ὡς Θε- 
μἱστοχλῆς ἀφίχοιτο ἐς Δελφοὺς λαφύρων τι τῶν Μϑδι- 
χῶν χομίζων ᾿Απόλλωνι. ᾿Ερωτήσαντα δὲ ὑπὲρ τῶν 
ἀναθημάτων εἰ ἐντὸς ἀναθήσει τοῦ ναοῦ ἐχέλευεν αὐτὸν 
ἡ Πυθία τὸ παράπαν ἀποφέρειν ἐχ τοῦ ἱεροῦ. --- Εχμὶ- 
Ὀδὲ ΘΔ1|1ςθ5, Ογαο. ἠιοίν. υοὲ. ΝῚ, Ρ. 2338. , 

ΤΧΧ. Ῥίορ. ΙΔορὶ. 11, ν, 31 : ταῦτα δὴ καὶ 
τοιαῦτα λέγων καὶ πράττων (ὁ Σωχράτης) πρὸς τῆς 
Πυθίας ἐμαρτυρήθη, Χαιρεφῶντι ἀνελούσης ἐχεῖνο δὴ τὸ 
πϑριφερόμενον " ᾿Ἀνδρῶν χτλ. Εἰδί ἢοο οΥΔΟΙ] απ οἱ ΔΡ. 
σαβπ. Μαγίγν. ἴῃ Οολογέαί. αὐ ἄγώοοβ. Οἵ. δ] ]θη. 
ἴῃ Ργοίν»ορέ. αὐ αν. τχ, Α]. Μαχίυη. Π1, ὁ, 1, Τοὺ- 
{δ η. ἴῃ Αροϊοφοίϊοο, Ῥ᾽Θμΐὰ5 δαίθτη ρα .508ο- 
Ἰαβίθη ἴῃ Αὐϊβίορα. Νε. Υ, 14 : τούτῳ χαὶ ἡ Πυθία 
δοχεῖ τὸν περὶ τοῦ Σωχράτους χρησμὸν Ξἰπεῖν ; 

σόφος Σοφοχλῆς σοφώτερος δ᾽ Εὐριπίδης " 

ἀνδρῶν δ᾽ ἁπάντων Σωχράτης σοφώτατος. 

«Ιρ56 βδρίθηβ ἴῃ Ῥαἰ. Αροὶ. ὅ, παρραὺ : ἀνεῖλεν 
οὖν ἡ Πυθία, μηδένα (ἐμοῦ) σοφώτερον εἶναι. « α. Ἡγοἱ 7. 
ΟἿ. Χοπορῆ. Ἁροίοφ. 800). 1; Τλιοίαπ. Αη10». 481 
Ῥογρδυν. γί. Ρίοἱ. 22. 

ΠΧΧῚ. Εχ (ὔποτηδο Επιβ60. Ῥρῶρ. ϑυαηφ. Υ, 99, 
᾿πηθ ΘΔ]]1ο5, Ογας. ηιθί»". υοέ. ΝῚ, ». 80. Ἠυ}α866 
ΟΡ̓ΔΟᾺΠ ΟΠ 65 ἴθ ἘαΡῚ ρ᾽ 15. ἰδ ΟΡ ρίου 5 τη ϑηΐο- 
πϑῖὰ ἐδοϊαηί, πα}1]0 ἰδπλθη ῬΡΟΥΒ5 14 δἴδυθηίθ, 50 : 
Ἤσχησε δὲ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν παγχράτιον ἢ πυγμὴν, τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ χρησμὸν λαδόντος, ὅτι στεφανηφόρους 

ἀγῶνας νιχήσει. 

ΤΧΧΊΙ. ΡΙαΐαγοι. ζυβαραν». ΧΧΤΧ : Τὸ παρὰ τὴν πό- 
λιν ῥεῖθρον “Ὁπλίτην χαλοῦσιν... Ὃ δ᾽ ἀποχτείνας τὸν 
Λύσανδρον Ἅλιάρτιος ἀνὴρ, ὄνομα ᾿Νεόχωρος, ἐπίσημον 
εἶχε τῆς ἀσπίδος ὄράχοντα " χαὶ τοῦτο σημαίνειν ὃ χρὴσ- 

υὸς εἰχάζετο. --- ΑΡΟΙΠΕΙ ῬΥΙΏΙΟ ἤοο ΓΘΒΡΟΠΒ.ΠῚ ἰγ]- 
Ῥυϊ ΘΔ]]θθο 8 ἴῃ Ογαο. ηιοί». υοΐ. ΝΊ, Ρ. 38 5αᾳ. 

ΤΠΧΧΠΙ. Ἐχμιροὶ Ῥαῦβδη. ΙΧ. χιγν, 8. -- Δ] 1618, 
Ογας. υοὲ. ΥἹ, ν». 34. ΑὉ Αρο!]ϊηθ Ῥρφίρμῖοο ἀδύατα 
οΥ̓δοαθ απ ΤῊ 6558}15 Οθυθββαγῃ ουϑιἀθηίθιβ. Εὐβὶ (6- 
ῬΘΒ5ι8. οαδβίθ ] τὰ (ἐχυρὸν χωρίον) ἴῃ ΤΠΘΒΡΙΘΗΒὶ ΔΡΤΟ. 
-- 8. 2. συ]ο. τῶν Σχεδάσου, ΘΟΡΡΘΟΙΙΟΠ θη ΚΥ]ΡῸΥ- 
ΘῚΪ Τϑοθρίτηαβ. ῬΥῸ δυσπενθέε 5οΥῚ θα ΟΔΙ ΘΓ 8 
πολυπενθέε. } 

ΤΧΧΤΥ. Ῥδαβδη. Χ. τ, ἃ. Ῥῃμοοθηβι θὰ. οὐτὴ ΤῊ68- 
58}15. ὈΘ]]Π πὶ ΘΘΡ ΘΠ 5 ἃ ΑΡΟΙἸΪη6. ΠΘΙΡΏ1οΟ ἀδ- 
ὕπτη οΥΔΟου] πη. --- 8. 2. ψαϊρ. θνητῷ δέ νυν ἄλλον, 
ῬΓῸΟ ἅὰὸ « Οδηηθυδυαπι Ὀ6η6 ἸΘΡΘΤΘ θν. δέ νυ μᾶλλον 
(φιοὰ Γϑοθρὶμλι5), ΚΒ ἶὰ8 ποίδί, αα88 Ἰθοίίο Πρτηδίαν 

ΑΝΤΗΟΠΘΟΙΑΣ ΘΗ ΒΟΔΕ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ., 

ΤΘΒΡΟΙΒοΟ : Εἰς πάτρην χτλ. 

ζώων θυσίας ἐργάζεσθαι παραχελευομένου, 

Ἂς 

115 α1ὸ ἀθί ποθ ἢ 8 τηθυπουδηίι, δὲ ταϊηὶ τη ρὶβ 
ἰὰγ, ἀαδῖὰ οιηθη δίϊο ΚΠ ΗΪ βου] θθη 5 δέ νυν 
ἢ. 6. ἀλλοίαν, ἀἰγονβδη οὐ τη θ] ]ορθτὴ, 86. ΤῊ 
γἱοϊουῖδ. » ἔδο. : : 

ΤΧΧΥ. Αρυὰ Ῥβθιάο- Δ} ΠἸβιθηθηι (64, Ο. 
Β10]. ΑὐλῦνΡ. ΕἸνταΪη- ΠΙἀοί, ἐ. ΧΧΥ͂Ι, ρ. 
Οἱ δὲ καταλειφθέντες Θηδαῖοι ἔπεμψαν εἶ 
χρησμὸν λαδεῖν, εἰ ὅλως πότε ἀναχτήσονται, 
ὋὍδὲ Ἀπόλλων ἐχρησμῴδησεν αὐτοῖς οὕτω 
τ᾿ Ἀλχίδης... Οὕτω τοῦ χρησμοῦ δοθέντος, 
οἱ Θηδαῖοι τὸ ἀποδησόμενον. Οτιδ8 ἰπ δΡΡαΐ 
{αΠ1Ὸ0 δίθυῖο ἰὐἰθαία, 5. δχροπαηίαν : 
ααϊοαγηαιθ. ἔαρεθ οὐαὶ ΘΥ̓ΘΥΒΙΟΠἶ8. 5188 
ΘΟΠΒαΙ πα Ρδηΐ, Ἀ01 ἰθτη ρα ἰαϊξ, ΟΠ ΟΡ Ϊ 5 
ΑΡΟ]Π πα ταϊππΐ, δοααϊὰ 510] σϑαϊπίθρυδρθ 
ὙΠΘΡδηδτη δία ρϑυτηὶ ρθη ἢ Αα μδθο ἰρτταν 
τηοαϊ ΑΡΟΙ]ηἾ5 δϑὺ ΓΘΒΡΟΏΒΆΙΩ: ΡΝ πὶ 

3» 

Μαΐαροπα. ΑἸοἰᾶθβ, δὲ ῬοΊ]αχ οδοδείθαβ ἀποίον 
τῖθ βὰὰ ΤΠΘΌΪ5 γθάϊταμι οὐ] πη 6 ἀθάθυθ. 

- Κ,'. 2. ἀναχτήσουσι (ΜΆ]16Ρ. ἀναχτήσουσι) 
τάω 7)ιοβαι»ο ἀδοβὶ, οἵ πι5, βίοαι γοο15 χτάω, 
ἰϊαα σου Ιῦ Θχθπι ἐπὶ. ὐΝεΣ 

ΠΧΧΥ͂Ι. ϑογνανῖὶ Ριπάδνὶ (Ρψέμ. ΤΥ, 818) 5 
ααὶ Ἀπόλλωνος, ἱπααϊί, τὸν Ὀρφέα φησὶν εἶναι 
αὐτὸς ὁ Πίνδαρος καὶ ἄλλοι Οἰάγρου λέγουσιν. 
τίθεται (Χαῖρις) καὶ χρησμόν τινα, ὅν φησι 
ἀναγράψαι ἐν τῷ Πυθιχῷ. Ἔχει δὲ οὕτως " Π 

ΠΧΧΥΙ͂Ι. χ Αἰμθηῆεθο, 1, βϑοῖ. ἀ1, Ρ. 29 
6χ (ἔϊποίηδο ἃρ. Ει860. Ῥγρῶρ. θυαπῃ. Κ, 80, 
Οδ)1δθὰ5 ἴῃ Ογας. ηιθίν. Ρ. 11. βδρϑίῦ ἴῃ ἢ 
2}. (ΒΙ0]. ὈΙαοῖ). Μιυμ]δοῖ. ρΡ. 874. 56. - 
Εα56 0. βαϊῦ. ρον. χρῆσθε, φαοα τοοθριΐ Ὁ 
ΜυΠ]δοΝ. οχ Αἰμθηθθο, χρῆσθαι. --- ΗῸσ ΟΥ̓ 
ιοβίθ Αἴμθηεθο, γϑίθυὶ Οπδιηθίθοη, οἱ Μηι 
ΑὐΒδη θη 815. ἀἰοὶν Ῥυίμίδτη Ῥβροῃά 88 
Ὀι1ι5, οΘοἸθηά πηι 6556 ΠΙοη βατη τηϑαϊσυτη.. 

ΠΧΧΥΠΙΙ. Αραυά ϑοοναί. Πιβέ. οοδὶ. 1Π,. 
δάϊι. 4165 : “Ροδίοις μὲν γὰρ συμφορᾷ πεὶ 
ἐδόθη χρησμὸς ὅπως ἄν τὸν Φρύγιον ΓΑττιν,. 
τῆς μανιχῆς ἐν Φρυξὶν τελετῆς, θεραπεύωσιν.. 
δὴ χρησμὸς Αττιν τὸν ἐχ μανίας ἐρωτιχῆς ἕ! 
χόψαντα τὸν ᾿Ἄδωνιν καὶ Διόνυσον εἶναι ς 
ΟἸοταθηῖ. ΑἸοχαπάν. ἱπ Ῥγοίγερίϊο. : οὖκ ἀπει 
τὸν Διόνυσόν τινες Ἄττιν προσαγορεύεσθαι. 
αἰδοίων ἐστερημένον. --- 8. 2. Τιϑρίζαν οἱ. 

ΠΧΧΙΧ. Ἐχ (ὔποῆδο Ἐλι56}0. Ῥγῶρ. 
84, Εγασφηι. ρλὶϊ. σγῶς. οα. Ὀιάοί, ἐ. ΤΙ, 
Οὐ, Τμαβὶϊ ουὐαξάδπη ῬΕΡΊῚ 5. δ μθιτη 5] 
1η Ἰηϊτηϊοατα ἃ απὸ Παρ 5 ὀοθθαῖαν, ἀ6]8 
ΤΠ ΔΒ ρἰδοα] Βι πα] ΔΟΡῚ ΔΡΌΘΒΒΘΡΘ, ΠΟ ἢ 
ἀδηϊαιθ ἴῃ Τ]ΔΥΘ. ΡΓΌ]ΙΘΘΓΘ. δὶ βαπὶ 
Ῥϑυϊοα τὴ οἤπρογιηί, 564. 41] οβίθμΒΌΣῖ, 
166 5686 ουβύν χ᾽ ββϑηΐ, δτηθυη αἰ Υ1Πδθ ἢ 
ὑγρὴ ἴῃ ΘΟΡΠὶ ΤΘΡΊΟΠΘΙΩ ἱπη τη ἸβθΡαηΐ 
Υἱχ Πδθο 608, ατιδθ θββθηΐ ἀθουιτα ΟΟἢ 
Ιίαὰ6 θθὰβ ῬυἊΠ1α5. σοηβα θη 05 Ὁ 

ΧΧΧ. ΡΙαίατοι. Αναΐ. 111; τϑοθρὶ 
Ογαο. υθὲ. ΝἹ, Ρ. 88. --- 8. 8 : τὸ βαρὺ 
ἐραϑοϊζι)", τὸ βαρῦνον, φμοα ἡ" αηϊ γιοῦ 

ΙΧΧΧΙ. Εχ Ῥογρμυτῖο Περὶ τῆς ἔχ 
φίας, Ευ560. Ῥγῶρ. δυαηφ. ἸΨ,9. -- 
Πορφύριος) χρησμοὺς τίθησι τοῦ "᾿Απόλλ 



Γ μόναις ταῖς ̓ περιγείοις δυνάμεσιν, ἀλλὰ 
παῖς ( θερίοις καὶ οὐρανίοις ζωοθυτεῖν... ὃ καὶ παρα- 
ταιγράφων ὧδε... ῬοΛΡΕΡΙα5 ἴρ56, ἐὁ. 9, Ροβίαιιδι 

ααϊὰ ἰὼ ἸΌνο Περὶ εὐσεδείας 6 Ϊ8᾽ Εἰ θὰ ἦδτα 
ταθιηοναν τ, δᾶ βιι Ὁ] οἱ : ἔστι δὲ ὁ χρησμὸς τοῦ 
νος ἅμα χαὶ διαίρεσιν τῆς τῶν θεῶν περιέχων 

,. Ἐργάζευ χτλ. -- 51. οὐδοῦ! αση ἰάθπὶ (Υ88. 
ἸπίοΡρυθιαίαν θεοσόφος : ὄντων γάρ ὑποχθονίων 

χϑονίων θεῶν, καὶ τῶν μὲν ὑποχθονίων καὶ νερτε- 
ουμένων, τῶν δ᾽ ἐπιχθονίων χαὶ χϑονίων χληθέν- 

θέω ) χοινῶς μὲν τούτοις ἱερεῖα τετράποδα μέλανα 
" παραχελεύεται (Οἵ, Υἱρρ΄. η. ΥἹ, 248,349 5646.). 
δὲ τὸν τρόπον τῆς θυσίας ἐξαλλάττει" τοῖς μὲν γὰρ 
ἡονίοις σφάζειν ἐπὶ βωμῶν" τοῖς δ᾽ ὑποχθονίοις ἐπὶ 

ὃν παραχελεύεται, καὶ μέν τοι χαὶ θάπτειν τούτοις 
ς τὰ σώματα (Οἵ, Ηοτῃ. Οἀ. ΔΛ, 20 564.), χτλ. 
.Ὑ αἱρ. μεστώμασ!ι, ᾽ρ. μεστώματα. --- 5. 18. 
ὕε μέλι νύμφαις, Διονύσοιο...--- 5. 11. ἅμαδίῳ 

 διπθηθδαίίο δὲ τὶ Ἰθροθαίαν φυρήσας δηίῳ 
ποὴ ΡΘα 8 βίδηϊθ ὑθῦϑιι ; 56 σὰμὰ ἨΟΙΏΘΡῸ 
. 98) τηϑ]ϊπ5 [ὈΥ 5856. ΒΟΡΊΡΒΘΡ5 παλλεύχῳ. -- 
μι: : « ΑἸΐΘ᾽ ὁχ π|5. λιμνάζοιο, Α]6 Ὁ λιμνάζοι ; 

« ὉΡίπον", λιμνάζειν, ΠΟ π]ο40, αποά ἰπ Ι6ρ]- 
οἰ θα 15, 4118}65 διιηΐ ἰδίδθ ΒΔ ΟΡΟ στα, 1ΠΗ ΠἸΕἶντιβ 

οἷβ ϑοάθιῃ ἴδυ ἰοοό μαθαίαν, α0 ἀρυὰ Γαϊμοβ 
αἰνὰ 8, 5604 οἰϊδπὶ αο {γ65. ᾿ΠΠΠΙ ΠΥ οΟη56- 

ἢὐατ.. » Ψῖρο». 

ΞΘ 

Ν ΧΗ. Αρὰ ἡπώεν. Ῥγῷρ. θυαηῳ. 1Π, 14 (οχ 
γε. Περὶ τῆς ἐχ λογίων φιλοσοφ. λ ἢ Ἄχονε γοῦν 
ὃς ὁ Ἀπόλλων αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ διδάσχει ὕμνον, ὃν 
αὐτὸν ἐξέδωχεν, ὁμολογῶν ἐν Δήλῳ τῇ νήσῳ ὑπὸ 

τ δὺς γεγενῆσθαι... --- 85. [-8. ΟομΓ, ἸηΡρ. Ζὔβουϊαρ. 
νι 180, Τρίχχης ἐξ ἱερῆς ἥχω χτλ.΄--- Ῥοβί ν8. ὃ. 

{τ} εἷς ἐπιλέγει. --- 8. ὅ. Ίρον. λάζοιτο πᾶσα. 
ἕε. θ. ᾿ἸΙάϑηη ἔνδοθε οὐτὰ Πὰσ ποία: ΒΟΡΙῸ. ἔνδοθι. 
5. 1. 1ὰ. γαῖα οἱ ἴῃ ΤῊ ΔΙ ἐς. ἴσ. στ. γαίη, Βθ4 1η 
5: γράφε γᾶ, γϑοίθ, ἃ]. γῆ. --- 8. 9. 14. λυχορεῦ, 
ὙΘΡΕ « γαΐθβ νοὶθ »» αΔΠΗΥῚΒ5 58 015 Δρρᾶρϑί 

πδαπι 6556 Λυχωρεῦ; ἰίὰ Θηΐτα αἰϊοϊτπ" ΑΡΟΙ]]Ὸ 
; τὴν Λυχώρειαν, ἃ Γυγοοῦθᾶ, νἷοοὸ ΠοΙρμΐοο, πρὶ 

δθαίαν. ΟΝ ΑΡΟΙ]. Ἀποά. ΤΥ, 1490 : Υἱωνὸς Φοίδοιο 
ὠρείοιο, οἱ ΟΥΡΙ. Ηψηιη. χχχιι, 1 : Ἐλθέ, μάχαρ, 
ὰ! “Πἰτυοχτόνε, Φοῖός Λυχωρεῦ, χτλ. -- 8. 10. 
σμιολόάλων, ἀφεοδύ [6χϊοἷβ. --- 519 σᾶνηηθὴ ἰοίατῃ ἀ15- 
αν Θαβί. νγοΙ. Ρονρῆν». 16 »λιϊοβορλῖα, δἴο., 
3 564. 

στρ μέγα πᾶσιν χάρμα βροτοῖσ! ν, 
ἀπὸ σῶν ἱερῶν ματέρος ἁγνᾶς, 
ς προθορὼν τοχετῶν... 
τς, ,Αλλ΄ ὅτε Λατὼ 
ὠδὶς ἱερὰ λάζετο πᾶσαν 
ΠΡ νομέων διδύμων τοχετῶν 
ἔνδοθι σηχῶν, ἵστατο μὲν γᾶ; 
ἴστατο δ᾽ ἀήρ, πάγνυτο νᾶσος, 

᾿πάγνυτο κῦμα : 
δ᾽ ἐξέθορες μάντι Αυχωρεῦ 

τοξότα Φοῖϊόε 
χατὰ χρησμολάλων, βασιλεῦ, τριπόδων. 

ἂν 

ΩΣ 
» 

ΧΠΙ. Ἐχ ῬοΥΡΏυΡ. Εμβου. Ρ,ῶρ. θυ. ΥἹ, ὅ. 
ν ὁ ῬΑἈπόλλων ποτέ... οὔσης τῆς χαταστάσεως.. 
ἂς τοῦ περιέχοντος" Κλεῖε χτλ.--- Οὗ, ῬΒΠοΡοΙ. ὮΣ 
αὶ ογθαΐ. Ἧ;, 20. 

ΧΙΥ. ῬΙαίαγοι. Οεώϑῖ. οι. Ὗ. Ῥαίαμη ἃ 
ονδουϊατη ἀθ Αὐὶβίϊπο ααοάδῃη), οαϊ, ἐδηατδτη 

ἴπο, [ἀούατῃ ἔαθυδὺ ἀητι5. οἱ ΒΘρα]οσαπι, ααϊαι86 ΟὉ 
 ΘδιιδΆ τη, πὖ τη05 δΡαί δριιὰ ασόθοοβ, ῥγοίδπτι5 
5. ποὴ δὰ βδονυιβοϊα δ πη ἰ αύπν. 15, ΟΡΆ ΘΟ 

Ἰη 6] ]6οίο, τὰ] γ  θτ18. αὐδ81 γϑηδίατη 5686 

ΟΠΙΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 941 

Ρυϑο θῖν Ἰαναπάατη, νυἱποϊθη αι, ᾿δοία πάχη. Ῥυΐτηῶ 
αι, (ΕΡοθ θη. 1843) νβ. 1. ὅσαπερ. --- 5. 3. μαχά- 
ρεσι. 

ΤΧΧΧΥ -ἸΧΧΧΥῚΙ. Θα]]ιβ (Ογ ας. υοί. ΥἹ, Ὁ. 
81) ὁχ ΖΕ] ἴδῃ. Πϊδέ. ναν. 11, ἀὰ : Νεανίσχοι τρεῖς 
εἰς Δελφοὺς ἀφιχόμενοι θεωροὶ συμπολῖται χαχούργοις 
συμπεριτυγχάνουσιν. Ὃ οὖν εἷς ἀ ἀπέδρα τοὺς λῃστάς" 
ὁ δὲ δεύτερος αὐτῶν συνεπλάχη τῷ λοιπῷ τῶν χαχούρ- 
γῶν, τῶν ἄλλων προοαναλωθέντων, χαὶ τοῦ μὲν λῃστοῦ 
ἥμαρτεν, ὧσε δὲ τὸ ξίφος χατὰ τοῦ φίλον. Τῷ ἀ ἀποῦδράντι 
οὖν ἡ Πυθία ἀνεῖλε τάδε- ᾿Ανδρὶ φίλῳ... Καὶ τῷ ἑτέρῳ 

᾿ 
δὲ ἀνεῖλε τάδε, ἐρομένῳ τὴν Πυθίαν- "Ἔχτεινας... 

ΓΧΧΧΥῚΙ. Αρυὰ “ βομίηθιι [ἢ Οἰοεῖρη. 30, Το. 
ϑῖοα!. ΙΧ, 16 (Όχο. δ διῖο. ρ. 30), Ῥαυβᾶη. Χ, χχχυῃ, 
ἀ-ὅ, δα. ν, Σόλων" Τοῦτον εἵλοντο οἱ Κιρραίοις πολεμεῖν 
ρημένοι σύμιδουλον" χρωμένοις δέ σφισι «περὶ νίχης 
ἀνεῖλεν ἡ Πυθώ: Οὐ πρῖν χτλ. "Ἔπεισεν οὖν ὁ Σόγων 
χαθιερῶσαι τῷ θεῷ τὴν 'Κιρραίαν ἵνα, δὴ τῷ τεμένει τοῦ 
ῬΑπόλλωνος γένηται γείτων ἡ θάλασσα..... ΑΒΒΘΡ 1. 
Ῥοίνεθηῖιβ, ΠῚ, ὅ, ΟἸἸβίμθηὶ σα τιπὶ διάξδϑ Ποῦ οἵὰἃ- 
ΘΟ Ϊατη οἱ ἰάθη βγαία ρθη ὑγι θα 10. Ῥδιιβδηϊαβ δα θη 
αὶ ἰδίου δὰ δῆς οἱ ΟΥ̓ ΔΟΆ] απ τοίου, τ ΡΡΟΡΒῈΒ 
1Παδίραΐα, βουὶρίουθθ ἀποβ σοπο δαί, ἀποΡι πὰ ΡΥΙΟΡ. 
ὨΔΥΡΔΙΟΠΘΠΙ ΒΔ ΠῚ ἐραηβου θομ 0 τηα(]ανθναΐ. Οἱ ἐν 
τῇ Κίρρα ἄλλα τε ἠσέδησαν εἰς τὸν ᾿λπόλλωνα, χαὶ ἀπε- 

τέμνοντο τοῦ θεοῦ τῆς χώρας. Πολεμεῖν οὖν πρὸς τοὺς 
Κιρραίους ἔδοξεν ᾿Αμφιχτύοσιν, χαὶ Κλεισθένην τε Σιχυω- 
νίων τυραννοῦντα προεστήσαντο ἡγεμόνα εἶναι χαὶ Σόλωνχ 
ἐξ ᾿Αθηνῶν ἐπηγάγοντο συμιθουλεύειν" χρωμένοις δέ σφι- 
σιν ὑπὲρ νίκης, ἀγεῖπεν ἡ Πυθία: Οὐ πρὶν χτὰ. -- 
᾿Ἔπεισεν οὖν ὁ Σόλων χτλ. --- 8. 3. ΖΦ Βομίη, Πρίν γε 
θεοῦ τεμένη... --- 8. 8. Ῥιοάον. ποτιχλύζη... ἱεραῖ- 
σιν ἐπ᾽ ἀχταῖς. ᾿ 

ΤΧΧΧΥΠΙΙ, θ1οά. ἴοι, (Εχο. ναίο. Ρ. 4), δαϊῦ, 
Α.-Εἰ, Θιάοί. {.1, Ρ. 3190, ΧΥΠΙ. θαίαμῃ ἃ Ῥυίμϊᾶ 
οὐδοι! τη Ῥοράϊοοθθ, Μδοθαοποχη τϑρὶ, ΤΘΡῊΙ 581. 
δασθηαὶ οαρίάο. 

ΤΧΧΧΙΧ. ΘΠ ὰ5 (0) ας. υϑέ. ΥἹ, Ρ. 88) ὁχ ϑυϊάα, 
γΥ. ἀργυρέαις. 

ΧΟ. Εχ δὈϊοά. 519. ΧΥῚΙ, 91, οἱ Ῥαυβδη. Ἅ1Π,, νηὶ, 
θ. ῬὨΠῚῈρΡρο, Μδοθάομιμ ΘΟ, οαπὶ ΘΙ τὰ ἴῃ Αβίδιη 
Ἰηξδνγϑί. 

ΧΟΙ. Πιοά. ὅϊῖς. ΧΥΠ, 10. ΤὨΘΡδη5. ἃ ΘΗΝ 
ἀαίαμη ογδοι!ατα, οὐπὶ ἃ0 Αἰοχαπάνο εἰοἔδοϊββθηί.. 
Πρῶτον μὲν γὰρ, ἐν τῷ τῆς Δήμητρος ἱερῷ λεπτὸν ἀράγ: 
νης ὕφασμά τι διαπεπετασμιένον ὥφθη, τὸ μὲν μέ ἔγεϑος 
ἔχον ἱματίου. κύχλῳ δὲ περιφαῖνον ἴριν τῇ κατ᾽ οὐρανὸν 
ἐοιχυῖαν περὶ οὗ τὸ νὲν ἐν Δελφοῖς ΧΡΗΦΤΜΡΙΟΥ ἔδωχεν 
αὐτοῖς τόνοε τὸν χρησμὸν “ Σημεῖον.. 

ΧΟΙΙ. ϑοοιαί. Ηἶδέ. δοοί. ΠῚ, 238. Τοῦ δὲ Μαχε- 
δόνων βασιλέως ᾿Αλεξάνδοου ἐπὶ τὴν ᾿Ασίαν διαθαίνον- 

τος, οἱ Ἀμφιχτύονες ᾿Αλεξάνδρῳ ἐγαρίζοντο χαὶ ἀνεῖλεν ἣ 
Πυθία τάδε. Ζῆνχ θεῶν..... ΘΔ! οὰ5β. Ον ας. τοὶ. Χ]. 
Ρ. 8. ψα]οβὶαβ (ὰ δοορδῖ. οάϊι. 1680), βροτέων. --- 
5. 8. σα]. ἀρίσταισι, οἰδιια Ἰοαπίθ νϑρϑιὶ ; ΘΟ 1016- 
υδηϊαθοααθ ἀρρεύστοισι, ποη Πἰπὶς δὀηοϊγεῖδιιδ; Ν᾿ ἃ] 651} 
οοηἾθο ἰὰγἃ 6ϑί ἀρρήτοισι. 

ΧΟΙΠΙ. Εχ Τίοίζ. ΟὨ δά. ΧΙ, Ηἰβι. 372, ν. 394, 
δχμῖθαῖι ΟΔΠ]εθὰ5, ἴῃ Ο»νας. υθέ. ΝῚ, Ρ. 86, αυοὰ οἰϊδγα 
δραά 1105 γϑρϑυὶδβ, δραὰ δαϊάδμη, 8, ν. ἐμοὶ μελήσει. 
Ρ- 221, 2, δα. ΒοϑιΏΠ., 4υἱ δαάθιῃ γορθᾶ Τοροϑιϊῦ, ΠΪΒὶ 
αυοὰ ὁ ἀπαντῶν ργεοθοὺ ρΡ᾽Ὸ ὑπαντῶν οἱ προσιάντων οτηϊί- 
αὐ; ἀρυὰ ΑὙἸβίορ!ι. 5680]. ἴῃ Νηδ. 1 ἀξ, ἈΡῚ οδ Θχθπηρ ]Ὸ 
Ῥυ Ηΐδο ΤΟΒΡΟΊ δᾶ. [ἀ͵556 αποαπθ ὑρὶπηθίν 8 ̓ποϊαβα, 1η 
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Ργου. Αρρεπᾶ. 1, δῦ : βαρδάρων τινῶν στρατενομένων 
ἐπὶ Δελφοὺς ἐρωτώμενος ὁ θεὸς ταῦτα ἔφη. Ὕστερον 

δὲ ἐφάνη μετὰ ᾿Αθηνᾶς καὶ ᾿Αρτέμιδος, ὧν χαὶ ἱερά. 
ἐστιν ἐν Δελφοῖς, ὑπαντῶν τοῖς πολεμίοις. --- Οἵ. Ὁιοὰ. 
ἴῃ ας. Ψαΐ. τὺ. ΧΧΗ,, ο. 2, οὐ μδθὸ Ῥυθθορὰθ : ταύτας 
τὰς θεοὺς ὑπέλαθον εἶναι... λευχὰς χόρας, οὐ ΟἿσδΓ. αἷὁ 
Πϊυΐη. 1, 81, 811 « «οὖν Εχ αὰο [Δοίατη, αὐ νά γθη- 
{ὰ ὙἹΡΡΊΠ65. [ΘΥὙ6. ἃυηδ οοηΐίνα, οὐ πῖγθ ΘΔ] ου τα 
ΟΡΥαθΡοίαν ϑχθγοϊαβ.» ; Ῥαῦβδη. Χ, χχπῖ, 1, οἱ 585- 
{1η. ΧΧΙΥ͂, 8. -- ΑἸηθίριθ ἀϊοίαγη, αὐ ορίπον, αἱ 
αἰοᾶ βἰρῃπιῆοαῦ οἱ θ.6α8 αγηιαέαβ, οἱ οου]οβ (ρορυὶθ 
ΡᾺΡρ1Π185) Ἰποθηίθβ. 

ΧΟΙ͂Ν. Εχ ϑυϊάδ ν. τένον, ἀδάϊι αΔ|12θ 5, Ογ ας. 
Ἠλδί». Ὁ. 11 84. -- 8. 1. να]ρ. προφύλαξαι ; διηθδη- 
ἀανῖγταβ αὐ ρϑαϊθαβ βίαγοί, προφύλαττε, δ ην 5. τπιϑὶ- 
ἰδίου ἰῇ ος βϑῆβὰ νὸχ τηϑαϊδ, Πριηοβίῃθηΐβ θχϑιὴ- 
ΡΙαπὶ βθοαΐ! : φυλάττων τὸ μηδὲν ἐνάντιον γενέσθαι τού- 
τοις χτλ. --- Οἵ, Τμπογά. ὙἹΙ, 11, Ὁίοηνβ. δι. Απί. 
Κοῦι. 11, 18, οἷς. --- ΝΙά. πῇ». πα. 354, οἱάϑχη ἀδίαμι 
6] αβάθυη 56 η81:18 οὐδΟ.Ϊ 1 Π]. 

ΧΟΥ. Εχ Βίρμδη. νυ. Λαοδίχεια ((Δ]]δθῖι5, Ο»αο. 
ηιοί. υοέ, ΑἹ, ν. 27) : Ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα Λυδίας, Ἂν- 
τιόχου χτίσμα τοῦ παιδὸς Στρατονίχης" τῇ γὰρ γυναιχὶ 
αὐτοῦ ὄνομα Λαοδίχη. 

ΧΟΥΙ. ϑυϊάδβ ν. "Ἄτταλος. « Ὅτι "Ατταλος ὃ 
᾿Απολλωνίας ἀνὴρ, βασιλεὺς Ἀσίας, μεταλλάττει τὸν 
βίον, πληρωθείσης ἐπ’ αὐτῷ τῆς Πυθίας, ἥτις χρηστη- 
ριαζομένη Ἀττάλῳ τῷ μεγάλῳ ἔφη Θάρσει χτλ. --- Οἵ, 
Πιοά. 510. 10. ΧΧΧΊΥ͂, Εχοθυρί Κ ἰ. χτιι, οἱ Ῥδιβδη, 
Χ, χυ, 2, 8. « Δονὶβ ΑἸημηοηὶὶ ἢ]ϊὰ5 ΒΔ ΌΘΡῚ νο]αϊὶ 
ΑἸοχϑηάον Μ., ἀπάθ 1ρΡ86 δ᾽ αβαὰθ Βα οΟ ββΌ 885 ΘΟΡΗΪ- 
ΘΘΡΟΤ ΤΩ ὨΔ ΌΤΙ 1Π ΠΌΠΏΤΩ 8 ΘΧ ΡΤ ϑϑὶ Ρορουϊαηίαν. 16 
ΘρδηΠοῖπι. [)6 ργβέαρμέ. ηπηιΐδηι. ἰ. 1, Ὁ. 887-9». 
ας. Νιά. βαρ}. ΟΥὗδο. π. 98. ᾿δαϊί α8|1δθιι8 ἴῃ θγαο. 
ηιοί». υϑέθν. ». 31, ΥἹ. 

ΧΟΥΤ. Αρυὰ Ῥμ)θροπίθμη ὃχ Αη βίμθηθ (ΜΠ ῆρα- 
δὲϊ. ΠΙ, 82) ἴῃ ἔδθυϊα ἀθ Βαρίαρο (νἱ. Ογδοὰ]. ἃ 
τηουία!β οραϊία ἢ. 393, Παῦσαι σχυλεύων... Βοτηδηὶ ἀπο ο8 
ογδουϊο αποὰ ἀδάονδί τηοῦίαπβ Βαρ]αριιβ, ρου α θαι, 
τηϊβουαηὺ ΠΘΙρΡῃ 05. Ομ] ουθι5 Ῥυίηϊδ, 59 ΓΘΒρΡΟη- 
αἴ : Ἴσχεο νῦν, Ῥωμαῖε... 

ΧΟΥΊΤΠ. ϑουνανὶ Ρ]αἰδρομαβ, δ Ρυέδ. ογας. ΧΙ, σατη 
Βοο Ἰθιημηδίθ : Περὶ τῆς νήσου, ἣν ἀνῆχεν ἣ πρὸ Θήρας 
χαὶ Θηρασίας θάλασσα" χαὶ περὶ τὸν Φιλίππου χαὶ Ῥω- 
μαίων πόλεμον. Ογάᾶοαϊο 5.0] 1ο1Ὁ Ῥ]αίανομα5 : Τὸ γὰρ 
ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ Ῥωμαίους τε Καρχηδονίων περιγε ψέσθαι 
χαταπολεμήσαντας Ἀννίδαν, καὶ Φίλιππον Αἰτωλοῖς συμ- . 

ὀαλόντα χαὶ “Ρωμαίοις, μάχη κρατηθῆναι, χαὶ τέλος ἐκ 
βυθοῦ νῆσον ἀναδῦναι μετὰ πυρὸς πολλοῦ χαὶ χλύδωνος 
ἐπιζέσαντος, οὐχ ἂν εἴποι τις, ὡς... συνέπεσε χατὰ τύχην 
αὐτομάτως... 

ΧΟΙ͂Χ. Εχ (ὕποτηδὸ Εἰπβθῦ. γώ. ϑυαηφ. Υ, 81: 
,. ἢ Ἀντιόχῳ τῷ Παρίῳ ἀποθαλόντι τὴν οὐσίαν ἐν πολι- 
τικῇ φλυαρίᾳ, χαὶ ὑπὸ λύπης ἥχοντι πρὸς σε λέγειν Ἂν- 
τίοχ᾽ εἰς Θ... ὃς ἐκείνως ἂν μᾶλλον ὥνατο, ἀχούσας" Ἂν- 
τίοχ᾽, εἷς νοῦν ἐλθέ, χαὶ ἐν πενίᾳ μὴ ὀδύρου. 

Ο. δυϊά. ν. Διογένης. ΟΥγδουατηα ἃ Ῥυίμῖα ἀδίατα 
οα]υδάδτη ΠΊορθηἷβ ραίσὶ απὶ πα Β]Ιατη δίηογ ᾿πῆἔδτη- 
γηϑίπχη ᾿γαίτιδ, Δ ΏΟΓΡῸ ἰδηάθπμι ΠΡ υθίαν ᾿α 6 Γ- 
γτορδνϑί. Ὁ δὲ (θεὸς), ὡς εἶδεν οὐ πάνυ φρενήρη γέροντα 
οὐδ᾽ ἐρωτιχαῖς συγγνώμονα ἀνάγκαις, λέγει τάδε : Λήξει 
χτλ. -- Ῥοάϊν Οδ]]οθὰβ ἴῃ Ογαο. πιο». υοὲ. ΥἹ, Ῥ. 
22 84. 

ΟΙ. Ῥαυτηθηΐϊβουβ Μοίδροῃίίηιιβ οἱ βθηθρα οἱ αἱἷ- 

ΑΝΤΗΟΘΠΟΘΙΕ ΘΒ ΟΖ ΑΡΡΕΈΝΘΡΙΟΙ5 

μὰ ΠΩΣ ζ εν 3: 
Ψ ᾿Ά ὴ 

τ τ τ 

ὙἾ 0115 σΘίθΓῸ8 ΟἹ 65 δ 606]16 8, αὐ ἴῃ ααϊηίο, 
ἸΠθ τὸ ἰοϑίαύαν Θϑιηιβ, ροβίαπδη ἴῃ ΤΡΟΡΒΟΠΙΙ 
ἀθβοθηά ββοί, γθυθυβὰβ ἀθίηαθ ποὴ διὰ υἱάθρο 
ναΐ. Οαἱ ἀ6 μδο ΓΘ ὁγδοῦ!ατα ρϑυοαποίδης! ῬῪ 
Ροπάϊῃ : πη θυροραβ οἰς. Αἰμϑῃ. ΧΙΥ, 611. 

ΟΠ. Τὴ Ἰδυηῖπδ Δαρθα ρΙῸΡ6 ῬϑιΠ διὰ βορϑνίδ. 
ΡυΪπλι8 Βοθοκῃ, ἀἰμζοίέ. εἰοῖ ἢ Ιριεεϊέ. ἀγοϊοοὶ. 
1896, Ρ. 149 8α. οἱ ροβίθἃ ἴῃ 60}. [γ186. 4}. 
« 1διηϊπᾶ αὐΐη 6Χχ ΒΘρΌΪΟΡΟ 5 γϑίιβιϊουο 
ΠΟῚ Θ8ί. Ουΐρρθ δηλ πὰβ ἃυυθαβ οδρΙ Πθπ15. 
ΡΠ) ἸΏ ΡΟῺΪ 50}1{88 6586 ΔΙ Πη 46 οοῃδίδς, Τρὶρ 
αοθοιϊπρίο (Ρ»ορραηιηι. αἰἰδριέ. ρεδί. 1848, 0 
ν᾽ ἀ θαι οὐϑοι] τὴ 6556 Ῥυἑ απ τη ον θα οα]ρ 
τὰπι αἰ ἀ6 βίαια ροβύ τιον θη {π|ιπγῸ Βοιβοῖ δι 
αὰ6 δὰ ΤΥΡΟΡΒΟΏΙ οὐδοα!υτη ἃ Ῥυίΐα ἃπιδ πα 
γ ρθὰ Ῥδαβανῖθο 46 ογᾶοα]ο ΤΤΟΡΠΟΗΪ αἰ 5βθυθῃ 
ΧΧΧΙΝ, ἀ, 60 ἀδάποιηί εἰ ορὶρυδιησηδίθ Γ6ΒΡ. 
ΘΟὨ ΙΠΘΡῚ ν᾽ ἀθαύαι οὐδ οι} ΤΤΟΡΒοπὶὶ. Ουοά ὦ 
Ροβυϊῦ, βυτηρίδ ἃ ΓΘθ 5 πα} π|5 ΟΥ̓Δ ΟᾺΠΙ βἰσα τα] 
χὶΐ δὰ βἰηἰβίραμπι ᾿πίγαμιὶ ἴῃ ΟΓΟ ΤΩ ἄπ105 6558 ἴ 
αἀὐογατα ΔΙ θΡ απ, Λήθης Ορίπον, δου! δπάθτηῃ αἰ οἷ! 
Μνημοσύνης ργϑοίροϊἑ φύλαχας, α18165 5Βαηΐ 
ἃριὰ ΤΤΟΡΒοιΐατα, αἰι08 ππο νἱἀθυὶ ρο556 
μονας Τροφωνίους αἀἸοίοβ (ΡΙ αἱ. 6 γᾶς. ἴῃ ΟὙ 
90) χηοπτῖς αΟΘ Π]Ὡρῖιι8..» ---νϑ. 10, α΄, Καῖ 6]. ΕΡ 
4}. τι. 1087 : χαὐ[τοί σοι δώ]σουσι, --- ἀοφ1, οἱ Καὶ 
ἀϊπὸ χρήν]ης. --- 8. 11. Καὶ. καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀϊλλ 
μεθ; ἀοθίι]. καὶ τότ᾽ ἔπειτα σοι ἔστι μεθ᾽ ἡ 
ἀνάξειν. ; 

ΟἸ1-ΟΠῚ. Αρυὰ ἄθονρ. ϑ η66}}. ἴῃ ΟἿ» 
861, οἀϊΐ, ῬΑΡΙΒ. : Θεμιστοχλῆς φιλόσοφος ἤχμο 
τὸ Πύθιον μαρτυρῆσαι “Ἕλληνες μυθεύονται, τὸ 
ἀνειπεῖν. ᾿Εσθλὸς χτλ. Ψ 

αἴν. Αρυὰ Αρρίδη. Βοῖϊ. οἷυ. 1, 91 : ἔστι 
χαὶ χρησμὸς αὐτῷ (τῷ Σύλλᾳ) δοθεὶς, ἐδεδαίου. 
Σύλλα πραχθέντα), σχηπτομένῳ τὰ μέλλοντα, 
χτλ. - ΟἿ, βαρν. Ερῖφ». αδαϊο. τ. 158, Τόνδε ὁ 
τοχρ. -- 8. ἀ. Δέλφοις ὃ. χ, [πη 46 φοΠ]Ἰοὶ ΡῸ 
ὑμϊσαγη ΠΟΟ 6886 οὐδου]αϊη. --- 8. ὅ-θ, 1)6 
ΑΡΡΒγοάϊβίαβ. Ρ]η. Η. Ν. Υ, 29 (οἵ. Ρ. Μεὶ. 
Βίθρη. ΒγΖ2. ν. Ἀφροδισιάς. 1: κυ, 

ΟΥ̓́. δυιϊάδβ ν. Αὔγουστος ὁ Καΐσαρ" Αὔγουστος 
σαὰρ θυσιάσας ἤρετο τὴν Πυθίαν τίς μετ᾽ αὐτὸν βας 
καὶ εἶπε" Παῖς κτλ. Καὶ αὶ ἐξελθὼν ἐκ τοῦ μαντείου ὅ 
τος, ἔστησεν ἐν τῷ Καπιτωλίῳ βωμὸν, ἐν ᾧ ἐπέγρ 

μαικοῖς γράμμασιν Ο ΒΩΜΟΣ ΟΥ̓ΤΟΣ! - 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΥΘΕΟΥ͂. Οἴἰδαι 
οαϊατῃ οὐ ΝΙΘΘρμοσι5 Ηϊβέ. ϑοοὶ. 1, 11, οχ πὶ 
ἀγθπὰβ Ρ. 182 (Ε.56011 Ἰοο5, βὶ γϑΡθ ζαϊ,. 
Φοδη. Μδ8]18185, Χ, ρ. 232, οὰ. Βοπη., ααἱ 1 
τοί μθιὴ ΟΠὨΡΟΠΟΡΥΔΡΏΙη, « 5. ὈΪδ6. δ 
σαι πΙδηϊ ἰδ ρου θτ15 ΡΥ ἸΟσ τα». --- ΒΕρϑα, 
1ηΐθυ" 405 Το. Μδν. Μαδγανὶρα, θ6 ἤα6 ὦ 
διι5 ααὐλίφογαια, 88: ΟΔ116θ5, ΟΘ»ᾶο. ηιθίγ,, 
Ρ. 21; Αηΐ, νδηάδιαβ, 1)6 οὐ αοι 5 Πιδϑογνί.. 
1 τ }{15 συανιθαβαὰθ δαοίον δύ θιι8 γί 
αἰ ΒΡΌΣΙ στη 6588 ἢοο οὐδοῦϊαμ : ΑἸθχαμά. ὁ 
ὀψί!. ἰ. ΤΠ, Ρ. 808 5ᾳ. --- 5. 4. Νίοθρῃ. θεός; 
110. οὐ 15, Οδβδὰ). γϑ)]οίαπὺ Παῖς, ροβία!απ 
ΧΥΙΔΠάΘΡ ἴῃ Οδάροπαμη οοπἠϊοϊς : ἝΘραϊ 
Πάϊς μακ, ἀν. --- 8. 2. ΝΊοΘρΙ. προλιπεῖν, 
Ἀίδην; Οδάγρη. χαὶ ὁδὸν πάλιν αὖθις ἱχέο 
οἱ ΑἸοχαμπά. χαὶ ἀΐδος. --- 8. 8. ΜΔ81Δ!]. ἐκ 
προδόμων. ΑἸ6χ.); ϑομράϊιβ οὐ ῬΘΌΘΘΡΙΒ 
σιγ. ἐκ βωμ. ἡμετεράων, ῬΘᾷσθν. ἥμετερεί: ' 
ααΐδβαιιθ, Β01]]1οϑῦ, ῥσῸ Πθ᾽ΐα, δὸ σαδβία, γ θυ 5115 ἰδί0 5 
οοποϊπηδί δαί ὑἐγδηβίονιηδί. » Ῥαηπααί. ὉΝ 



ΡΝ τ ν " Β.Ν 

ΕΝ 

. Βαδίοη. ἴθ Νόροηθ, ΧΧΧΙΧ : Μαυϊίᾶ ργέθοθ 
ἀ (1π δα) ργοβουὶρία ἀαὶ νυ!ραία βαπὶ βιοαὶ 
Νέρων χτλ. Τίθπι ἂρ. Πίοη. Οδδ5. ΕΧΙ, 16: 

μὲν χαὶ ἀναγινώσκειν πολλαχόθι ὁμοίως γεγραμ- 

Νέρων χτλ. Αἰϊαπθη. 5080}. ἴῃ Αὐἱδιά. Ῥτγο- 

πὶ. Ῥυιμοαμ 6586. ὁνδοῦίατα ἀἰοὶ!, ρρορίον αποὰ 

ν αὐτὸς (ὁ Νέρων) τὸ μαντεῖον, οἱ σοηβθηθ 086 

ἰαθὰβ ἴῃ ΝΟγοη 1ῦ, τηθημου 8. ἰάθπι, οὐ Ῥυγιμὶ- 

ἢ, ΟΥΔΟΌΠΙΗΣ. ς 

Τ-ΟΥΧ. Εχ ΖΠ|1ὸ ϑρανιίϊδη. Ρϑβοθηη. Νίρ. ΝΠ]: 
Ῥοὶρμϊοὶ ΑΡΟΙΠ μ15. ναῖθβ ἴῃ τποία δὶ ρα] 1ο 60 

ὁ, ἀσμ ππΕ για" ἰΡ88 6888. ΠΏΡΘΡΔΙΟΡΘΒ, 

τὰ ϑϑρίϊπιίατι, Ρϑβοθηηίιμ ΝΊσνατη, ΟἸοάϊαμι 

ἢ, οοπδβαϊίαβ ααθῖι οχροαϊνθὺ σϑὶρα Ὁ]. ἱπηρθ- 

ν᾿ ὙΘυβυτη σροθοιχ Βα} αβηιο αἱ Γι 1559 ἀἰοἰίαν, Ορ- 

5 δίς. Εχ απὸ ἱπιθ]θοίατα ἔμβοιηι, ΝΊρυατη ἂρ- 

ἰαΐατη ναϊϊοϊπαϊϊοπθ; ϑϑνθυη, Α βημηι; Αἰδιιγη 

5, ΑἸδίπαπι αἀἰοίατη. Νοα ἀοίαϊῃ α]ϊὰ ον] οβὶ (88. 

"αυἰβίτατα δὲ αἱ ϑββοὶ οἰ θη αγιιβ ΓΘΙῚΡῈὉ]. Αἀ αποὰ 

 χοβροπαϊν αἰϊατα νθυβατα ἰδ θη, ἔμπαρέιγ" Θέο. 

ααὰπι αὐϑοβι απ θββοὶ αὉ}8 1}}1} Βι ΟΟΘΒΒΌΡΒ Θϑϑδθί, 

ἀἶββο ᾿Ἰἄθυ Ουθθοο γϑῦβα ἀϊοϊταν: Οὐἱ ἀθα6- 

ἔ οἷο. Ουοά ογηημο ἰμ θ}]θούατη ΠΟ 65. Ἀἰδὶ απ θτη 

ἰδδίαπιιβ Απἰοπίηϊ, ἀπο ὙΘΡαμὴ βίσθασα. ΡΙΪ ἐαϊὶ, 

ἄδη δοοδρὶῦ. [ςτ6 τὰ αὐπιπὶ ἡ ΡθΡ ίαν ἀπδυηάϊι ἴπη- 

᾿Α αιτι5. 6βϑϑῖ, ΡΕΒρΟ 1586 βΡΌ606 ἀἰοἰαΡ : ΒῚ5 ἀθ- 

, εἰς. Εχ ἀπο ἰηιο!]θοίαπι, ϑθνθυιιπι υἱρβΊηὐ ΔΠΏΟΒ 

οἰοίαναιι. -- 8. 8. δἰΐθυο ποὺ τηοᾶο νυν Οαβδα- 

πὺ5: Ὃς Λιδυχῆς πόλεως δ᾽ ἀστὸς πέλει, οὗτος ἀνάξει. 

ΟΧΙ. Αρυὰ ΡΙαυίατοι. 06 Ρῳέἠιϊα οναο.. ΧΧ, Ὀ. θά 

Παίαχη οὐδοῦϊατι Δα ο]οβοθηιὶ, ΗΘ ΡΟᾺ 18 ΜυβορΎΠΙ ἴῃ 

οοἰάθ βδοουοι!, ααἱ οαπὶ 58. ὙἹΡΘΊΩΪ ταϊβουϊββοῦ, 

ὶ τὸ μαντεῖον κατέφυγε χαὶ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἠρώτα 

ν θέὸν, εἴ τις εἴη παράχλησις ἢ λύσις" χαὶ ἔλαδε τόνδε 

ἡσμὸν' Ἅπαντα χτλ. --- Π60 ἀναγχαία. 

ἱ Π. Εχ αὕποιιδο Επι56}. Ρ»ῳ». δυαηφ., 39. -- 
146 ΟΔ]]δοιιδ, ον». υοἱ. ΥἹ, νΡ. 86. 

Χ1ΠΠ. Ἐχ ῬοΡρῖισι. Περὶ τῆς ἐκ λογίων φίλοσοφ. 

6}. Ργῶρ. θυαηᾳ. ὟΊ, 2. -- 8. 1-2. ϑοραίθγο, αἱ 

ἰπἰο σοὶ ροββα νἱ ἀϑυδπίαν, τοραπίθ, ΤΟ Βίι8 510 

πδηἀαυαδί : 

Ἐχφύεται γαίηθεν ὄλυρ᾽, ὅτε λείμαχες ὄμόρον 

διψοσύνῃ κατέμαρψαν ὅλον πόμα μητέρος αὐτῆς. 

πὶ δος ποίδ : « Βουίθ Αὔης. Θυο ἰθῖρουθ ῥργαίᾶ 

αν ρϑπασὶα ΟἸΠΠΘΠΙ ΤδΕΡΙ5. ΒΌΠΠΟΡΘΙΩ ΡΡδῸ 511 

Ἰδατα ρ βου απί, παϑοῖζαν ἰδηάθτα, ροβίαδηρ ᾿ϑύαμῃ 

5 ΒΈΧΙΤΩ ἦπι 5πιι ἰθυΡὸθ ῬΘΟΟΠ αἰ ΠῚ 86 ΘΟτητηοΥ( 

οὐ ἵν σοβίϊθηβ. » --- ὅ8. 3. διψοσύνῃ (ργῸ διψοσύνη) 

χατέμαρψαν (ρνῸ κατέμαρψεν) Ίρ9Υ1 βυηΐ. --- 85. 

. ῬοΡρ Υν. ἰδία. : Ἰδοὺ καὶ ἀπὸ τοῦ σπορίμου, ὅτι 

᾿ηνὴ ἐπὶ Ἀφροδίτην ἐφέρετο (510 ἸηξοΡρνοίαἑαν) ἤρο- 

ἡ, εἶπεν ὅτι θῆλυ γεννήσεται. --- Οἵ, Οἷο. ἀφ Ὀϊυϊη. 1, 
, οἱ Μδμθϑίμ. “ροέείοϑβηι. 11, 4:0 56. 
Ψἤ 

ΟΧΙΝΟΧΥΙ, Ἐκ Ῥορρηγν. Περὶ τῆς ἐκ λογίων φιλοσοφ. 

56}}. Ργῶρ. ουαηφ. ΥΊ, 1. --- δὰ} νϑ8. 2. ῬορΡᾺ : καὶ 

ς οἷς ἐπιλέγει.--- ϑαὺ γ5. ὅ. : καὶ μετὰ ἕτερα. ---Υ͂Β. 8. 
1’, Ψεύσατο, ὙΊΡΟΙῈΒ : σπεύσατο. --- ΘῈΘ]οΙῦ Ῥοῦ- 

15: Ταῦτα. μὲν, ὅτι οὐδὲ ἐκ θείας δυνάμεως ἑαυτῶν 

εὔονται (οἱ θεοὶ) ἀλλ᾽ ἐξ ἄστρων ἐπιτηρήσεως χατὰ 

ὺς μαθηματικῶν λόγους, ὡς μηδὲν ἐν τούτῳ διαφέρειν 

ὑρώπων, μηδὲ τι χρεῖττον χαὶ φύσεως θειοτέρας ἔργον 

ιδείχνυσθαι. 

ΧΥΤΙ. Εχ Ῥουργν. Εα560. Ργῶρ. θυαηῃ. ΥἹ, 2, 
ἩΠροιι5, 0». υοΐ. ΝῚ, ρ». 40, νβ. 3. βουῦῖρβιὺ ἧτορ ΡΓῸ 
1. εἶο, ποά τηαίαδὶ ὙΊ ΘΥι5 ἴῃ ἡώ, οτὰ μᾶς ἢ0- 

πο τΠπΠ τὺ ὙΝ ΟΑΡΟΡΎ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ: Ὁ 43 

ἰα]α : « Υἱχ ἀαθίιο ααΐ ἠὼ τοροπϑηδιαμι βἰ(: 118 
απὶρρθ πάβοθηαὶ ρυπονάὰ Θ᾽ ΘΠ ΘΙ αἸ Ὁ} αι Δ ΡΡ6]- 
Ἰαι..» Ηοο ονδοιϊαχῃ, αἱ {Πα αὐιδὸ διρνᾶ δὲ ἰηΐρα βαηί, 
ῃ. 110 οὐ 118 αὐ ὈοΠΠἰοατα ἱπηροίαπι βρθοίδί. Πθίϊηθὶ 
α. Ν ον ἡῶ οἱ ᾶπο ποίδηι 5. 0] 1οἷθ. « Τι015 ἔθ᾽ }68- 
{18 ΔΈ ΡΟΡ Μη, . 6. (θα ρῈ15 πα βοθηαὶ, ᾿η βίαν, 1 αἱ 
[ποδία ἰαοοροὶ. Κέντρα ΠΟῚ 5{{π|1}}}, 564... Ἰοοὰ απδ0- 
ἀδπὶ οἰ βιι8. οϑο δι ὶβ βισηϊῆοαι, ἢ. 6. οοοϊἀθηία!α, 
αὰδ ἰηἰααδία νἀ θθαηίαν. » 

ΟΧΥΤΙ. Εχ Ρορρινν. Ειβ6. Ρυηω:ραγαΐ. ουαηᾳ. ΝῚ, 
9. -- Υ3. 1. Οἵ, Ῥιορ. ΙΥ̓́, 1, 88 : 16] οβαιθ ΦοΥ 5 
βί6 118, Μαγίίβαιθ γαραοῖδ --τ οἵ ρῆᾶνθ δία γπὶ 5.115 
ἴῃ οἵὴηθ οἂραί. 

ΟΧΙΧ. Εχ ΡουρὮσν. αβθῦ. Ργώῶρ. ουαη.ΝΙ, ὅ : Καὶ 
ὅτι ταῦτα ἀληθῆ ἐστιν ἅπερ ἔφαμεν, δηλώσες τὰ λόγιχ᾽ 
ἔφη γοῦν τις χλιιβθεὶς τῶν θεῶν" Σήμερον 4τλ..... Νὰ, 9. 

γσο ἀμαντοσύνης : ΘοΥΡΘΟΙΪΟ οδὺ ἼΘΙ, ΔΡΡΡΟθδηίθ 
 ΔΙοκομδον. ἴῃ Επρὶρ. Εγαρηι. Ὁ. 381. Ἐουνίαββθ 16- 
σοπάππι : ἀμαντοσύνοις... ἄστρασιν ἐμπεπέδηται (ὁδὸς 
ἕδρα τε), αἰυϊγιαίιογιὶ σον» αν 18... ἀϑέγῖ5 ἱηιρθαϊία 68έ. 
-- Εϑὶ οἰϊδιη πος ογαοαϊαα ἃριὰ ῬΒΠορομιη, Π6 
γειιαὶ ονοαΐίογιο, ΤΥ, 30. σαγα τα] ία βου! ρίανοο γᾶ }16- 
ἰαίθ: 

Σήμερον οὖχ ἐπέοιχε λέγειν ἄστρων ὁδὸν ἱρήν, 
ἕδρανα μαντοσύνης γὰρ ἐν ἀστράσι νῦν πεπέδηται. 
Ἡοάᾶϊθ ποὴ ἀθοθί ἀΐσθυθ ἈΒΙΡΟΡαΠΙ ν ἰδ ΒΔΟΡΔΠΊ, 
5665 δηΐηὶ αἰνἰηδύϊοη 5 ἰπ ἀϑύυ 5 πη ᾿ηρθάϊτα οβύ, 

- γιά ορν. ΑΡοΙ πὶβ Ῥυία. ογας. 88, Κλεῖς βίην, οἱ 

ἐπβ. Ἀποηγπι. ονᾶο. 167, 46 οοδοίίοηθ ἀθοναμι, Κλῦθί 

μευ... ῬΆΠΟΡοΟΠΙΙΒ : καὶ ὅτι ταῦτα (4605 5806 ἀπδάδπι 

ποοοϑϑιαίθ οορὶ) ἀληθῆ ἐστιν ἅπερ ἔφαμεν, δηλώσει τὰ 

λόγια" ἔφη γοῦν τις χληθεὶς τῶν θεῶν Σήμερον χτλ. Οἵ. 
πῃ. 194, Λνέσθω φύσεως. 

ΟΧΧ. Ἐχ Ῥογρυγῖο, ἴῃ γέία Ρίοξίηϊ, 64. Ὀϊάοί. 

Ρ. 11Ὁ, 22 πα. Ὃ γὰρ δὴ Ἀπόλλων, ἐρομένου“ τοῦ 

Ἀμελίου, ποῦ ἡ Πλωτίνου ψυχὴ χεχώρηχεν, ὁ τοσοῦτον 

εἰπὼν περὶ Σωχράτους, « ἀνδρῶν ἁπάντων Σωχράτης σο- 

φώτατος, » ἐπάχουσον ὅσα καὶ οἷα περὶ Πλωτίνου ἐθέσ-᾿ 

πισεν. "᾿Ἀμόροτα χτλ. Ἐν δὴ τούτοις εἴρηται μὲν, ὅτι 

ἀγαθὸς γέγονε καὶ ἤπιος καὶ πρᾶός γε μάλιστα, χαὶ μείλι- 

χος, ἅπερ χαὶ ἡμεῖς ὄντως ἔχοντι συνήδειμεν" εἴρηται δ᾽ 

ὅτι ἄγρὑπνος καὶ καθαρὰν τὴν Ψυχὴν χαὶ ἀεὶ σπεύδων 

πρὸς τὸ θεῖον, οὐ διὰ πάσης τῆς ψυχῆς ἤρα, ὅτι τε πάντ᾽ 

ἐποίει ἀπαλλαγῆναι πικρὸν χκῦμ᾽ ἐξυπαλύξαι τοῦ αἱμοῦδό- 

του τῇδε βίον... 

ΟΧΧΙ. Εχ Ζυϊΐαη. Ο:δαγὶδ. 12, δὲ βυῖαα ν. αἴχε, 

Θ΄αἰςουβ, 0». υδί. ΥἹ, Ρ. 30.... ἀπέτισε τὴν δίχην (Αὐ- 

ρηλιανὸς), καὶ ἐλήλυϑεν ἢ δοθεῖσα ἐν Δελφοῖς μαντεία. 

Αἴχε χτλ. 

ΟΧΧΙΙ. αδ] 15 (θγαο. υϑΐ. ΥἹ, Ρ. 389) ὁχ Οϑάνγθῃο, 

Ρ- 2ὅ0, εα. Β4511., ν. 304, οἀ. Ρανῖβ. : Πέμπει οὖν (ὁ 

"ουλιανὸς) ᾿Οριθάσιον τὸν ἰατρὸν καὶ χοναίστωρα ἐν 

Δελφοῖς, ἀνεγεῖραι τὸν ναὸν τοῦ Ἀπόλλωνος. Ἀπελθὼν 

οὖν αὐτὸς, χαὶ τοῦ ἔργου ἁψάμενος, λαμόάνει χρησμὸν 

παρὰ τοῦ δαίμονος" Εἴπατε χτλ. 

ΟΧΧΠΙ. ϑδυναν ϑυπθδῖαβ ἴῃ Θίορ. Ρ. ὅ9, Ρ. 

(39. ΒΗ.) : ἢ οὐ ποιητής ἐστιν ὁ τὸ χρυστήριον ἔχων. τὸ 

Πυθοῖ χαὶ νὴ Δία τὸ ἐν Βραγχίδαις; ουτος μέντοι μετε- 

ποιήθη καὶ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως ὡς αὐτῷ προσηχού- 

σης: Ἤειδον χτὰ. -- Οἵ. ΡῬμΙΠοβιίν. Ηογοῖς. ο. 1θ, 

». 126. -- Εϑβί οἰΐδπι ἰἶο γθυβα8 Ἰηΐθν 6 ᾿σγυδιηχηδίδ 

Ἀπέϊοϊ. Ριαπιά. 1, ΟἽ οὐ Αμπίμοίοφίω Ραϊαΐέ. ΚΧ, ἀδὅ. 

ψυϊρο Ἰορίίαν ἐχάρασσε δὲ. 

ΟΧΧΙΥ͂. Ρογργν. 6 Ογαριί. μ)ιϊϊοδορῆι. ἂρ. ΕιδθὉ. 
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Ργῶρ. θυαηφ. Υ, 1: ὰπάθ ΘΔ]]οθῖι5, Οὐαο. φιθέν". Ἀ. 18: 
Ἐν δ᾽ ἡ πεῦσις. εἰ δεῖ ὀμόσαι τῷ ἐπαγαγόντι τὸν ὅρχον. 
-- 8. 1. Τα δερυθιαθαϊαν ααοατῖιθ Ἴρου : ΒΠθἃ 
θθαίουτιπι τηαΐθυ Τιάηϊα ἀἰνατη. Αὐ 1}}1 τηδ 15 θ᾽] δου! 
γοσίγα ἃν ὈΙΓ ΗΕ τιτηνίδν ῬΓῸ τιτήνῃ ροβιτιτη, ΘΟὨ [8- 
γϑθαύααθ. ΟΡΡΒ, Παμόασίλεια “Ῥέα, 6ἱ Ἡβυ ομ πτη οἱ- 
ἰαθαὶ αὶ τιτήνην γοσίπαηι δχρ]ϊοδί. --- ΟΟὨ]Π] οἰ Θθαύ 
1τἀθηὶ τιθηνίδι, δοάθχη βθηϑιι ἃ τιθήνη, αποὰ οὰ Ὠ6ο- 
ῬᾺΤΩ χηδίθι" οὐ πα χ αἸοο λα ἐπιρ. 

ΟΧΧΥ. Αραυὰ ΤΙ Δοίαπί. Πιοἐϊξεέ. ΕΥ̓͂, θούυονα ϑαρϊρηέ. 
18: « ΜΙ|δβιβ ΑΡΟΙ]Ο σοηβι!αβ αὐ τημθ. Π 6ῖ8. δἢ 
ΒοΙηΟ [ἀΘυ]ς. πο τηοὰο γϑβροηάιῦ : Θνητὸς χτλ.» 
πτ᾿ « ΜΙ]οβὰβ ΑΡΟΠ]Ὸ ποὴ Δ] 185. οϑὺ ἃ ὈΙάνμηδθο ; πὐγὸ- 
ἅπ6 δηϊτ οΟΡΠΟΙΏΪη6. 18 ἀδβιρηδίαν ααἱ ΒΡΔΉΘΒΙΑῚ5 
Ῥθβροηβὰ ἀὰαραΐί. » ααἰϊ. Ἦοο ογδοι! απ ἃ. ΟΠ 6 
Ομ νι βίίδηο οοηῇοίαη) θη 6’ ογθάδιῃ ἢ ααδηααδτηῃ 
οοπίθηάι ΔΝ ΟἸΓἤτιβ [8115 διιοίου 8 Θ556. ΠΟ ΡΟΒΒ6, τ- 
Ῥοίθ αὶ « ΡΡῸ σοφός 5 ]θτη θεός αἰχ᾽δβϑί οἱ 1ὴ 106]- 
οαπὶ ἀθηηθη τη δϑβϑί Ἰηνθοίαβ. » 

ΟΧΧΥΙ. Αρυὰ Τδοιδηΐ. Μιδέϊξ. ΝῚ, 6 Υἱέα ὑφαΐα, 
18, ἀπᾶ6 ρϑει ΟΘΔΙ]εθῖιβ, θγ ας. ηιθί». υδὲ. ἡ. 1} 54. 
« Ῥοϊϊίθβ αυἰάδηη οοπβαμαϊ ΑΡΟΙ]πθὶ Μι!οβίαση, 
αὐγὴ η6 τηδηθδὺ ΔΗΪΤη ἃ Ροϑΐ τηογίθυη, Δ γΡθβοϊ γ α : 
οὐ γ βροηαϊῦ Πΐθ5 νυ ]8 : Ψυχὴ μὲν χτλ. » --- 8. 4 
864. Οἷ. Ννρ. ΖΞ η. ΥἹ, 181 566... « Θυδηύαπι. ΠΟ 
᾿ποχίὰ σοΡΡονὰ ἰδράδηϊ, --τ ἰορθηϊαθ Ποοίδηϊ γίαϑβ, 
τον] θα μἀδατιθ τθυ ὈΓἃ. --- Ηϊης τηθίππιηΐ σαρ! αηΐαιι, 
ἐἰο]οηΐ, οδπἀθηίααθ ; ΠΘα 16 ΔΓ --- ἀδβριοιαηΐ, οἰδιι- 
β89. 166 ὈΡ15 δὲ ΘΑ ΓΟ 6 οἕθοο... ΠοΠ60 ἰοηρδ 4165, Ρ6᾽- 
ἰθοίο ὑθιρουῦβ οὔθ --- Θὐπορθίδιη δχϑιηϊί ἰΔΌΘΙΏ, 
ΡυΡΟ ΤΩ 16 ΡΘΙΪ τ -τ- Ιου θ πὶ 5ΘηΒΏΠ, οἷο.» -- 
γ8. 8. αὖτε λύσιν Θ. Δ ΟΠ ᾿ρὸ ναϊρδί. ἡνίχα ἀνάλυσιν. 
- ΟἿ τηΐν. γυῖα ογᾶο. ἢ. 208 ἀθάνατος ψυχ. 

ΟΧΧΥΙΙ. Αρυὰ δυϊδη. ἱπιροναΐ. Εριδέ. 1{(Ἀ0ΟΤΙ, 58- 
σΘΡ οὐ] ουϊάσχῃ ({) ααὶ δα] Θούπιηι. 5101 τα! Ἰβίσατη 58- 
ΟΥ̓ νΘΡΌΘΡᾶνουδῖ... τῶν τοῦ Διδυυμαίονυ δεσπότου 
χρησμῶν ἐπάχουσον, εἴ σοι φανείη πάλαι μὲν ἔργῳ γου- 
θετήσας χαλῶς τοὺ- “Ἕλληνας, ὕστερον δὲ τοὺς σωφρο- 

νοῦντας διδάσκων τοῖς λόγοις, “ΟὍσσοι ἐς ἀρητῆρας ἈἘ2, 

-- Ὁ μὲν οὖν θεὸς οὐ τοὺς τύπτοντας οὐδὲ τοὺς ὑδρί- 
ζοντας, ἀλλὰ τοὺ: ἀποστεροῦντας τῶν τιμῶν εἶναί [φησῶ 
θεοῖς ἐχθρούς... ΤᾺΠΟ δγαῖ δα] 1 ππτ5. οὐδ α} Ια ν τ ξθὶ 
ῬΡΘΘ ΘΟ ΡΤ βονεἱϊαβ. ᾿ 

ΟΧΧΥΊΤΗ. Εχ 1ιδοίδηΐί. 6 ἦρα, ΧΧΙΠ, 12 : « ΑΡο]]ὸ 
ΜΙϑβῖὰβ 46 Φααεθονατη το] ρίοπθ ΘΟΏΒΟΠΕτΒ γΘΒΡΟΊΒΟ 
μιδθο πα 1α ]ι : Εἶδε χτλ.» -- 8. 1. γα]. ἠδὲ ; Βίλανα5 
οοη]. οἶδε, Ο. ὙΝ ΟἹ", ἐς δὲ θεὸν --- χαὶ ἐς Ἡραεῖρα, ΘΧ 
ἀϊν. Αὐραβίϊηο, ἴῃ Οἰυϊέ. Ποῖ, ΧΙΧ, 28 : « ..... δο 
ἀδίηαθ 5α) θοῦ (απ18 Ὁ) ΑΙΡΟΙ 15. νΘΡΒΙ5, ἴῃ ἐπ θτο οἱ, 
1511 βαηΐ, αἰ, ααδηὐαμη 5818 δϑί, ἰηἂθ ἀθοθῦρδτῃ : 
« [}πὸ αθιίθι 670, Ἰπααὶϊΐ, φοποραΐονθῆι δέ ἴγη γ᾽ Θηι 
ατέο οῃιῖα, αὔιθυὴ ὑλθπλῦ ΘεΘ] τὴ οἱ ἰθυτὰ δία 18 ΤΠ ΓΘ 
δὐ 1 ΘΡμουπ Δα δ οὐ ᾿ρβἃ παχηϊηδ ΡΘΡΠοΡΡθβουηί: 
σιιογιίγι ἰδ; ὁδὲ ραΐθ», φιίογ υαἰά6 βαποίὶ ποπογαριΐ 
Ποὐγεὶ. » Ἐλ ααϊθιβ ἈΠ ΠΙγ15 σ θυ 18. απδΡίατη νυ Β τ 
δὶς βοῆηχι Α. Νιοκὶὰβ ἴῃ Πέμ)η. απέϊᾳ. “Μαρριώ. 
8. ἰδῦῦ, Ρ. 119: 

ὧν νόμος ἐστὶ πάτηρ, ἁγνοὶ δὲ τίουσιν ἝἭ δραῖοι 

Ν. τι". Ογδο. ἢ. 110 : 
ποίϊβ Οδαγθηὶ ἰθχίαση. 

᾿Ἔσθ᾽ ὑπὲρ οὐρανίου χτλ. οὐ 1ῃ 

ΟΧΧΙΧΣ. Ε Ῥογρηγν. Περὶ τῆς ἐχ λογίων φιλοσοφίας, 
δρυὰ Επιβοοίατη, Ργῶρ. θυαηφεί. Ν, 6 : Ἐννέα γὰρ 
εὑρέθησαν ἀποθανόντες" πυνθανομένων γοῦν τῶν τὸν 
ἀγρὸν οἰχούντων τὴν αἰτίαν, ἔχρησεν ὁ θεὸς (ὁ ἐν Βραγ- 
χίδαις Ἀπόλλων): Χρυσοχέρως χτλ. 

ΟΧΧΧ. Ζομοῦ. Ρρου. Ὗ, 80 : Φασὶ τοὺς Κᾶρας, πο- 

ΠΑΝΤΗΘΠΟΟΙΑΣ ΘΕ ΒΟΔΣ ἈΡΡΈΝΡΙΟΒ. 

ΤΙοοΟδΠαῖοὶ σαὶ γ γΒ 8. 

τά ἐν το ἈΔῈ 

λεμουμένους ὑπὸ Δαρείου τοῦ Ἡϊροον. » κατά τιν 
μαντείαν εἰρημένην αὐτοῖς τοὺς ἀλκιμωτάτους προα 
συμμάχους, ἐλθεῖν εἰς Βραγχίδας, καὶ τὸν ἐκεῖ 6 
τῆσαι, εἰ Μιλησίους πρόσθοιντο συμμάχου τῇ 
χρίνασθαι" Πάλαι... Οὗτος δὲ ὁ στίχος εἴρ : 
ρον παρὰ Ἀναχρέοντι. Οἵ. ΑὐἹδίορῃ. 5680} 
Ριμέ, 1002, θιοά. 510. ΨἼ, 10 ναί. ο. 17. -- 
ἃΡ. Αἴμθη, ΧΙ, 20, Ρ. ὅ39 Εἰ, αἰοῖέ Πος ἢ 
6588 46 Μ|]δεὶΐβ, 40 ἰδ αἰίαν Αὐἰδίο 
Ρίμξ. 1002 οὐ 1010, Κορ». 1000. ΑἸ ταὰ] 
γ Ρ ίατη ἰδαάδυθνθ. ν, 

ΟΧΧΣΧΙ. ΑρυάΑρρίδη. ἢ 6 δαὶ. 5». ν᾽ 
δὰ. ΒΟΒ ΘΙ ρΉ.. : Λέγεται δ᾽ αὐτῷ (Σελεύχῳ) « 
βασιλέως ἔ ἔτι ὄντι, χαὶ ἐπὶ Πέρσας ἑπομένῳ 
Διδυμιείω γενέσθαι πυνθανομένῳ περὶ τῆς εἰς 
ἐπανόδου: Μὴ ὁπεῦδε χτλ. --- Οἵ. ἵν. ῃ. 24: 

ΌΟΧΧΧΙΗΙ. Ἐχ Ρ]αΐδγοη. Πρ γϑαηαῖ,". ΧΧΙΧ 
μρῳ ἴῃ Ο)αο. πιθέν». Ὁ. 18. ---Ἰ 5.1. νυ]ρὸ 
γἶπτιβ Ἰθρρδί, αὐ ΘΧ 6118 νϑυβίομθ ἃρρᾶιρθὶ 
δ ῬΓῸ ΠΟΙλΪπ6 ῬΓΟΡΡΪΟ Βα ροῦαὶ Ἔσχα 
ΡΓῸ Ὀρχαλίδην Ῥ] αἰ ΟΒ5 'ρ56, δ Ρῳέλ 
βοΡΙρβὶϊ Ἀρχελίδην. Τάθτη 8. 1014. ἀ6 μος 
'γεται δὲ χαὶ Θηδαίοις ὑπὸ τὸν Πελοποννησια, 

ἐν Ἰσμενίῳ γενέσθαι χρησμὸν, ἅμα τήν τε 
μάχην, καὶ τὴν πρὸς Ἀλιάρτῳ ταύτην. ἐκείν 
ἔτει τριαχοστῷ γενομένην, προμηνύοντα. Ἦν 
᾿Ἐσχατιὰν χτλ. Τὸν μὲν οὖν περὶ Δήλιον τό 
προσεῖπε, χαθ᾽ ἣν ἣ Βοιωτία τῇ Ἀττιχῇ σ 
᾿Ὀρχαλίδην δὲ λόφον, ὃν γῦν ᾿Αλώπεχον 
τοῖς πρὸς τὸν “Ἑλιχῶνα μέρεσι τοῦ “Αλιάρτ 

ΟΧΧΧΙΙ. Εχ Ὀ]οά. 519. ΧΥ͂ΤΙ, 10. ὙἹὰ. 5 
Α͂ΡΟΙΙ. Ρυίῃ. 91. Σημεῖον τόδε χτλ. 

ΟΧΧΧΙΝ. εν Ῥδυβδη. Ἱ], ν, 8: ΟἸδυῖ 
8 τά ἀϊταπη ΟΥ̓ ΔΟΆΠΙΠῚ ΒΙΠΥΡΏΦΟΙΒ ΘΟΠΒα 6:1 
ΘΟΏΒ1110 Βιυΐδβ. Ἀπ ῖ5. ἰῃ Ῥδρττ τηοηΐθτῃ. ; 
Ἰηϊίο 80 ΑἸθχαιάρο, ροβὺ βοιηῃίαχη ἴῃ απ0 
αἀαδναχῃ Ππιχία δ ηπτὴ ἀονηηϊθθαί, ἃ. 7αββιββθ. 
ἴα. --α Ιη646 ρθίΠι ΘΔ Π]οθαΒ, ΟΡάο. ιθΐ».. "6 

ΟΧΧΧΥ. Μδοροῦ, δαΐμ»».1, 18: «Οοπεα 
ΟἸΔΡ5, αὶ ΠΟΙ ΠῚ ΠΥ 5ἰ{, αὔϊ νος 
1ὰ, οἤαίιι5 οϑύ : Ὄργια μὲν χτλ. » « π 
Ὑ]ΤΏ, ΠΙΙΠ τι ΐ5 ΠΟΠΆΪ ἴβατιθ 1 θυ ϑἰδίϊοηΘ μη 
Ρδίον δ 801 Ἰάω βρη! Ποδίι", Θχ βου ία8 6ϑύ 
ΤΆΡ60 ἴῃ ΠΡΡῸ οἱ {{{π||85 ὁϑὲ δ6 ἈΛΚΉΝ 4, 
ΟἸανὶ. »1α. ἰδῖα. ἐ 

ΟΧΧΧΥΙ. Αριΐᾷ Επ560. ἴῃ ῬΊΟΝ ου 
(8ἃ. ΝΊρ.) (Πποιμδιβ φησὶν ἑαυτὸν ὑπὸ τοῦ 
Ἀπόλλωνος ἠπατῆσθαι... « ΕἸδτὴ οΥδΟαΪ 
1άθυη βϑβροηϑαχῃ δηΐθα ΟΔΙ] βίραίο ῬῸΝ 
ἀαίατη 6556 δα αϊί,» αειδέ. Ἡγοί ἢ. --- 

ΟΧΧΧΥΗΙ. Αρυά Εσβθν. ἴῃ Ργωρ. ευ. Υ 
δ᾽} (ΚΠ ποναδιβ (14. Ργθοθά, ΟΡΔΘᾺ].) 
τὰ τῆς ἐμπορίας ἤδη “πρὸ ὁδοῦ ἦν, ἀνὲ ἊΣ 

ξεναγωγήσοντος ἐπὶ τὴν σοφίαν, ἄπορος δὲ 
τος, σὲ ( Ἀπόλλωνα τὸν Κλάριον) ἐδεόμην 
γενέσθαι ἐνδείχτην. --- 8. 1. 1. ᾿Ἀχαιοΐ 
τὸ χρέος, ααἱ οὐχ γΘΡβαχη δῖ. σϑῆοίθηαυ 

"ΕΝ τε τοῖσιν εὐμελέεσσιν ἠδ᾽ Ἀχαιοῖς τὸ 

8.3. Οοἀᾷ. οὐδὲ μίαν σχομφνέζεται, 5611 α 
8. σχομφύζεται, οὐδέμιν, οὐδὲ μὴν. -- ᾶ 
οΟὨΪϊοΙΘὈδί : 

Ἵν γε τοῖσιν εὐμελέσσι τόν δ᾽ Ἄ χαιοῖσιν 1 
θήσεται" τὸ δ᾽ ἐκτεχμαρθὲν οὐδ᾽ ἐκδονάν 



: 

τες ΠΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ... 945 
ΧΙ. Αρυὰ Εκβοῦ. Ῥηῶρ. δυαηῳ. Υ, 532, 
ἸᾺ8 : ... ὅποι δέ μοι ἐχ Κολοφῶνος ἄμεινον πο- 
«, οὐχ ἔθ᾽ οὕτως ἀφανὲς τὸ θεῷ; Ἔχ τανυστρ... 

ὃς δὲ ἀσπέτους, ποιηδόρους χῆνας τίς μοι μηνύσει, 
τί πότε λέγουσι; τίς δὲ τὴν τανύστροφον σφενδόνην ; 
γ8 ποο αὐϊά θην ον ΔΟΌ τι ̓ μίθρΡαμ οϑύ, ἜΑ: Ῥᾶρίθιηι 
οάο δἰ οὶ Ογηϊοῦβ.» 

ΟὌΧΧΧΙΧ, 25]. ΑΥ βίιὰθβ ΤῸ 1, Ἱερῶν, 56γη. ΠΠ|, 
101. Πιπάονῖ., 813 5600. : Πέμπω τὸν Ζώσιμον (ΑΥΙ5ι1- 
5 τροφέα, --- εἰς Κολοφῶνα). Ἐπελθούσης δὲ τῆς γυχτὸς, 
᾿Ζωσίμῳ (Ἰποιθδην ΑΥἸ δι ἀϊβ Ἰαββὰ ἴπ ΑΡΟ]] η15 
ΥΡ 1] (δ 010) γίγνεται τόδε τὸ μαντεῖον φέρον εἰς ἐμέ" 
σεται χτὰλ. --- 85. 2 οἱ 8. « Βιρηϊδοαίαν ῬοΡρὰ- 

ὑτη, δα Οαΐουτα ἤπαπηθη ἴῃ Μυβία βἰΐαμη, ααὸ ααστη 
, ΤΟΙ ρΡΕΪ τηαΐον, δὰ Τα να ηύθυω γθρθπὶ οοηξα- 

βϑϑί, βοραϊονατι ἡδοία οβῦ, ααοὰ νἱαϊῦ Ῥδιβδηϊαβ 
ἽΠΙ, ὁ, 0). » αιδέ. Ἡγοί. 

᾿ ᾿ Ἑαϊαϊι ῬΊςοο]. ὁχ οοά. ΒΙ0]. Τδῦγοηιϊ. ΧΥ͂Ι, 
αἱ. 83. ».. 319 ὁ. ϑερρί. ἃ ᾿αΑπέλοϊ. ἡ». 119. 5αᾳ. 
τὶ ΕΪ8 ὙθΡ 15 Ἰθτητηᾶ, ῬΥΘΘΟΘ θη 1Ὀ8 : ἐχ τῆς Θεοσο- 

αομἰϊς παμνίοηαάα, οίος. Ρ. 381 544. Οαὶβ 51} ΤῆΘο- 
ἰδὲθ απιοοϑὶνἱὺ ἊΝ οἰ ἤπι5, οὐ σοι  θοἱὗ « ΘΌγη ἔα 1556 

πὰ ΑἸ ἸΟΟΠΘμογ τα ρδ  ἸΡΟ δα, 4], στη γϑίθυθβ 
τἰσηατα οοἸαἰδδαῖ, ὑατη 856 ΟὨΡΙβ δ η πὶ 56 ἴθο 8- 

οἷτοᾶ δῃ. 181, ἰγοβ ἀφ Ομ νυ βϑιϊδποσιτα ἢἀ6 ᾿ΣΓῸ5 
αἰοϊγοιτη βουιρβὶἑ, ὈΙαὰ6 οβίθπα! ὅτι τὰ θεῖα 
τὰ χαθ᾽ ἡμᾶς(Τβίδτηθηία Υ οἷα οὐ Νουθτ) ἀρχαιό- 
χαὶ ἀληθέστερά εἰσιν Αἰγυπτιαχῶν χαὶ “Ἑλληνικῶν 

πάντων τῶν ἄλλων συγγραφέων. ΟΥ̓ΔΟΌΪ]ΟΡΙΙΠ. ΘΙ 
1556. δἰ ΟηΘ πὶ 6χ ᾿ΠΠΟυ τη ΠΙΟΡΟσασα ρᾶρΡΊηδ, 112 

Ῥαγϑί, αὶ ἄπο ΒΙΌΨ 6 ΕΡυ μγϑθὸθ υϑυβιιβ ἰδ αΐ, 
085 οἰΐατῃ Πιδοίϊαηίϊαβ [πιε{. Πιυϊη. ΤΥ, γι, ὃ αἰουί. » 
ϑυβρίοδίιν οἰϊδμι ΑΝ οἸἤπι5 ΤΏ ΘΟΡὮΙΙ ποηιθη Ποιηι 
6 αὖ 60, φιιὶ εἰοὶ γοβροηϑβιηι βπαϊέ. --- 8. 1. χαθύ- 

λελογχώς, δὰ γογῸ. δι ηηλέηι ἰοσιηι ηαοέιι5. 
δρὶ ῬΙοοο 5. δ ΟΙδΡ 1 γορβυιῃ (Ποητγῖαα. ὙΠΠ : 

Ῥὰν ἀοϊὰ ἴοι 165 οἴθιχ 16 ἀϊϑθιι 465 οἰθὰχ γόβί 6. 

5. ὃ. ΥΥ οἸϊ. ἔνθαπερ. ---Ὗ 8. 6. Οοα, Βογθοη.; λιτυ- 
γγές τις, ὑπάθ « διθιομαβ, ααθπτὴ νορΐδὺ οὐδοιι 
οἷβ» νἱάδίτν λιποφεγγέτις ΘΟΠ]6018556... Λιγύς ἃ 50Π0 
πϑβίαίαχη δὶ ᾿πσϑιι, αὖ ἃ ᾿ποθ δ βοπαμι ὕμνοι φλέ- 
νται ἃρ. ΒΔΟΟΙΥ]. 18, 18, ΒοΡοΚ., Παιὰν λάμπει οἱ 
χαψε φάμα ἃρ. ϑορῃ. ΟΕ. Τη»". 182 οἱ 608 οἱ 5 }11- 
ι..» Ἡγοὶ. ὅῖο ἀρυὰ ποβ ὀοίαΐο), ὀοίαξ οἱ 46. Β0Ππ0Ὸ 
ἀ6 Ἰὰο6 ἀϊοαηίαν. --- 8. 8. Οοαά. συνέχων αποι 
Ὑἶτη 6 5101 ἰπίθ! Πρὶ ῬΙΟΟΟΙα5 ἰαίθθαύαν; ΘΟ] ]οΙ 6 αί 

γιών : ΟΠ Θοπ] οατ τη τθοθρίγηιιβ. --- Ο. 11. 
ἰἀ. δαίσειε οἵ ν5. 564. δαΐην. «Τὴ Β φ]οβ588 τϑΡρΊηὶ 

ἱρίδι πο ρϑνιϊηθὺ : ὃ ἐχείνον ἁψάμενος οὐ μερίσει 
υτὸν πρὸς τὰ αἰσθητά" οὐ γὰρ ἔχει μερισμὸν ἐχεῖνο τὸ 
Ὁ. ἀλλ᾽ αἰδίως τοῖς αἰδίοις ἐπιμίγνυται. Ὅὕι1 βοὺὶθ8 με- 
ειε. Ὑ᾽αοΙΙοοὺ δαίσειε ᾿πίουρυ65 ἃ δαίω, αἰυϊείο, 
ἰχὶ, δὲ δαίην Ξαθδίαπίϊναχη ᾿ἰμ 6116 χὶῖ. » 1. --- Οἵ, 
᾿. Πάν. [6 Τρηϊξ. 11, 17, 1, ογδοα!ατα δὲ ἴῃ Ποὺ 
᾿. ἢ, 188. ῬΙοοΟΙ 5 οοη]. δαίσειε, απο ΤΘΟΘΡΙΤΏΙ, 
παν ὙΠ οΙΠπι5 δείσειε 6χ Θίθα 1 γθυβίοηθ : {τα ]ἀτ|5 
. --- 8. 12, δαΐειν, Ρίσοοί. ; --- μελεδηθμῷ, αἱ λιγυφεγ- 

Ἢς, ἴδ. λιγυφεγγέτις οὐ αἰθεροῦιν ἧς, 4101 ΠΟῚ ΓΘρΘ6- 
δὲ Ἰοχίοἱβ ἀθϑβί. --- 88. 16-16. δαπῦ δριὰ [.8ο- 
Ῥὸ Ἑαίΐξα Ποίϊσ. 1, Ἵ, σατα ἷβ. ΡΥ ΘΘΙῚ 5515 γυ ΡΌ Ϊ8 : 

Ἄρο!!]ο... ΟΟΙορῆοπθ ὑϑϑροπάθῃβ... αὐϑθρθηΐ οαϊ- 
τὰ αὐἷβ Θββοί, δυΐ αὐἱὰ οββϑὺ οσαηΐηο Π 6118, ΓΘΒΡΟἢ- 
: ὙἹρΊηἰ δὲ ὑη0 ὙϑυβιΌιι5, αθογατα ΠΟ ΡΥ ΠοΟΙΡΊ τη 
᾿ς Αὐτοφνυής χτλ. « Αὐ γ8. 16 80 ΘχΟΡΟῚ γτϑίϊοῃθ 
Ἢ ΔΙ ΊΘητ15 6ϑὲ, αϑη δρίαμι Θχογ πὰ ὙΘΡΒΙ15 ΠΟΒίθΡ 
ἴτηιβ δϑί. Ουδ᾽6 ἃρ- 1δοίδης τη ΠΟΙ « Ρυἰποῖρίθαγη », 

ἢ ργαοὶριπηι νἱάθίαν βου ΘΠ ἀπ 6586. Θ᾽. ΠΠΤΩ ΤΩ 
τίθ ἰοϊϊὰ5 ογδοαϊ ἰγ68. ὉΠ ΤΪ ὙοΡββ. ΘΟπ πΠΘηΐ, 

ΟΠ ΑΝΤΗΟΤΟΘΙΑ ΠῚ. 

Ἰηά6 γϑρϑίϊ ααβί. ΜΝ ΟΠ. Ρογρλννῖὶ αὐ Ῥλῖϊος.. 

Αηίθ αὰ08, Ροβύ υ. 13, αυϊπαὰθ ΥΘΙΒι18 ΘΧο 1556. ἃΡ- 
ὈΓΕΡΟΡ : ΠΟ ϑηΐτ βοαθοϊτη τηοὰο Βα ρου βιιηί, » ἩΤοΙ΄. 
-ο 8. 1ὰς Αὐτοφνὴς 801 δα]θοίαχμη 6βὺ ἴῃ Ο»ρῆὶς. 
ἀψηῖη. ΝἼΙ, 8, οὐ δυο αἱ οἱ ἀστυφέλιχτος ἴῃ ΠΉῖηι. 
ΧΙ, 9 οὐ 18, -- 5. 15. δά! ϑίθασμαβ, ΘΔ] 165 οἱ 
Δ οΙἢὰβ χωρούμενον, οχ Ιιδοίδηϊίο Βίρομί, φαΐ; -- 
Ηοο ογδοι!απὶ οορεαρίαπι αἰ} Ὁ Οφάγθηθβ, Ηϊΐδέ. 
Οοπιροπα. Ὁ. ἀὶ ο, δἷο : Ἀπεφθέγξατο χρησμολογοῦν 
οὕτω τὸ πνεῦμα. "Ἔστι κατ᾽ οὐρανοῦ μεγάλοιο βεθηχώς, 
φλογμὸς ὑπερδάλλων αἴθριον ἀθάνατον πῦρ. Οὗτος θεός, 
ὈΧΗΝΑΊ αὐτοχράτωρ, πατὴρ, υἱὸς αὐτὸς ἑαυτοῦ, τρισόλ- 
ὅιος, εἴς" μιχρὸν δὲ μέρος ἄγγελοι ἡμεῖς. Μαθὼν ἄπιθι ᾿ 
σιγῶν. 

ΟΧΙΙ. Ἐκ Ζοβίτωη. Ηϊδί. 1, 53, 9, Θα] 5. Ογας. 
υοί. ΝΠ, Ρ». 41, Παλμυρηνοῖς δὲ μέρους οὐχ ὀλίγου τῆς 
“Ῥωμαίων ἐπιχρατείας ἤδη χεχρατηκχόσιν ;.... ἐχ τοῦ 
θείου πολλὰ προεμηνύθη, τὴν συμδᾶσαν αὐτοῖς δηλοῦντα 
χαθαίρεσιν᾽ τίνα δὲ ταῦτα, ἐρῶ. Ἔν Σελευχείᾳ τῇ χατὰ 
Κιλικίαν ᾿Ἀπόλλωνος ἱερὸν ἵδρυτο, καλουμένου Σαρπηδο- 
νίου, χαὶ ἐν τούτῳ χρηστήριον....- Τοῖς Παλμυρηνοῖς δὲ 
χρωμένοις εἰ χαθέξουσιν τὴν τῆς ἑῴας ἡγεμονίαν, ἔχρησεν 
ὁ θεὸς οὕτως" ᾿Ἔξιτε χτλ. Ἶ 

ΟΧΙΠΙ. Ἐχ Ζοβίμιο, Ηϊϑέ. 1. ὅ3. ἀΔ|]16ὰ5 (0,40. υϑδέ. 
ὙΙ, Ρ. 42). Ετηδηδνῖ μοο οὐδοῦ! οχ ααοάδηη ρο6- 
ἰδ, ἰογίδββθ οχ Ηοιηθρο, {ἰϊαα. Ῥ. Ἰδ 54ᾳ. ΟΥ, ἐδὲα. 
Η, ὅ82 5α. 

ΟΧΙΠΙΠ. Αραὰ Ατημίδη. Μ νοι πατῃ, ΧΧΧΙ, 1, αὶ 
᾿ἰἃ : « Θασμῃ Ομδϊοθάομοβ, δἰ, Βανουι ίθυθηΐαν νϑίθ- 
"65 Τῇ 11, αὖ ἀρ Οοηῃδίδη ΟΡ] τὰ ἐοαϊβοανδίαν 1ὰ- 
γδοράχη, ΟΡ η6 γβοϊαΐο βᾶχοράτη, ἴῃ απδάγαϊο ἸΔρΙᾶ6, 
απὶ βἰσαοίανα, Ἰαίθθαῦὺ ἴῃ τηθᾶϊα, δὶ Ογθθοὶ γΘΡΒ5 
ἰποῖδὶ σϑρϑυιϊ βαηὺ, ἑαίανα Ρ]Θη6 Ῥδηάθηΐθβ : "᾿Αλλ᾽ 
ὁπόταν χτὰλ. Π6 ΑΡοΟΙΠ ηἶβ ναὶ Ομ δ᾽ σθάομιο οὐ]ία οἵ. 
ΒΟΩΟΚΙ. Ο΄. 1᾿π80}. ογ. Π, ρ. 9173. --- 88. 1 οἱ 2 16- 
Θαπηΐαν οἱ 810 : 

Ἄλλ᾽ ὁπόταν νύμφαι δροσεραὶ χατ᾽ ἄστυ χορείαις 
τερπόμεναι, στροφοώντες εὐστεφέας κατ᾽ ἀγυιὰς... 

Στρέψωντοι 4] 6511 οοῃ͵]θοίανἃ δϑί. ρα βοονδί. ΕΥ͂, 
8, ἤδᾶθ65 γβ8. 1 Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ... δροσερὴν... χορείην. --- 
5. 9. στήσονται, οἱ 5 ΒΟΥ θηὐ ΖοπδΡαβ, Οθάγθηαβ, 
ΝΙοΘρΡΕ. (δ βία; 56 δροσερῇ χορείῃ αἀοα ἴῃ 1158. 
ὀχβίαί, ρῦιαθη οαπὶ ἶβ ὙΘΡῸ15 σοηρΡαϊί, Οοά. ΕἾἸο- 
γϑηΐ. στροφόνφες, Π.}0 5θηϑι, ὑη46 ΑΟΟΌΡΒΙα5 
δἰϊοαὶϊ στροφόωντες, απο απὸ ροΡηθαὶ ποὴ ἰἰαᾳαθέ. 
Οδφάνοη. μαροὲ : ᾿Αλλ᾽ ὅτε δὴ νύμφαι ἱεοὴν χτὰ. -- 
γε. 8. Οεάγϑη. λουτροῖσι. --- 5. ἀ. Δὴ τότε Οὔνια 
φῦλα πολυσπέρμωνα ἀποροῦσιν, ἴῃ ἅιο πολυσπέρμων 
ΤἼοσαιγο ἀδοβὶ αἱ οὐ χαμψιρόιο ν5. ὅ. Οοά. ΕἾοΥ. Δὴ 
τοτε ὄνεα... 1π46 οοὨ] οἱ ροϊοϑβὲ δήιτα : 864 ροίϊι85 8δο- 
οἱρίϑηάαμι νἱἀθίαν" ααοα οσοοαΡΡΙὶ ἀρ. ϑοογαίθμ, Ζο- 
πϑράτα ΔΙΙοβαιθ τι ᾿ἰδπἀαίοβ δὴ τότε μυρία... Οαϊ 
γοῦβαὶ ΔῸ βάθια βαθ)]οϊίαν εἷο Αἰίον αποὰ ἂρ. Ατὰ- 
γηϊδηαπι ἀθϑϑὲ : 

Ἰλγρια, μαρμαίροντα (4}}1 τη 8118 μαργαίνοντα) χαχὴν 
[ἐπιειμένα ἀλχὴν. 

-- Κ5. δ. : «Ιπ οοα. ΕἾοΣ;. οἱ δαϊῖ. Απρ. πορόντα 16- 
σἰίαν, ἀσδθιιβ βίπια] σοὨ 515. αἰ Οὐ ομΙ θὰ 5 ; ἢ8ὸ ἀπ ῖῖο 
ααΐη, αὖ ἀρᾷ ϑοοναίομι. οϑὺ 80 σθίθῃοβ, ΒουῚ θοη στη 
βιῦ, πόρον διαβάντα. » Καϊ. --- 8. Ἴ. 81} : Παίονά θ᾽ 
ἱπποθάτην σὺν Κέλταις μαινομένοισιν. Οφάγρη. Θρηϊχίης 

δ᾽ ἐπι. --- 8. 8. Ῥέο αϊθβιὶ ϑιιθηἀδίοηθ ἃραὰ δὰ 
ἰογθβ οἰϊαίοβ ᾿ϑρὶταν καὶ πότμον ἐπίσποι. ; 

ΟΧΙΙΝ. ῬΡίοοοὶ. ϑιῳρὶ. ἃ ᾿Απίλμοὶ. ν. 188, ἃ. 
ΜΝ οἰ, ἐδία. Ρ. 381 5ᾳ. ΕδΙαϊ οἸΐτη ϑδίθαομιβ Π], 11. 
ψογβίθυβ ἰὰ βαρβοριρίμηι Ἰοοι αν : Καὶ ταῦτα μὲν ὁ 

90 
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Ἀπόλλων: τοῦτο δὲ τῆς προνοίας ἣν τοῦ θεοῦ τὸ μέλλον, 
ὡς παρὸν γιγνωσχούσης. Ἤδει γὰρ ὡς οἱ τὴν πόλιν ταύ- 
τὴν οἰχήσοντες ἐπιμελῶς αὐτὸν θρησχεύσουσι" δυὸ χαὶ 
οὐδὲν αὐτοὺς χαχὸν παθεῖν συνεχώρησεν. --- « 6 Βγυ- 
Ζδηίθ ἤθσῦοθ, ΒυΖϑηί οοπαϊίοῦα, ὈΙοάουιβ ΙΥ͂, 29, 
λη10. ; ΒίΘΡἢ. ΒυζΖ. 5. νυν. Βυζάντιον ; Εἰἴγτη. ΤηΔΡΉ. 85... 
Βυζάντιοι. ΝΧΙΪ5. ὉΡῸ15 Βύζας ἸηϑοΡΙρία5. οβί... Βυ- 
Ζδηίθη ΓΘΡΊΏΔ8586 ἕως εἰς Αἷμον τὸ ὄρος Ἐπιδίδί. ἰραά!ὶ 
δα Πίοη. Ῥουῖθρ ν. 803.» α. Ῥ͵οἱ .--- Τὴ6 Ἡφουϊταοηΐο 
δι, Βυΐιβ. Βγου. ΤΧ, Ατημΐδῃ. ΜᾶΆΓΟ61]. ΧΧΥ͂Ι, 10,4, 
ΧΧΥΊΤΙ, 4, θ οὐ 12: γορίβοιβ, 4 το. ΧΥΤΙ; ΤΊΘΕΙ]. 
ῬΟ]]. Οἰαινα. ΧΙ, οδἰο. --- « ΒΥΖδη 8 νιν αίθηῃ, βαρίθη- 
τᾶ, Ρἰθίδίθηι υ}}}18 οχροηῖν Ηρβυοθῖαβ ΜΙ|165. 
Ογῖσῳ. Οοηδέαπί. ΝΊ, ὃ ο9. » ΟΥ, Ἐπιβίδιῃ. δα ΘΙΟΠ 5. 
Ῥϑυῖθρ', δια. 

ΟΧΙΥ. Αρυὰ Επιβου. Ργηῶρ. ου. , 10, οχ ῬοΡρΒυΥΙΟ, 
811. ὁγ»ας. υϑὲ. Ν1Π]Ι, ρ». ἀ6 8α. -- 8. 1. ψαϊρὸ 
Ἀμφὶ δὲ Πυθὼ οἱ Κλ. τε μαντ. Φ. Ὑιρονὶ νἱα. ποίδϑβ. 
- 6 Βοος ογὔγδοῦϊο νἱὰ. οἱ γδηάδ), 1 55ορ»ἐ. 1 ὅδ Ογα- 
οἰ. ν. θῦ 54. --- 8. 3. Θεμιτώδεσιν, ἰονία55. Τλοηιϊαοὶς 
ααϊρρ6 απτθ οὐδοαϊα ΡΡΪ απ ΘΙ 415 ογδηΐ. Ὑ]α. 
ΟΡ Ρατῃ, Ρ»όρ. ὀυ. ἰναά. ἔν. {.1, Ρ. 494 οἱ 5. ποί. 80. 

ΟΧΙΥῚ. Θα ]ο5 Ογας. υοὲ. ΝΠ, Ρ. 48 οἱ 5α. 
ὃχ Ῥουρηγν. ἃρΡ. Επβθὺ. Ργῶρ. οὐ. ὙἹΙ. 8 : Οὕτω χαὶ 
ναῶν μοῖραι καὶ ἱερῶν, χαὶ αὐτοῦ γε τοῦ Ἀπόλλωνος τὸ 
ἱερὸν μεμοίραστο χεραννωθῆναι, ὥς φησιν" ΞἘῺ ζαθέης 
χτλ. -- 8. ἀ. Οδ!!εοβ χυμάτων ΡΓῸ μυχάων ; ἀπο- 
φέσχελον ἀποὺ γῦρο. --- 8. ὅ. ΨΙρΟΓ. οὖ Θδ]δοιξ, 
ΠᾺ}10 βοηβα : Εὖἦτ᾽ ἂν ἄνω πνείοντες, ὑπ᾽ ἠέριοι χελά- 
δοντες. Οοη ϊοῖοραὶ ὙΊρου 8. πνείουσιν. -- 8. Ἶ. 
Οοαά. χρυμνός, ΒοΡΙθοπάθσα οθηβιν ΨΊρΡΟΡ. χρυμός. 
-- 8. 12. χαταιθόσιον Διὸς ἔγχ. ϑροοίαί δὰ δογξπὶ 
χαταιδάτην, ζιεἰηιϊπιαίογοηι δὰ ἐμὶν αίογθηι, ἀθ (00 
νἱά. Βαγαβηη. (ΟὉηιηιθγέαί. αἱ 7ου6 Γμἰφιιγαΐίονγο, 8. 
-- 8. 13, νὰ]ρ. τοῦ : ΘΔ}12θ] ϑυηθηἀδίϊοπθιη τθοθρὶ- 
γη115. --- 5. 14. 681]. νυμφαὶ, ῬΘΥΡΟΓΔΠ,. 

ΟἸΥΤ. Ἐχ Ῥουρῆνν. θγ»ας. Ῥλϊϊοδορῆ. ἃραᾶ Ελα56}. 
ΟΡγῶρ. ουαηφ. Υ', 106. -- Π6 Ῥγίδοπθ νἱά. ϑόριϊθυ ἐο 
δαιηῦ- ΒυΊββοη, δὰ ἔλιβ60. Ῥγῶρ. ουαηρ. Υ, ποί. 80. 
- 5.1. α. ΝΝνοΙ, Πυθῷον 6δχ οἸμῖθιι5 ἴθρο οοαά. 

ΟΧΙ͂ΠΙ. Ἑάϊάϊν ροβὶ Ῥίοοοὶ. ϑιρρρὶ. ἃ ΓΑρ οὶ. 
Ῥ. 11Ὁ, αυϑι. ΝΥ οἥπ5, Ρογρῆψν. αδ Ῥλϊοβδορῆ. 6. 
ογας. παιωηοηεία, Ρ. 284. --- 8. 1. Οοαά. οὐ ῬΊοοΟΙ. 
ἼΠῸ ψΘυῦο ὑπερουρανίου, ἀϊδίϊηχις ΟΗ. --- 8. 2. 
Ἑδάθιη οοπ]αηχὶν Οὐρῃ. ἤγηιη. 80 (31. Ηθρ.), ἢ: 
ἀρχαὶ χαὶ πηγαὶ πάντων θνητῶν. « Πιάντηι8 εἶ6 Τγῖρη. 111. 
20 Ὁ. 822 : Πθιβ ἀρχὴ πηγή τε ζωῆς. » Ῥ͵οϊ . ---- ΟΙ. 
Ἡοναί. 4ὰ Ρίδοη. 809 : Βουιθοπαιὶ τϑοῖθ ΒΆΡΟΡΘ ει. 
οἱ ργἱηοὶρίνγη οὐ ἤοτ5. --- 8. 8 δῖ Οὐοᾶ. οἱ ῬΙσοο]αβ : 
τηπίαν ΝΟ ἤπ5. ἴῃ ἀναλύσει αὐἱὰ ἴῃ ἀναλίσχει 8116 - 
ῥαχη ἃ δϑὶ Ιοηρατη. Οαοά Ρᾶγιμι ΘΓ Υ 5586. ΟΡ α! ἀ 6.1") 
Ροδίαχῃ αὶ ογδοῦ!αχα μος βούαχῃ, τὐὖ ΟΡ ΠΟΙ, ΒΟΡΙΡΒ11. 

ΟΧΤΙΧ. ῬΡῬΊοοΟΙ. ἰδία. ν. 1106 54ᾳ.; α. ΔΝΥΟΙΒ᾽, ἐδίώ. 
Ρ. 334 5644. δὴ οἀϊάογπὶ δἰ θιομαβ 1), 18, ἀίατιθ ΘΧ 6 
ΒΟΒοάϊαβ, [6 Πὲϊς ον ιαηῖβ ἡ. 3238 δὰ. ὅανκ. 1128, 8. 
ΤΠη46. 5ἷο θχβιθαθυαὺ πάλ αβ, 06 Ογαριὶ. Ρ. 00 : 

Μὴ ὄφελος πύματόν με χαὶ ὕστατον αὖθις ἔρεσθαι, 
δύσπολε" προπόλων περὶ θεσπεσίου γενετῆρος, 
ἀμφί τε τηλυγέτοιο πανομφ᾽ ίου βασιλῆος 
χαὶ πνοίης, ἣ πάντα πέριξ βοτρυδὸν ἐΐσχει, 
οὔρεα, γῆν, ποταμούς, ἅλα, τάρταρον, ἠέρα πῦρ τε, 
ἥ με χαὶ οὐχ ἐθέλοντα δόμων ἀπὸ τῶνδε διώξει, 
αὐτίχ᾽ ἐρημαῖος δὲ λελείψεται οὐδὸς ἀφήτωρ. 

, Οοά. Ῥαγὶβ. 387, πος Ἰθιητηᾶ μαρϑὺ αποὰ ἀποθυβ 
. . . ᾿ . 2 

ἐγ θαβνο Ἰοοὶβ ομοπάανιὶ α. δυο ἤπβ : Οὑτός τε ὁ 
παρ᾽ ὑμῖν θαυμαζόμενος Ἀπόλλων ὁ μαντιχὸς τοιοῦτον 

ὟΝ 

ἈΝΤΗΘΙΘΟΘΙ ἂν ἀμ ἈΡΡΈΝΡΙΟΙΒ 

᾿ΟΡΔΟᾺΪ5. ἀππϊὴ οοηΐθοιϊί, απο ἀδί, ἑθχία δὲ βἱοβδὶ 

ἀγα πα ἐς ΑΕ Νὰ ΤΟΥ 

δή τι περὶ Χρίστου ἐξεφώνησεν. ᾿Ερωτηθεὶς γὰρ : 
τῶν αὐτοῦ προπόλων, ἀπεχρίνατο ὧδε. Οοάοχ ΠΟ Ρ 
βίπιιβ, αὖ Δηϊτηδάνουι ἈΝ ΟΠ ἢπ5. (ἐδίά.), οχ Η] 

Θοπηπἰχεϊβ. Οὐιδιὴ ταϊχίανδτη Πα 6] ον ὀχμῖραὶϊ! ὟΝ ΟἹ 
ἤπ5, ἀπά6 οἸτα (ἔφυ. ὧδ Ῥλιίοί. 1841, τι ΤΠ, ρ. 9: 
85.) Πδη0 χ6}Π18 ΘΟ ηηδίδιη ΟΡΘΙΡῚΒ Βαχητηδίη Ὁ 
75 Θγαθρδί : τλνεοὰ 

Μὴ ποθέοις πύματόν τε χαὶ ὕστατον ἐξερέεσθ᾽ 
δύσμορ᾽ ἐμῶν προπόλων, περὶ θεσπεσίοιο θεοῖο 
χαὶ πνοιῆς τῆς πάντα πέριξ βοτρυδὸν ἐχούσης 
τείρεα, φῶς χαὶ νάματα, ἠέρα χαὶ φλογόεν πῦρ. 
Οἷός υ οὐκ ἐθέλοντα δόμων τῶν ὧδε διώχει 
Ἧ γὰρ ἐμὴ τριπόδων μάντις λίπεν ἠριγένεια. 
Αἴ αἷ με, τρίποδες, στοναχήσετε" οἴχετ᾽ Ἀπόλλων" 
οἴχομ᾽, ἐπεί γε βροτός με βιάζεται οὐράνιος { 
Καὶ ὁ παθὼν θεός ἐστ᾽, [ἀλλ᾽ οὐ θεότης πάθεν αὖτ! 

Ορθρδθ ρυθίϊαπι ϑϑὲ δἰϊδτη οοά!οἷβ ῬαΡΊβίηὶ βουρ να 
Δἰΐου το, δὶ ααὶβ ἰογίθ δὲ Ὠἷβ Τομθ δ ᾿πόθτὰ Δα ΠἾ06Ι 
γϑ  : Καὶ ἄνποτε μιή ὥφελες. ὡς χαὶ αὐτὸν χαὶ 
ρον. χαὶ ἐρωτάσθα: πυματὸν καὶ ὕστατον ἔξερ: 
δυσμορέμων. χαὶ καχοπάθητε (οοΥ». ΜΝ ΟἸΓΗ͂Ι 
χοθάθιτε). προπόλλων. χαὶ δούλων. χαὶ περὶ. 
σιοῖο θεοῖο. θείου θεοῦ. καὶ πνοῆς. χαὶ πνε 
τῆς πάντα πέριξ βοτρυδὼν ἐχούσης. τὰ 
παντὰ χαὶ ἀπὸ περάτων. τείρεα, φῶς. ἄστρα τὸ 
πειν. ποταμὸς, ἠέρα καὶ ὕδωρ. καὶ νάματα καὶ ἀὴ 
ἡρὸν (τάρταρον 5. ροιὰ5 νηρὸν ὅ) καὶ πῦρ χαὶ 
οἷως με οὐχεθέλοντα χαὶ μὴ βουλόμε [νον]. χαὶ 
τῶν ἐνταῦθα. χαὶ ὑποδιώχει. δόμων τῶν ὧδε 
ἡ ἐμὴ τριπόδων λειπέτο ἡ μαντία. χαὶ ἡ ἡμετέρ 
λεθήτων χαὶ ἐχλείπει ἠριγένια. αἷ, αἷ με τριπ 
χαὶ στενάξατε. χαὶ ἀπέδη ὁ θεὸς τῶν μηερῶν στοναχ 
σατο. φεῦ φεῦ χαὶ οἱ λέόδιταις καὶ στενάξατε. οἴχε' 
Ἀπόλλων. οἶχε ἐπεὶ βροτὸς μὲ βιάζεται, 
νιος φῶς, καὶ ὁ παθὼν θεός ἐστίν, οὐ θεότ 
θεν αὐτή. ἡγὰρ θεότης οὐχ ἔπαθεν. 

, τ 

ΟΙ,. Εάϊ4. Ῥίοοοὶαβ οἱ α. Ν᾽ οἰ ἔβα, ἐδια. Ρ. 
Ρ. 3806. --- 8. 1. σοῦ, ἱπῦν. π. 211. Πελειάδών 
ἦν. --- Υβ. 2. ἠριγένεια, 46 ἰοίο ἀἴ6 ἀϊοϊίαν : 
δα 1. ; τ 

ΟἸ1. Ἑάϊάϊὶ Βίθαομαβ, ΠῚ, 10, ῬίσοΟΙ. 8' 
᾿Αηίλοὶ. ν. 188, α. γο , Ρορρλψ»". εἴς. ἈΔαΙ 
οὐδοα]. δρρομά. ρ. 338. --- Κ8. 1. ῬΙΘΟΟΙ]. αὐτο 
ἴῃ Οὔδο. ρο1}. (ΟἹ ορΆ. ν5. 14, ααοα βαργα υἱᾶ6,1 
Ὁ]. Ῥίοοοϊο δποίονρο, αὐτοφυὴς, ΓΘΟΘΡΊΤΗΙΒ. --- 
ίδαοῃ. : ἐξελάων δὲ περὶξ σφ. Ὃλ. -α 8. 1. 
1,38:., δίϑαοι. χ᾽ εἵνεκα. Ο. Πᾶσι. οπα Ὁ φ 
δίθαοῃ. βουῖθιὺ νωμᾶν. ἌΞΩΝ 

ΟΙΜΙ. ῬίοοοΙ. ἐδία. ν. 189, ἀπάθ α. 70 
Ρ. 3838 54ᾳ. « Ποπλᾶς αυἱάδτη, Ατοβο]δὶ ἔδημ1]18 
Φοβθρμαμ, Βοῖ. “μα. 11. 2, 1. ΑἸ1ὰ8 ποΟ ΠΟ 
γορρϑυῖ.» α. οἰ. -- 5. 8. Οοά. Βουὺ}. 
οοπ]ϊοῖοαιὶ ῬΊοοΟΙα5 Βασιλῆος ἐς ἄστυ. --- 8. 
Πμδὰν. οἱ ῬΙΟΟΟΙΪ. σπέρχοντα. 

ΟἾΖΠ: Ῥίοοροι. ἐδέά. Ρ. 184, δίψαθ ἱπᾶθ 6. 
ἐδϊα. Ρ. 239. --- 5. 1. τ. 04. ΒΟΡΌ, ἱερόν. ̓ 

ΟΙἸΔΥ͂. ΡίοοοΙ. ἐδία. . 184 54., ἀπᾶο α΄. ὙοΙ 
Ῥ. 339. --- 5. 1. σοά. Εἷς ἔτι, ὁονΓοχῖῦ ῬΊΟΟΙ 

ΟἿ. Ῥίοοοϊ. ἐδία. ν. 186, Θυδί. ἍΟΙ 
Ρ. 340. 7141 οαἀϊάθναὶ βίθαομαβ: 26 ΡΥ ΘΉΤ.. 
»λῖα, 5. Χ, 1540, ΠΙ, 16. --ν5. 8. Ῥοοίᾶ 
τηῦϊῃ [ὸ Ττγῖηϊί. 1Π.. 2, ἡ. 821 : ΟΥΡΑἢ 

. Πάντα θεοῦ πλήρη, πάντων πέρας ἐστὶ χαὶ ὁ 



ἶ 
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ΟΥρ!ι. δρ. 1,00. Ασίαορλ. 918: 
ντα θεοῦ πλήρη, πάντη δέ οἵ εἶσιν ἀχοναί. 

ὙἹΙ. Αρυὰ πιο. Ρηωρ. ουαηῃ. ΠΠ1, 18... Αὐτὸς 
όλλων ἔφη που ἐν χρησμοῖς ἐρωτηθεὶς περὶ αὑτοῦ 
εἴη: “Ἥλιος, χτλ. Νοβοῖο πὰ δαοίου αίο, 68]- 
(Ογας. ηιθὲγν». Ὁ. 14) Αρο πὶ ΟἸανίο μος ονὰ- 
α ἐνὶ Ὀαϊί. --- 5. 1. 6. ΟΠ, Διὸς υἱός. ---- Κ. 9. 

Ε λῖς. ψηιη. ΝΠ, ὅ, χρᾶσιν ἔχων ὡρῶν, οἱ 10, 
ροτρόφϑ χοῦρε. --- 5. 8. ΠΡΟ πολναστέρος. 

ΟΥΥΊΙ. Εχ ῬοΡρμνυῖο ἀρ. Επιβ6 0. Ρρωρ. ου. Υ’,, 8. 
ΗΠ]. σα ἶπι5. Ἰθιητηδ οϑί, Ὁγαο. υοὲ. ὙΠ, Ὁ. ἘΣ τονε: 
λλος (θεὸς) ἀναγχαζόμενος ἔφη" Κλῦθί μευ χτὰ. ἐπὶ 
ὕτοις πάλιν ὁ συγγραφεύς φησιν᾽ --- Ἐπεὶ χαὶ ἐπ᾽ ἀγά- 
αις ἑαυτοὺς ἐχδιδόασιν, ὡς δηλώσει ὁ ἀπὸ τοῦ ᾿Ἀπόλ- 
ὑνος ἐχδοθεὶς περὶ ἑαυτοῦ ἐπ᾽ ἀνάγκαις" λέγεται δ᾽ 
τως Οὔνομ᾽ ἀν... χτλ. χαὶ ἐπήγαγε. Μόλε δ᾽ ἐσ... 
- 8. 1. ἂρ. Τβϑοῦον. 6 Ογαοιῖ. 10. --- (οη- 

Ἰοθαΐ Βομνυδάθνιιβ αὐ Μηιιδωιηι, Ὑ. 99, ἐνέδησας. 
. θ. α]ρ᾽. φησι; ΟἸἼΠ65 οὐ, φύσις, γϑοίρ., -- 
ς ὙΌ]ρο σεῖο, ὙΊρΡΟν. σῆς. 

ΟἸΥ͂ΠΙ. Ῥονρμγυίαβ ἀρ. Ηαδον. Ργῶρ. ου. Υ, 8. 
ὁ ἃ Θχροδὶ 116 : Τούτων οὔτε σαφέστερα, οὔτε 
εἰχώτερα χαὶ φυσικώτερα γένοιτ᾽ ἄν: Πνεῦμα γὰρ τὸ 
τιὸν, χαὶ ἀπόρροια ἐχ τῆς ἐπουρανίου δυνάμεως, εἰς 
ανικὸν σῶμα καὶ ἔμψυχον εἰσελθοῦσα, βάσει: χρω- 

νὴ τῇ ψυχῇ, διὰ τοῦ σὥματος, ὡς ὀργάνου, φωνὴν 
ποδίδωσιν. --- 5. ἀ. Τοῦ 60... Αφίαορλ. Ρ». 108 : « (ἃ- 
ἸθΟ] 1605 σπ]ρὸ γοοδηΐ ἀδθιη ἢ 65 νδίιοἰηδηαὶ οδιβα ἴῃ 
Ὀ ρον Βυτηδηδ γ6] αἱ ἴῃ ΠοΒρΙἐϊὰ ἀθνουίθπίθβ. ἩΟΒρο5 
ΥἱΪ ΠΌΧΩΪἶ5. δὲ ἱπίθυρυ 65 δοχέυς ἀϊοϊ(α:. » 

ΟΙΧ. 5. ΘΔΠ1εθὰ5 (θΘ»αο. υϑέ. ὙΠΙ, ρ. 63 54.) δχ 
ὍΡΡΙι. 86 ογαο. Ῥλϊϊοβορῖι. ἂρ. Ἐπβθ. Ῥγώρ. οὺ. ΤΥ, 
) : Σπεύδοντος γοῦν τοῦ προφήτου αὐτοπτῆσαι τὸ θεῖον 
χὶ ἐπειγομένον, ὃ Ἀπόλλων ἀδύνατον ἔφη τὸ τοιοῦτον, 
οἷν λύτρα τῷ πονηρῷ δαίμονι δοῦναι" λέγει δὲ ὧδε" Λύτρα 
ἃ. οἱ Ροβὶ ἰγ88 1105 ψθβυβιιβ : χαὶ σαφέστερον εἶπε 
ἐρὶ τῶν αὐτῶν" Οἶνον χτλ. ααἱρθὰβ 5 θ]θοία βιαηΐ : 
ετὰ ποίας δὲ εὐχῆς ἐρωτηθεὶς, ἤρξατο μὲν, οὐ μὴν ἐπλή- 
ὑσεν, οὕτω( εἰπὼν᾽ Δαῖμον χτλ. --- 8. ἢ. ἀκυλαίων, 
ἰυλαῖον Ἰοχίοἷβ ἀθοβί. --- ΤΊΘΒ ῬΡΙΤΏΟΒ ὙΘΥΒ8 ρυοβᾶ 
δἰΐομο πἀάραφράζει Τποοάονοίιβ αγῶο. αἢ΄. απ. αἴἶδρ. 
᾿, ὑ. 1Υ, Ὁ. 980. 

ΟΙΧ. Εχ Ῥορρῃγν. Εμ5θ. Ρρῳρ. θυ. Ὑ, 9. --- 5.1, 
αἱ οἱ Ἑπεοάουοϑί. Π6 Ογαο. 10,1 απο βροτὸς, αἱ ἴῃ γ8. 
4- βροτὸν οἱ ἴῃ 8 τόνδε, (οἱ τηϊηἰ δίαιτα ἀοδίσπδί, ααὶ 
ῬΥϑοβθηΐθ θο νϑ]ὰ8 οὐποϊδίαν (Οἵ, Ὑρρ. ΖΕ}. Ί, 41 
8.). Π6 56 'ρβο Ἰοαυϊίαν (Οἵ, ἐπ)". οτδο. 158. Λύ- 

Τιδαιθ γ5. 3. ΘΘρΈΙΘΡΙΙΒ ΘΟ] ἸοΙ οθαὐ βροτοί τη816. 
8. 6] υβάθχῃ σου θοίϊο οϑί σαῶσαι ρ'Ὸ σαώσας. --- 

. ὅ. Ίρον. θάμνων, αποά τοἰϊποὶ 6. ὟΝ ΟΠ δὲ ἰηί61- 
τὸ υογδοηαϑ. --- 8. θ. Ψα]ρ. νηλείην ΒΑΡὉ. ΡΓῸ αὰο 
86}. οἱ Θδ}]δθι8 56 νηλειῇ 5ῖνθ δἰΐδιη Νειλαίην οοη- 
Ἰαηΐ « αὐυοα ΝΙΠΪΔοΟ 5. Φργρίίαοο ᾿ἶποὸ γϑ θδηίαν 
ΟϑΡαοίθ8.» ---ῚἾ 8. 9. σα]. σινδόνας. 

ΟἸΙ. ῬΟΥΡΕΥΡ. δρυᾶ θυάθη, ἐδίά. Υ. 9. -- 
. 1. Ὑα]ρὸ μέγα; Ὑρον. μίγα. -- 5. 3. γυ!ρ. 

σαι, ἴοτίδ 556 αἰδοῦσαι, υθηπογαϑίϊοηι οὐ Ποϊοηίε5. 

ο ΧΠ. ῬοΟΡΡΒΥΡ. δριὰ ϑυϊηάθμι, ἐδίά. --- 8. 2. 
ΤΡΏΥΥΙΒ : Τὰς γραμμὰς παραχελεύεται ἀπαλείφειν, ΓΙ 0 γρᾶμμ, ρ ὗ 

: ἀπέλθῃ. 

ΟΠἾΧΊΗ. Αρυὰ Επιβθῦ. Ργωρ. ὀυαηφ. ΥἹΙ, ἔ, δχ θο- 
Ἢ : Δεηθέντος τινός χαταδέξασθαι θεὸν, εἰπὼν ὁ θεὸς 
: ἀνεπιτήδειός ἐστι διὰ τὸ ὑπὸ φύσεως χαταδεδέσθαι, 

ἵ διὰ τοῦτο ἀποτροπιασμοὺς ὑπαγορεύσας, ἐπάγει" 

ΟΠἿΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
Ῥιπὴ κτλ. -- ΤΥ. 4. ρον. Ῥιπῇ δαιμονίη....... 
ἀλχή. --- Ὑ5, 2. σ. γον. ἣν (ἀλχήν). --- ἘαΒΘΡΙ: δαὶ 
ῬΟΓΡΈΥΨΙΙ Ἰθιηγηδ δέ. 

ΟἾΧΊΨ. Θδ) ει, γάρ. υδί. ΨΠ], Ρ. 423, ὁχ Ρου- ΡὮΥΡ. τῆς ἐκ λογίων Φιλοσοφίας, ἃρ. Ε56 0. Ῥγώῶρ. ου. ΓΝ, 1ς - 8, 8. Βορυίοιιιβ Ἰθροθαὶ .... χαὶ Ῥείην, ἦδ᾽ Ἀφροδίτην. --- 8. δ. ἑπταφθόγγου, ἰη 9 1] ῖσ 6 οἰ μὰ- ΤΆΤΩ. --- 8, 6. Ὑα]ΠρΟ ἑπταχιφώνην, ΨΊρονὶ φονγθοίίο οδὲ ἑπτάχι φωνεῖν. πο δηΐθ γϑυβαχη Ἰορίίαν : ̓Οστά- 
νὴν λέγεις, εἰπόντων, ἐπήγαγεν (ὁ θεὸς)" Καὶ σφόδρα 
χτλ. -- Π6 Οβίδηθ τηὰρὸ νἱὰ. Εα560. ἐδ. Π15. 1,10 5ὰὉ 
ἤπῃ., δυϊάδχη ν. ἀστρονομία οἷο. 

ΟἸΧΥ. Αρυὰ ΕαβθΡ. Ργῷρ. ϑυαηφ.ΤΧ, 10. ϑαρΡα 
ΒοΡιρύαχῃ ᾿θριθαν Καὶ πάλιν ἐρωτηθεὶς (ὁ Ἀπόλλων) τίνι 
λόγῳ πολλοὺς λέγουσιν οὐρανοὺς, (αι 56ηδιι Ραμα] 
ΠΆΤΩΘΙῸ αἸοδη αι 086}1), ἔχρησε τάδε: Ἐΐς ἐν παντὶ χτλ. 
τ 8. 1. σα]ρ. κόσμου, δῃιθηᾷ. Ὑὴρον. --- 8. Δ. 
Οοἀά. ἕρπειν, α. ν᾽ οΙ Ε΄. ἕρπων. 

ΟἸΧΥΙ. Εχ Ῥορρῆγυν. [6 ὁγᾶο. ΡῬμϊοβορῆ. 1, ἂρ. 
ἘυβθΌ. Ῥγωρ. ουαηφ. ΤΧ, 10: Λέγει δὲ ὁ παρ᾽ αὐτῷ 
(Πορφυρίῳ) Ἀπόλλων δι’ οὗ ἐχτίθεται χρησμοῦ, τάδε" 
ἐχχειμένων δὲ ἔτι περὶ τῶν θυσιῶν ἐπάγει οἷς προσέχειν 
δεῖ, .... Αἰπεινὴ χτλ. --- Μοηΐία Πδθο 5ὸ 1056. ἰηΐον- 
ΡΥθίδίαν ἀρθίημθ ῬοΟυΡρ υυαΒ ; Χαλκόδετος γὰρ ἣ πρὸς 
θεοὺς ὁδὸς, αἰπεινή τε καὶ τραχεῖα, ἧς πολλὰς ἀτραποὺς 
βάρόαροι μὲν ἐξεῦρον, “Ἕλληνες δὲ ἐπλανήθησαν, οἱ δὲ 
χρατοῦγτες ἤδη, καὶ διέφθειραν: τὴν δὲ εὕρεσιν Αἰγυπ- 
τίοις ὁ θεὸς ἐμαρτύρησε, Φοίνιξί τε χαὶ Χαλδαίοις ( Ἀσ- 
σύριοι γὰρ οὗτοι); Λυδοῖς τε καὶ Ἑ ραίοις... ΟἿ 1Ἰηΐν. 
ἢ. 1710, Μοῦνοι Χαλδ. χτλ. 

ΟἸἼΧΥΤΙ. Αρυά Ιμποΐδη. ἴῃ ζου. Τρασωά. 31. Οναοα- 
Ἰοχσιιπη ΟὈΒΟΊΤ 5. ΔΙηθαρΘ5. ἀθυ! ἀθ πα] οδιιδα, παρῳδεῖ, 
Φυοοῖλοα, ον] αίου ὁδομί ππδηΐθια ἰηάαοὶΐ Μοιπτη, 
ααϊ Τουὶ ᾿η θυυορδπὶ σὰν ἐδηίο εἶδα ἀἰ551111, Βα δης- 
αὰθ αὐ γἱάθρα ἀθβιπαί, τϑβροπάρί : Καὶ πῶς δυνατόν 
(παῦσαι), ὦ Ζεῦ, ἐφ᾽ οὕτω σαφεῖ καὶ προδήλῳ τῷ χρησ- 
μῷ; 

ΟἸΧΥΙΙ. Ἐχ Μηδβθᾶ ἃρ. 8680]. Επνὶρί. δὰ Ρλω- 
Ἠἴδ8. νν. 409 544., αὐἱ ᾿ἰΐὰ βιπί : ΠΌΛ. ᾿Ἔχρησ᾽ 
᾿Ἀδράστῳ Λοξίας χρησμόν τινα. --- ἼἸΟΚ. Ποῖον ; τί 
τοῦτ᾽ ἔλεξας; οὐχ ἔχω μαθεῖν. --- ΠΟΛ. Κάπρῳ λέοντι 
θ᾽ ἁρμόσαι πχίδων γάμους, κτλ. ὅ6Π0]. : Ὃ χρησμὸς ὑπὸ 
Μνασέον οὕτως ἀναγέγραπται" Κούρα δὲ γαμόρ. κτλ. Καὶ 
οἱ μὲν λέγουσιν ὡς ἀπὸ τῶν ἐπισήμων τῶν ἀσπίδων συνέ- 
ὄαλλεν 'Ἀδραστος" ὁ μὲν γὰρ εἶχε τὸν Καλυδώνιον σῦν" ὁ δὲ, 
τὴν λεοντοπρόσωπον σφίγγα᾽ οἱ δ᾽ ὡς χρύους γενομένου, 
ἀφίχοντο εἰς τὸ Ἀπόλλωνος ἱερὸν, χαὶ δορὰς εὑρόντες λέον- 
τος χαὶ συὸς, ἀναθήματα χυνηγετῶν, ἐφιλονείχησάν τε 
χαὶ περὶ τῆς στάσεως εἰς χρίσιν ἀχθέντες τῷ βασιλεῖ, 
τῶν γάμων ἔτυχον" ἀπείχασε γὰρ τὸν μὲν λέοντι, τὸν δὲ, 
Τυδέα, χάπρῳ᾽" ὃς ἔγημε Δηιπύλην, ὁ δὲ Πολυνείχης, Ἄρ- 
γείαν. --- 8. 1. συ]ρ. κούρα δὲ... ζεῦξον... ἠδὲ. --- 
8. 2 : Νβϑορῃ. θυο. : Προθύροισιν τοῦ δόμου. -- 
γ8. 8. Ἄα!ρ. ὑμετέρου στείχοντας, ἴὈγΒᾶη ἡμοῦ στεί- 
χοντας : ΝΘΟΡΒ. Ῥᾳο. ἡμετέρου στείχων. --- (ἀν. Μὰ] 
11 Ηϊδέ. σὺ. ἤ'αρηι. ἰθχίατη Τθοθρι πλ8. 

ΟἸΧΙΧ. Α Ῥίφοοϊο δἀϊίαμι, ϑωρρί. ἃ ᾿᾿Αηέλοϊ. ον". 
Ρ. 1806 54ᾳ. ὁχ οοἀ. ΕἾοΟΥ. Τὰν. ΧΧΧΥΤΙ, ΝΊΏΙΙ αἰϊαὰ 
ἀ6 Τιτηροηθίο ἀβαῦδῖι ΟΟΟΌΡΡΙ . ϑΌρΓΡα, βουϊρίαμη ΠοΟ 
Ἰθματηδ δὶ : Ἀπόλλωνος χρησμὸς Τιμαινέτῳ φιλοσόφῳ, 
οὗ καὶ βίος γέγραπται. --- 8. 1. Οοἂ. θυσίας, σοΥγοχὶξ 
ΡΙοοΟΪΒ. 

ΟἸΧΧ. Αρυὰ ἔπι560. Ργῶρ. ου. ΓΧ, 10. 6χ ῬοΡΡΈΣΥ. 
Ι 6 ογας. Ρλϊοβορῆ. --- Ἰάθιη οὔδᾶσ. σϑρϑύϊαν. ἰὴ 



᾿ς 

548. 

ΤῬοηιοηβ!)". ουαηφ. ΠΙ, 3. -- 8. ὃ. Αὐτογένητον, σα8ι}- 
πὰ σολονέ. αα αν». ο. ΧΙ, ». 13 θ..64: 0ο]., ο. ΧΧΙ͂Υ 

᾿οχίν. Ρ. 38 ἃ. οὐ Ογγ]α5. Αἀυ. «Ζεἰαη. Ὑ, ». 180. 

ΟΙἸΧΧΙ. Ἐχ αὐπογλδο ἃΡ. Εὰ560. Ῥγῷρ. ου. ΥἹ, Ἵ. 
(Εποιηϑι5 5. Β)}}οἷῦ : ἀλλ᾽ οὐ σπεύδομεν, ὦ Ἄπολλον, 
ἀλλ᾽ ἐλαυνόμεθα; οὐδὲ ἀτασθαλίαις, ἀλλὰ τῇ ὑμετέρᾳ ἀνά- 
ὙΧῊ. 

ΟΙΧ ΧΙ. « Ρογσαηιὶ, ἰαθα]8, τη δυυηονθδ, ἃ. 1818 οἵς- 
ΤΟΙΣ ἐπρνὸ δἀϊάϊι σαν. γΙάπα 1256 }7. απἩΐ. ἰΔ. ΧΥΙ, 1. 
(Οἵ, Πιοίσοηη. ψοι»γ.. (65 ϑαυαηέβ, Απρ΄. 1827, Ρ. 489 
δὲ ο᾽υβάθην δηηὶ δη. Ρ.. 30 54.) Τυδοίανι ΑΝ 6] οἰκου 5 
ϑυμ. ορῖφν'. 97". 64. αἸύ. ». 229 544.» Βοκῆ. Βϑρϑύ Βω- 
οΚμΐα5 ἴρ56 ἡ. 3538. ΕΡΙργδυήτη. ἴῃ ἀἰ1]0 ΡΥΘροηαη- 
τὰν ἀθογϑὶ! για τῖθθ, ἀαδυατη ρδΡΐθυη ΟΡ Ρϑθ ΡΥ θίϊατη 
ΟΥῚ ΘΧβουῖ 6.6 : Τὸν χρησμὸν ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δή- 
νμῳ τῆς μητροπόλεως: τῆς Ἀσίας καὶ δὶς νεωχόρου πρώτης 
Περγαμενῶν πόλεως ἐν στήλαις ἀναγράψαντας ἐπί τε τῆς 
ἀγορᾶς καὶ τῶν ἱερῶν ἀναστῆσαι. --- « δορά ΡδΡ- 
σΔΥΠΘΠΟΡαΤ πϑοοούδύιβ αθτη Βα Απίοηϊο ῬΙΟ ᾿ποὶ- 
Ρνἱδί, ἰθυεϊαβ δὰ Οδρδ δ}, ἴῃ μοο πίοι γ] ]} ατὴ ποι αι 
Πιεδο ᾿πβουῖρίϊο... 6. ρθ 515 τϑιηθᾶϊο νϑιϊοϊηδύμβ Ῥϑν- 
σδτηθηΐβ ΑρΟΪο οδὲ; ααϊάπὶ θϑᾶτὰ ρϑβύθηῃ 1ῃ16]}15ἃ- 
τὴι8, α8, ἢ ρΡ. Μάᾶῦοο Απίομῃϊηο, οὐ ΘΙ ὑθυ Δ ΥῚΠΠῚ 
γαβίαν!ῦ Α ασγηθοὸ ΑΡΟΠ Πη6 ἀδίαχη ἤοο οὐδοιῦαμη ἊΝ 6}- 
οἰκου σοη ]Ἰοἰς δὲ ΟΡ Ἰοοὶ ργορὶ παυϊαίθηι οὺ ΟὉ σοη- 
Ἰαποίϊομϑιη οατὴ ῬοΡρδιηθπουιη οἰνιἰαίθ, απἰὰ ανν- 
πὰ ἀϊοοθαίαν ΕΌΡΥΡΥ ΓΤ ΘΙ ρμὶάδο ἤ]1ὰ5 (ὅ νυν. δά σ ρρ. 
Ἐοῖορ. ΥἹ, 12, ὁοχ Ομ] ]Ιδαϊ 5. ΕΠ ΡΠΟΡΙΟΠἾ8, διοίουθ 
Μϑείμθοϊκορο ἴῃ ἔγασηι. Επρῆον. Ρ. 102), οἱ οϑυΐθ 6 υ8. 

38 φρϑίοι ποὴ Αρο πηι ῬΟΡ ΑΙ ΘΠ ἢδθο νας οἱ ηᾶ- 

ί 

ἔπτη 6586, 564 ρ6ΓΘΡ 6 τι β5 πὶ {Π6ουπγ τϑύα] 586. ΠῸΟ 
γϑβροηβαχῃ.» Βοκῆ. -- Τ)ὴ6 ΤΙ ΡΒ 15 να. Απέλοϊ. Ραί. 
ΧΥῚΙ,91: Ρδυβδη. 1.τν, 6: δύνα. ΧΠῚ, Ρ. 618; Αὐ βιὰ. 
0». (6 Οοποονρα. ἰ. 1, 64. Ι60Ὁ. ». ὅ30. 64... ΠΙπά. 112. 
--ττνρ 1 ΑΛΚΑΙ͂ΣῚ τπααΐανιὶ ΒΟΚΗ. ἴῃ νάμασι ἸοοΦ 
ΡῬΙαί. Τίρι. Ρ. 1 .1Ὁ. ἐγοίαβ τὸ δὲ λόγων νᾶμα. ἔξω χτλ. 
Ῥυδούα! ἰγητι5 ὅδ οο 511 σομ]δοίαΡϑιη, αὐ 4186 τη 6} 15 ΘΌΤΩ 
15 ι  ρ 615. ΕΘ ΡῚ5 σοηρυιδί. α΄. ἸΚ8106] « οοῦίδ », αἱ 
5101 ν᾽ ἀδίαν, « σοῃ͵θοίαγδ ἄλχαρ ἐπ᾽ δυιφαῖς γϑοῖροΡαν .» 
-- Κ. 13. Ῥουρδιηθηοσιχη ρΟραΪ5 ΔΡΡΘΙαίαν Αἰαχί- 
δης λαός, ααοὰ ῬοΡρδηημδ, [ἀ θ]ΟΒ 8 πΠῸ15. ΠΘΡῸΒ 6ρ0- 
Ἡγτηπβ Νϑορίο! τὶ δος οὐ Απαρουηδοῆθθ ἢΠΠπι5 
ῬΘΡΒΙθοθδίυν (Ραῦβδῃ. 1, χα, ἰ:; ϑὅϑνν. δὰ Ψιρρ.. ΕΠ]. 
ΥΙ, νβ. 12.) --- 8. 18. Δ δ οκδυ. ἀδθαΐ Θεάριλος, ἡγέτα 

λαοῖΐῖο, Ἀδ1 Ἰαρὶβ Ββαροὶ ΘΕΑΡΙ ΛΟΣΗΓΕΤΑΟ- 

ΛΟΙΟ. --- 8. 14. ὅδον. Καὶθϑὶ ροβὺ ΝΥ δ Κϑυῦση 

Βουιρβι ἐφ᾽ ἡγητῆρας, «αὐοα δχ ν5. 10 ΘΧρ]  οΔ ΠΔγὴ». --- 
5. 38. Ῥγὸ ἠθαλέοιο αποα ἀφαϊς ΒΟΟΚΗ., οοπἤθοὶ Αἶθα- 
λέοιο, αὰο γ ῦῦο Δ] 1{π| ΓΟΡῸ ἀπάθ ΑΡΟ]]Ὸ 6χ αΐθιῸ 
Οοτοηϊαϊβ5, Δ! αχὰ βααγα ἀοίγαχις, πὖ] οδοὶηἷ ῬΙ Δ. Ὶ5, 
Ῥγχέλ. 11. 08 544. : χιχὼν παῖδ᾽ ἐχ νεχροῦ ἅρπασε᾽ χαιο- 
μένα [δ᾽ αὐτῷ διέφαινε πυρά. --- Κ8. 88. 01 Δροργᾶρμα 
μβδροπὶ ΕΧΟΟΛΑΝΩΝ, Ὑνβοκθνυ. σοπ)ϊοῖθθαι 
ἐχθροτάτων, ΒΟΩΟΚΗ. ἐχθροδοπῶν, ΠΟΒ5 5 ΒΡΙΟΔΌΔΙΜΝ 

, ἐχθρολάων. 

ΟἸΧΧΠΙ. Ἐχ (Πποιηδὸ ἃΡ. Επι560. Ργῷρ. ου. ΝἹ, Ἰ. 

ΟΥΧΧΙΝ. ἀρυὰ Ὀίοπ. ὅδ855.. ΟΠΧΧΥΤ,Ι, 10: Μα- 
Οὐ 5 ουδηάὶβ παία (ἀρθθαὶ ϑηΐγη -Δηππτη απἰϊηααδἃ- 
ΘΒ στὴ δὲ ααδυἐατα) ἀδὰ οὐ χρυ θη δ, ΤΘΡΆΤΩ Ρ186- 
βίδηβ, οὕτῃ δ᾽ίαυδ, 5: Ποαίοηθ υὶγί 5, ἰδηθαθ 
᾿π ρου δίοῦ θχϑροϊίαβ, 8: ΡΌΆΘΓΪΟ οα7 5 π6 ποιήθη αΪ- 
ἄθγῃ πίθϑ πονουδί, ΟρΡΥΘϑϑα5 δϑδί; αὖ ΟΥ̓ΔΟΪ αΤὴ οἱ 
Ργδαϊχϑραΐ... Ῥϑῦ]ο ἃπίθ Φυρίίου Β6]08... 50 βοι δ μ 
οἱ Ἴδθο αἰχὶῦ : ὯὮ γέρον χτλ. οΥϑὰ5. διαηὺ ΗΟΥΠΘΙΊ, 
Ππαά. Θ.. 102 5ᾳ. « 01 Βαθϑιηιβ βρθοιηθῃ Ἠοιαθ-. 
ΤΊ ΟΔΡΆΤΩ ΒΟΡ ΕΠ ΤῊ αἴ188 ΠΟΟ ἰθιηρ ο 6, ἴῃ ἰθηη 115 Γ 16 1οῖ5 

ΑΝΤΠΟΙΟΟΙΖῚ ΘΕ Δ ἈΡΡΕΝΌΙΟΙΒ 

ζ ἱ : ἢ ὃ ἜΣ ΥΑ ΙΝ, ἢ 

ἧς ἐπ κα 

Ρτεθοῖραθ, Ἰοσαμ Πα αἶββ8 ν᾽ ἀδηίαν. » ψαμάδ). 
86γΐ. [. α6. Ογης. Ρ. 10ᾳ : -- Ιάθηι, ἰδβίθ ϑόζουῃ 
οὐδοῦϊαπιὶ [Ἰοϊηἶο ἀδίαμη δύ ἃ ΑΡο  η6 Πιάντηδθο 
Ἀμέλει. τοίνυν. χαὶ “Ἑλληνές φασιν αὐτὸν τότε ἀποπειρα- 
θῆνχι τοῦ ἐν Μιλήτῳ μαντείου τοῦ, Διδυμιαίου ᾿Ἀπόλλω»- 
νος" ἐρομένῳ δὲ αὐτῷ περὶ τοῦ πολέμου (χατὰ τοῦ Κων- 
σταντίνου), χρῆσαι τὸ δαιμόνιον τουτουσὶ τοὺς Ὥμηρι- 
χοὺς στίχους. --- 8. 2. Ηοχηθν. δἀϊιε. ὀπάζει, 1656 
Ιχϊδη ἐπείγει. 14. Ἠοτῃ. Ῥίθγγοη. 1. ο. ποί. ᾿ 

ΟἸΧΧΥ. « ϑυϊάαθν. Δωδώνη, Φονὶ πὰης γϑρβειτη, 
{1 10. : 61 ἰΔηθ ἢ ΠΟΠΏΜ}}1 Ἡβιοαὶ 6556 Δ Ρ θ᾽ ΡΠ: 
ἴὰγ..» (] Θα!. Τιορὶιαν. δὲ ἴῃ ῬΙαίοηῖβ πορεδί. ΠῚ] 
Ρ.- 390 Ει, φαὶ σα} 5 510 ποπ Ἰηο πα. Ἕ 

ΟἸΧΧΥΙ. Ἐχααβδη. ΝΙ1, χχν, 1: Φαίνεταί δὲ χαὶ 
θεὸς παραινῶν ὁ ἐν Δωδώνῃ νέμειν ἐς ἱχέτας αἰδῶ. Ἄθη: 
ναίοις γὰρ ἐπὶ ἡλιχίας μάλιστα τῆς Ἀφείδαντος ἀφίχετι 
παρὰ τοῦ ἐν Δωδώνῃ Διὸς τὰ ἔπη τάδε Φράζεο χτλ. 
--Ἶ 8. 1. Θνώδεις. Νοίδηάατῃ οϑὺ ἀρώματα 6588 ΕἸ ΠῚ6 
πἰάμστῃ θυμίαμα ἴῃ ΟΥΡΏΪΟΙ8. ὨΥΤΠΒ. τχτχ (08) οὐ ΤΧΣ 
(00). --- 5. 3. Ψα]ρ. ὅτι; Ὀ6η6 σομ]θοῖς ΔΙ Κθης 
ὅθι (Αα Ειρὶρια. Πίρροί. ν. 135). --- 8. ἀ, σα] 
ἀδικεῖν αποά 56ηβαὶ βυ οἱῦ : τη 6115. ἀδίχει. ἹἸχέσιο 
σορπουήθηῃ ᾿πΐθι" 8118 Βα θα σα ριον. --- Πα! ΘΔΠ16οὺ 
ἴῃ Ογαρσιιί. ηιοίν. ἡ. 11. ; : 

ΟἸΧΧΥΙ͂Ι. Μδοῦοῦ. ϑαΐξι»η. 1, Ἴ. « Ῥο] 551, 
Ἅαννο τηθιηοῦαί, ααππὶ 5661} 118 515. ΡΌ]51 ἀἰἶνθυβ8 
ἰθΡΡἃ5 ρϑι ββθηΐ, σοηδυχουαηΐ ρΙθυίαιιθ Ποάοπδιη,. 
᾿ποθριῖ, ααἰθὰβ Πεορουθηῦ Ἰοοῖβ, Θ᾽ αϑιποαϊ 8006 
ΤΟΒΡΟΏΒΌΙῚ : Στείχετε χτλ.. δοοθρίδαιθ βορίθ, αὐ 
Ιδἰϊαγα ροϑὺ ΘΡΓΌΡΟΒ. Ια Τ.08 ΔΡΡῸ 5βθηΐ, ἴῃ δι 
ΟΣ] θηβὶ πδίδηι ᾿ηβα!ατη ἀθρυθμθπάθραηΐ, ΑἸΩΡ]1: 
5'τητι5 Θῃ ΠῚ Ο65ρ68, 5ῖνθ 1Π|6 ΘΟΕ] 818 ΠΠΠΉ118, 5611 
1π 15 ζαϊΐ, οοδοία, ΘοΙηραρθ, Ὑἱρρ 15. δὲ ἃΡθοΡΙ θα 1 
δἰ !νϑο. Ἰσϑη τη. οοτηρίαβ, ᾿δοίαη! 5. Ρ6 8ΙΏΠΘΙ 
Βαοιθαβ, ἐναραθδίαν... δοο ἰριθαν ταϊρδοῦϊο ἀθΡΡ 
Ὦθη80, 85 5101 56465 ργαϊοίαβ 6556. αἰ αΙσουπηί.., 

Ηοϑβ νϑύϑιιβ Βα θηΐ οὐ Πίομυβ. Ηδ]ο. Δ ηξφ. ἢο 
9. οὐ ὅρη. Βγυζϑηΐ. ν. Ἀθοριγῖνες. --ἸἾ8. 8 ΡγῸ αἷς 
οἷς αἱ ἃρ. δίορμαη. --- 8. ἀ. αδ|]1θὰ8, Ογᾶςδ. 1 
Ρ. 13. Κρονίδη, ρνο “ἍἌδῃ, οχ Τιδοίαη!ο ἠδέ. 1, 
αὶ αἰυϊτησμη ἤππο νϑυβιη οχ ὙΑΡΡΟΙ6 ᾿διιά αν]. 

ΟΙΧΧΥΠΙΙ. Αραὰ Ῥβθιδο- Ὁ] 15 Πθηθτῃ, 1, ΧΣ 
ε4. Ο. ΜάμοΡο (ΒΙ1Ρ]. Α. Ε΄. Ὀιάοι, τ. ΧΧΥΙῚ, ἢ 
Ροβίθυ. Ρ. 36) : Ἐχήτει δὲ (ὁ Ἀλέξανδρος) χαὶ τὸ: 
πεῖον χατὰ τὸν αὐτῷ δοθέντα χρησμὸν ὑπὸ τοῦ Ἄ 
νος εἰπόντος αὐτῷ διὰ τοῦ χρησμοῦ οὕτως" Ὦ Βασι) 
ὅατα ογδουϊατη ἰδία ὀχ θπθγαί ΒοΡΊρίου (ΒῸΡ}, ΧΧΣ 
αυοά ργεροδάπηί ἤθοῦθ: Ἠξίου δὲ ( Ἀλέξανδρος) ἡ 
χρησμὸν λαθεῖν παρ᾽ αὐτοῦ (τοῦ Ἄμμωνος), ποῦ 
σει πόλιν χατὰ τὸ ὄνομα αὑτοῦ, ὅπως ἀειμνημ, 
μένῃ ἡ πόλις. Καὶ εἶδεν αὐτὸν τὸν Ἄμμωνα, γηῖ 
χρυσοχαίτην, χριοῦ χέρατα ἔχοντα χατὰ τῶν χροτὰ 
ὃς λέγει αὐτῴ"  Ὦ Βασιλεῦ... Αἀαϊ Ῥβοαδο-Ο Δ}: 
185 : Τοῦτον δὲ τὸν χρησμὸν λαθὼν ὃ ᾿Ἀλέξανδ 
ζήτει ποίαν νῆσον δηλοῖ τὴν Πρωτηίδας, τίς δ᾽ 
προχαθεζόμενος αὐτῆς θεός χτλ. --- ὅ. ΨΔΙΘΡΙΙ 
ΒΕ] ΟΘΡΘ ΟροὸΒ Ῥγϑίϊαμη δὲ : οἂρ. ΧΧΧ: « 
ῬΘΒΡΟΠΒΠ οἰϊδη αἰιδοβί ἐτη ἃ, 60 θϑί, απο 51 
ἈΪηΘησατη ἱρΡ 6.1} δαὶ δαποάᾶ ᾿πδίδαγδγθ ἴα 5. 
Απίπλο αυΐρρθ. Θομοθρογῦ ΡὉ15 ἀπάτη τηδχὶ 
ἀϊΐαμα. ΕΡΡῸ ΡῈ: βοχηηίΐυτη 5δῖ0 δ᾽ πβάθτη ἀοὶ 
ἔραϊαν : ν ἘΡΟ τὴΡ ον 

δα ἰδ], τοχ, ῬΒμοθυβ ᾿αηδὺϊβ σου θὰ 5 Θάο : : 
« Νοηθῃ 8ἰ Ῥϑυῦρδβ 6 νὸ σϑι ΘΌΓΑΥΘ θυ," 
« ὙὉ5 {ἰδὶ ὀοπάοπᾶδ δϑὺ ᾳυ8 δἰαὺ Ῥγούθία (611 
« φῬγβοβίαὺ οὖ παϊηθη οἱ Ὀἰΐθ ρούθητα8 ἴρ80, 
« νογίϊοθ φυΐπαπο ᾿ΡῸ ΓΘΡα ΠΣ Βθοῦθία ΘῸΘΡΏΔΏΒ.: τ 

τ 8. 1 ἰὴ οἂρ. ΧΧΧ ποσθϊαπι βαρρίονϊὶ ϑὶ 
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», ΧΧΧΠΙ. (Πϑογαης ἐνία ᾿μ 111 γον 8) ; ΡΥῸ μηλοχέρως 
56 σ᾽ ἰθίτι" ΑΙ υΐιι5 μνηνοχέρως, ἐμμγιαξὶς οογγεδιιδς 
ῬΙΡῸ ἀγορεύει ογαὶ ἀγορεύω. ---ἾὟ 85. 9-ὁ 6 ΘΟΥΓῈΡρ- 

ϑἴταδ, 5ου ρίαν θυιὶύ οαἸΐον, αὶ γ8. ὅ 6 ἂρ. ΧΧΧΠΙ 

ΟἸΧΧΙΧ. Ἐχ ΡΙαίδγοι. ΕἸαριῖη. ΧΧ, οἱ Ἀρρίδη. 
οἰϊ. ϑῳν. Ρ. 93. Μοιηϊπουιπὶ Ῥαιβδη. ὙΠ, χι, 11, 
; ϑυϊάαβ ν. Ἀγννίδας. Ῥαιβδη. : Ἀννίθᾳ γὰρ χρησμὸς 
ρίχετο παρὰ Ἄμμωνος, ὡς ἀποθανὼν γῇ χαλυφθήσεται 
Αιδύσσῃ. ῬΙ]υἰΔΡΟ 5 ααἱ πο ογδοα!ιηι ΠΟΤΆΪΠ6 
ἰσπδὺ (χρησμοῦ δέ τινος, ὡς ἔοιχε παλαιοῦ) ; Ἐν δὲ 

θυνίᾳ τόπος ἐστὶ θινώδης ἐπὶ θαλάσσης, χαὶ πρὸς αὐτῷ 
μὴ τις οὗ μεγάλη Λίδυσσα χαλεῖται. Περὶ ταύτην ἔτυχε 

ατρίθόων ᾿Ἀννίθας... --- ΟἹ, Τιοίζ. ΟὨ]. 1 Ηὶεί. 91,ν. 

5.864. ι 

ΟΥΧΧΧ.ΡΡΟΡΡ νυ. ἴῃ 110. Περὶ τῆς ἐκ λογίων Φιλοσοφ. 
Ῥ. Εαβθ0. Ῥγῶρ. ουαηῃ. 11,1. -- ΟἿ Βαρν. οὔδο. 
- 82. Ὦ μέγα πᾶσιν χάρμα..., αἱ παῖτι5. 6886 ἀϊοῖταν 
ρἰἀδανὶ Ζυξοα!αρῖι5. Οδίοσαση. πἰο ποίαπάατῃ ἐθιιμι 
ἴῃς ΑΡΟΙΠηΐ5. ΔΙ απ πὰπ 46. 56 ἴρ80 ἀΐδονο 56 Τυῖο- 
Ὁ δύση {ι|556.. τιὶ γα}} Ἐπιβθ ἰὰ5 (ἐδία.), χαὶ πάλιν ὁ 

"ληπιὸς ἐν Τρίχχῃ..... τετέχθαι ὁμολογῶν... 

ΟΠΧΧΧΙ. Ζ}11ὰ5. Αὐἱβίϊθβ ὁ. 1, ἴῃ 56»). ΠΠ1, 6 56 
ΠΡ» ἀϑΆ οα, Π᾽1ηά., 8006 Ξᾳ. 7600. :... Ἐπὶ τὴν ἐν 
ἐργάμῳ χαθέδραν ( Ἀσχληπιεῖον) ἤλθομεν. Ἔγχατεκχεχλί- 
ν μεταξὺ τῶν θυρῶν χαὶ τῶν χιγχλίδων τοῦ νεὼ χατὰ 

ἢ τινα ὀγείρατος ὄψιν" χαί μοι χρῇ ὁ θεὸς τὸ ἕπος τόδε᾽ 
Ἰσπέριοι κτλ. : 

ὌΠΧΧΧΠ. ἈΑρυὰ Επβ6Ρ. Ρηωρ. θυαηφ. Π|, 14, ἀπὰθ 
1]. Ονγαο. υοἱ. Χ, Ῥ. 41. --- 8. 3. ν. ΜΟΙ, Ἑρ- 
ίας προδέδηκα. ξ 

ΟΥΧΧΧΠΙ͂ΠΙ. ἙπΊάϊε ῬΊΘΘΟ] 5 ὁχ οοά. ΕἸον. Πδαγϑηί. 
ΧΧΥῚΙ, διρρρί. ἃ ᾿᾿ΑηΝ. φΡ. Ῥ. 187, στη πος Ἰθχὰ- 
ἸαϊΘ Σαράπιδος χρησμὸς Τιμαινέτῳ. -- 5. 3. Οοα. 
: μὴ λουτροῖς. --- ὙΒ8. 4. οὐχ ἂν... λούσῃ. --- ΟΥ. οτὰ- 

αππιτη δ᾽ ἰβάθυν ἀρ οιτηθηἰὶ ἴπ “ηέῃ. ραϊάξ. δα. Ἡϊάοι. 
ΕΝ ἃ. ΧΙΥ͂; Ρ. 416. υ. 11. 

ΟΥΧΧΧΙΨ, ΡῬΊοοΟ]. ἐῤία. Ρ». 18, αηας6 Ο΄. ΝΥ οἹ . ἐὁ. 
. 399 564. Ἐαϊαονδὶ οἱ δίθιομιβ Π1, 17. Τὰ Ἰδιηγηδίθ 
ἃ. Σάραπις, νυ]ρ, Σέραπις. --- « Ῥοίαϊ! ρίαν μεθα 
ἸΠοἰπαίϊο σοπαΐηα 6556, ροίαϊ οἰϊδπὶ ἢηρὶ ἃ ρὲ ]- 
ΒΌΡΒο. » α. Ἡγοὶ ζῇ. --- 8. 1. Πολυτιμής, ποτὰ ἰοΥΙηἃ, 
ἰδδ ΠΟῚ ἴῃ Ἰοχ οἶδ Γθρου λίαν, --- 5, ὕ. ργὸ ἀπείρητος, 
δ΄. (ονίϑ ἀπείραντος, Ἰτατηθη5: οοη]. Νϑιοὶς. ἀπειρέ- 
)ς Θο(, 56ῆϑιι. --- δίθιο)ι. ΡΓῸ τέταται, σοφίη. --- 8. 
σά. ΒοΡ". χῦδος ρΓῸ δῶρον. 

ΟἸΧΧΧΥ. Βαϊαῖν Ῥίοοο]. ἐδία. μ. 186, δὲ ἱπᾶάθ 
. ΝΟ ἤπ5 ἐώ. ν. 940, αὶ « Ηος ογδοι!αχη; ἱπααυϊί, 

πὰ ἴῃ (ΘΙ Ρ 10 Θαϊία πη ἃἢ ἃ ΡΒ] ΟΒορμο ἢοίατηῃ 811 
ὈΙϊ65.». -- 5. 1. σοά: 1,. ἱλάσαιτο. --- Υ5. ὃ. Ὀὰν- 
Ὁ. ἂρ. ῬΊο6ο]. ἢ. 8384, σῶμ᾽ ἁγνόν. 

ΟἸΧΧΧΥΙ. Νδονοῦ. δαέν»γ. 1, 30 : « Βδγαρίβ, αιθπὶ 
ΡΕΠ Π δύ τηαχίσηστη ργΡοαϊἀθναπί, ονγαίαβ ἃ ΝΙ- 

ΟΡΘοηΐθ, ΟΥΡΥΙΟσ τ τ Τρ 6, ατβ ΠΘΟΡΤ ΒΔ ΒΘΓΘΕΙΙ, 
᾿ὙΘΥΒΙὈι18 ΒΟ] οἰ Δ πὶ ΓΘ] σἹΟΠθυὰ τορὶβ ᾿πβίραχὶξ... 
δἰ5 ἃρραγϑί θυ ρὶβ δὲ 53.0115 ἀπάτα δὲ ἱπά νι ἀπδτω 
56 δία ὍΤη.» ΕΧὨ θυ Δ ]]6οιι5, θγας. Κοί. ΧΤΕ,Ρ.81. 

ΟΠ ΧΧΧΥΤΙ. Εαϊάϊι Ῥίοοο]. 6 οοά, Τιδατθηί., ϑμρρί. 
ῬΑηέλοὶ. Ρ. 189. Τὴ Ἰοιηπιαίθ ργὸ Σεράπιδος 60- 
Χ Βαθοὶ Σαράπιδος. --- 5. 2. Οοἀ. φονίχελόν. 

ΟΙΧΧΧΥΠΙ. Αρυὰ θάνοι. Ηἰδέ. σορνιροπεῖ. ἰ. 1, 
50, οἱ ϑυϊάδτι, ν. Θοῦλις, ποαιθ δρια πΘπιΐΠΘΠὴ 

ΙΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ, 

φ“-. 

.ὶ 

δ 49 

αἰΐαχα, ααοα βοίατη, βϑρουϊίαν πος ογαουΐαμ. Οὗτος, 
αἷξ Βυϊάδδβ, ἐδασίλευσε πάσης Αἰγύπτου χαὶ ἕως τοῦ 
ὠχεανοῦ .... ἐπαρθεὶς δὲ τοῖς χατορθώμασι παραγέγονεν 
εἰς τὸ μαντεῖον τοῦ Σαράπιδος" καὶ θυσιάσας ἐρώτα ταῦτα" 
Φράσον ἡμῖν, πυρισθενὲς, ἀψευδῇ, μάλαρ, ὁ τὸν αἰθέριον 
μεταχλίνων δρόμον, τίς πρὸ τῆς ἐμῆς βασιλείας ἐδυνήθη, 
τοσαῦτα; ἢ τίς ἔσται μετ᾽ ἐμέ; χαὶ ἐδόθη αὐτῷ χρησμὸς 
ἔχων οὕτω: Πρῶτα θεὸς, μετέπειτα λόγος, καὶ πνεῦμα 
σὺν αὐτοῖς" σύμφυτα δὲ πάντα χαὶ εἰς ἕν ἰόντα" οὗ χρά- 
τος αἰώνιον" ὠχέσι ποσὶν βάδιζε, θνητέ᾽ ἄδηλον διανύων 
βίον... Καὶ ἐξελθὼν ἐκ τοῦ μαντείου ὑπὸ τῶν ἰδίων ἐσφάγη 
ἐν τῇ τῶν Ἄφρων χώρᾳ. --- 8, 3, Οδάν. : σύμφυτα δέ εἶσι 
τάδε; ἀθδιιπί 564. γϑυθᾶ. ΟΟΡΡΙΡ ἰ551 Π105 Ὑϑυβιιβ Γβίϊ- 
1} Μογηδοὰβ (Ἰόρ 6 εἰ ἴα γϑίϊχίοη οἰινοϑἐϊθηη6), αὶ 
βῖο σι } Π1ο6 νου : ὑλέκ ζε: 

Ὅπ Ὀΐθα, Ρυῖβ 1ὰ Ῥᾶγοΐθ δὲ 1θὰν Εβρυϊε ΘΏΒΘΙΉΡ]6. 
ΤΟὰΒ 665 ὑγοῖὶβ Ὧ6 βοηΐῦ α ἼὮἢ δῇ νἰϑηπθηΐῦ δὴ ἀπ Ροϊηξ: 
58 ἴΌγ 6 δϑὺ ὀΐθυῃ6}16. Ἠοιημηθ, να- θη. δὲ ὑγθιη δ] : 
ΡΙὰΒ μϑυγθαχ οϑῦ 46 του οἱ] αφα οπ π6 οοσποῖβε ροίηϊ, 

ΟἸΧΧΧΙΧ, Εχ Ῥουρηγν. Επιβ60. Ργῶρ. ϑυαηᾳ. Υ, 
18. ὙΘΡΒΙθι8. ΟΥ̓ΔΟΙΠῚ Βα ὈϑΘα θη θ15. ρΡφσηοηϊίασι ἰὰ 
οβί ἃ Ρορρῃγνίο : Καὶ περὶ τῶν σχημάτων ὅπως φαντά- 
ζονται, αὐτοὶ (οἱ δαίμονες) μεμηνύχασιν" ἀφ᾽ ὧν χαὶ τὰ 
ἀγάλματα οὕτω χαθιδρύθη" λέγει γοῦν ὁ Σάραπις ἰδῶν τὸν 
Πᾶνα, περὶ ἑαυτοῦ: Φαιὸρὴ χτλ. -- 8. ὅ. υϊς. οἱ 
α. ΝΥ ο!ῆι, ἱεροῖο. 

ΟΧΟ. Ῥδῦβδη. ΡΥ, χχχιι, ὅ. ΤΗΘΌδηἶβ, οἴτα ͵δτι 
ἴῃ 860 δββθηΐ αὐ οατ ποβίθ δά 1 ϑαοίρα σοημρυἀθυθηΐαν, 
ἀδίαμη α ΤΡΟΡΒοηΐο ογδοαϊαη. Εἰὐθηΐτη ἱπη θέ 856 
ἃ Χοποοιίθ Ῥγρθοῖθιβ ἀἰοϊϊαν Εραμηϊηοπάδβ, αἱ 
Αὐβίουηθηὶβ οἰ ρθιιηλ δοσουβορθί, ἢἰἸασπααθ δὰ ἰγὸ- 
Ῥϑδῖ, απο ουδχθυαΐ 60 Ιοοο, ἀπά ροββοί ἃ ϑοθάςοιηο- 
ὨΪ15 ΘΟΠΒΡΙΟΙ, ᾿ηβι σὰ δίαπιθ οὐηδιηθηίΐδ, δα] 1556. 

ΟΧΟΙ. Εχ Ῥορρῆνγ. Εαβ60.- Ργηωρ. θυαηρ. ΠΠ1, 11: 
ἐδτα. Ν, 18, ἈΌΙ 510 αἰ σθυυ μίαν νΘΥΒΙΙΒ ἢ 

«Εὔχομαι βροτὸς γεγὼς Πανὶ συμφύτῳ θεῷ 
δισσοκέρατι, δισσόποδι, τραγοσχελεῖ, τρυφῶντι... 

ἀα θ115 5. ] 1ΟἾταν ΠοΟ : χαὶ τά ἀχόλουθα. 
- 8. 2, Τογβδῃ θεοῖς, π΄ ααὶ γι π5. ἈΠΊΥΘΡΒ115 ϑϑί; 
ΟΡρῃ. Ἠγψηιν. χι, (10): ...Ψ.Ψ.Ψ.Ψ χόσμοιο τὸ σύμπαν, οὐρανὸν 
ἠδὲ θάλασσαν ἰδὲ χθόνα παμδασίλειαν. --- 8. 8. Ιάθρτα 
γαίθβ δα αἰοὶν Πᾶνα, θεὸν διχέρωτα, Ἠψηιη. ΧΧΧΙΙ, 
ν. 39. Ομ δισσόπους πυβαπδτη ΓΘρουαἰαν, ΠΘ 5010 δὴ 
ΒΟΣΙ ΘΠ απ 510 δισχελεῖ, τραγόποδι... α. ἩΤοΙ. 

ΟΧΟΙΙ, Ῥοῦρῆγυν. ἃρυὰ Επβθῦ. Ρῥγῶρ. ϑυαηφ. 
ν, 14. - Υ8. 1. Ἐλαύνετε, ὙίσοΡ. 6χ δίθιο οοά., 
Θασ ὈΓ]8 Ἰορογροίαν ἐλαύνεται. --- 8. ὃ. Ὑα]ρ. χαί 
τε, ΡΙΟροπθθδὶ ὙΊρθν. χαὶ τό ρᾶγαμι [8110 106}. --- 6. 
1Δς « Αἰόλη, γιοδιϊε νϑυὶϊ, ααοα ργΟΡρυ απ οἸαν 5 θρὶ- 
ἐμϑίοη ν᾽ ἀθθαίαν. Ηθβυοι. Αἰόλος, ἰπααϊΐ, ἢ εὐχίνητος, 
ἀπὸ τοῦ αἰολεῖν, ὅ ἐστι χινεῖν. » ῬΡοββοῖύ δἰίδγη ἰἀ θυ 6556 
ἀποα πολύχρωμος. , 

ΟΧΟΗΙ. Επβθ0. Ῥγῶρ. ου. ἸΥ͂, 28, ὁχ Ῥουρῆνγ. 
ἐν τοῖς Περὶ τῆς ἐχ λογίων Φιλοσοφίας, 6Δ}1]. Ογας. 
υοί. ΧΙ, Ρ. 48. ---ἾὟ 5. 8. Ῥιο να]ρ'. ἀπειροτεχνὴς, ατιοὰ 
τοίη! 681]... ταδὶ ὙΊρθνιβ ἀπειροτεχνὴς (8), αὶ 
ἰδτηθη δὲ ρχοροβιιϊξ ἀπειρολεχής. ---Ἶ8. 7. Οθῃ]θοῖῖ 
ἰά. γαῖαν ἐμῶν τη8]6, δνοφερὸν, ἀπο Ἶ 81} 5ΘηΒ.15 
τησίαί. --- Οἵ, ΟΥρμῖο, ψηιη. ἱ οἱ 23. --- απιϑὲ. ΝΥ ΟἹ ς. : 
γαΐαν ἐμῶν σχυλάχων δνοφερῷ γένει ἡνιοχεύω ; ἄυο 
οοἀά. ργευθηΐ ἡνιοχεύω. --- ΡΟΡΡΆγν. τό. : ἕν χρηστή- 
ριον ἔτι παραθεὶς, ὅπερ αὐτὴ ἣ ᾿Ἑχάτη πεποίηται, κατα- 
παύσω τὸν περὶ ταύτης λόγον. : : 

ΟΧΟΙΥ͂. Εχ Ῥουργνῖο, ἃριὰ Επι560. Ῥγῶρ. θυαηφ. 
Υ͂, 1, 641}. νας. υοἱ. ΧΙ, ν. 49-ὅ0. --ΟῬΟ᾽8. 1. ἀδείυα- 



΄ , 

δδ0 

τον, ῬγῸ πὸ οοῃ]ϊοϊοαὺ ὙΊρουῖα5. ἀδείμαντον, ΠΟΗ 

ταϊπυβ οἷδπαϊοαηίθ νοῦβα. Οοάά. ἀθῦ οὐ 4θ8 δία 

μάταιον : « 58η8 μάταιον γα]ἀθ ΡΙδοθί. » Υὴφ. 

ΟΧΟν. Ἐπ56Ὁ. ἱπ Ργῶρ. ουαηφ. ,, 8, ὁοχ Ῥογρμγυ- 

υἷο, ἀπά6 6811.. 0γα6. υθέ. ΧΙ, Ρ. 48, 54. --Οϑὖ᾿8. ι0:- 

56}. οοπ]]οῖῦ κατά. α. ὙΠ, μέγα φεγγές. --- ψ3. 4. 

Β]αβάθιι ΨΊρΡου οουτϑοῖ. ϑϑὺ τέρπειν ΡΓῸ τέρπει. -ὖτ΄Ίϑ. 

5: Ἰάοτῃ οοπ]. ἕαδε ργῸ ἀδαῆ, τη 46 ἴΔ0116 ΘΥαἴτητιβ ἐδάη. 

-γϑ5. 6-1. Βυπῦ δίδτη ἃρ. Ἡποοάογϑί. Περὶ χρησμῶν, 
Ρ- 380 64. Θαἰδ -- 5. 7. ηὗρε. 

ΟΧΟΥΙ. Ἐχ Ῥορρῆγε. ἰδία. ἀρὰ Ευβορ. Ργωραγαΐ. 

ου. Υ, 8. - 8. 8. ΑἸ : ἐπημύσαντες, ἐϊΠαδοηίος. 

Π8 ἐπιμμύειν οὰπὶ ἀπρ]ϊοὶ μι νἱα. Τλοβαιιν". ἰἴηΩ. 47. 

5. Ὁ. -- 8. ἀ. ψα!ρ. ἠώϊον. --- 8. ὃ. ααδί. ΔΝ οἸ 
ἐσσομένων ὑποφήτορες. 

ΟΧΟΥΤΠΙ. μαβ60. Ργωραναί. ου. Υ. ὃ, ὁχ ῬοΡΡΕΥΙῖΟ. 

Ῥοβὶ υββ. 1-2 Ἰϑρίταν. χαὶ ἑξῆς. --- 8. 1. α. ΜΟΙ. 

Τίπτε δ᾽ ἀεὶ θείοντος...--- 8. 3 οδὲ αυαοαὰθ δρυὰ ΤΠθο- 

ἀονοί. ἀ6 Ονγαῤιῖ., ἰοϊ4. ὁχ ϑοάθιη Ῥουῦρῃνν. Περὶ τῆς 

ἐχ λογίων Φιλοσοφίας, οπι ΠδΟ ῬΥΦΘΙΠΟΠΙΟΠΗΘ : Καὶ 

πάλιν αἰτιωμένη (ἣ Ἑχάτη) τὸν χεχληχότα, τίνος, φησὶ, 

χατίζων, Θειοδάμοις χτλ. Ῥυοβ ῬΥΪΟΡῸΒ. ΘΡΒ5. οἱ 

Ἀρυα ΝΊοΘΡμον. ὧι ϑυποϑίϊων, (6 Βοηιηῖδ, ΤΘΡΘΡΙ85. --- 

γς. 8. ΤῈ Ἴπηρο νἱὰ. ΤΠΘΟΟΡ. βομο]αβί. 11, 17. -- 

γ8. ὅ. υ!ρ. ἐπεμδεδαῶσιν, ὙΊΡΘΡΙΪ οομ]θοίαγδηη δο- 

οΘρμηι5. -- ὅ8. 1. 68]}. ἀεὶ καὶ δαίμονας..- 

ΟΧΟΥΠΙ. Ῥοῦρῃ. δρυὰ Ευ8θν0. Ῥγρῶρ. θυαηᾳ. 

Υ, 13. οὐ ΝΊςθρῃ. Θτθρ. 5080}. ἐη ϑγγη8. . 301; 681- 

Ἰωὰβ, Ογαο. υοέ. ΧΙ, Ρ». 0. -- 5. ἀ. Νοίαπαστῃ βίννἃ- 

ὁθῖὰ 6558 ἴῃ Ογρηΐο. 1 βαϊβιηϑθη χαοαᾶ δἰίυθαϊταν ἀθδο 

Ῥιοίμυυϑθδθ, δ ἀϊοῖσαν ἃ ροθία Ἄρτεμις Εἰλείθνια, 

χαὶ εὐσέμνη Προθυραία. Οἵ. Βαρν. πα. 198 Ἣδ᾽ ἐγώ... ν5. 

8..-Ο ς. ὅ. σοαά. ἀθὉ οἱ 46θ οἱ ΝΊοΘΡΙ. ὑπαιθριάσας. 

- 5.6. 681}}. ἀρχήν ; Θοῃ οὶ! ἑδτηθη εὐχὴν, αποα τϑορὶί 

ΨΊρουῖαΒ. --- 85. 1- Ὁ ρυϑβορ ρύσῃ οϑί ἃ ῬΟΡΡ ΡΟ : 

Εἶτ᾽ ἐξέδωχεν εὐχὴν, ἐδίδαξέ τε πόσους ληπτέον σχαλαθώ- 

τας, οἱ ροβὺ Ποὺ Τγδρτηθπίαμι, καὶ πάλιν ἄλλοτε ἄγαλμα 

αὐτοῖς ἐξέδωχε τοιοῦτον. Υ. ἰπῦν. "Ἤδη μοι σύγε, π. 199. 

ΟΧΟΙΧ. Επ5οὺ. Ργῶρ. ου. Υ, 18, οχ ῬοΡρθυνῖο. -- 

ν 5. 1. ψαυϊε. ξόανον, Ίρ6Ρ. ξοάνω. --- 8. 8. ΜΟΙ. 

χρυσοπέδιλος. --- 8. ἀ. Ῥτοροποθαῦ ὙΊρονῖαβ ἀμφί- 

θετος ζώνη. --- « Βχα! Ππηδτὴ βίαθαδτη 5080}. ΤΉΘΟΟΙ. 

Π, 19, ἀοβονιδιι. Ηθοδίθη, ἱπαυϊΐ, οἱ παλαιοὶ τρίμορ- 

φον ἔγραφον (πο ΘΟΥΡΟΙΘ γϑίθρβθβ δηΐθ ΑἸοδιηθηθηι, 
ἀὰο5 ογδοῦϊατη βϑααϊίαν), χρυσεοσάνδαλον, λευχείμονα 
χαὶ μήκωνας ταῖς χερσὶν ἔχουσαν χαὶ λαμπάδας ἡμμένας. 
χαὶ ἐστὶ τὸ λευχὸν χαὶ τὸ χρύσεον σημεῖον τῆς. τοῦ 

φωτὸς παραυξήσεως χαὶ αἱ ἡμμέναι λαμπάδες: ὁ δὲ 

χάλαθος, ὃν ἐπὶ τοῖς μετεώροις φέρει, τῆς τῶν χαρπῶν 
χατεργασίας, οὃς ἀνατρέφει κατὰ τὴν τοῦ φωτὸς παρ- 
αὔξησιν. » α. ῬγοΙΓ. 

σ΄. ῬοΡρῆυγ. ἃρ. Ευ560. Ργρῶρ. ουαηφ. Υ. 1ὅ. 
ΟογΡαρ ἰββίταθθη ἔγδρτηθηΐασα, αὖ Ροὐαϊτητι8, ΘΙΏΘ- 
ἀανίτηυβ. --- 8. ὃ. Ἄαϊρ. ἐφεστώς οὕτῃ νἱρραΐϊα Ῥοβὶ 
φιλέει. --- 8. 4. ἀγειρόμενος. --- Αἀ τηδρίοοβ ομᾶγδο- 
ἰ6γ65 14 ρϑυ ποῦ ΔΡὈΙσαθαίαν ΨΊΡΟυ5, αα] 5 μδθῸ 
ΡΥδοβουιρία βαηῦ : Ὅτι δὲ φιλοῦσι τὰ σύμόολα. τῶν 
χαραχτήρων, ἣ Ἑ χάτη παραδάλλουσα πρὸς ἃ φιλοῦσιν οἱ 
ἄνθρωποι, μεμήνυχε διὰ τούτων. --- Ῥοδὺ νΘΥΒῚ15 580- 
Ἰδοία μϑθὸς πᾶ685 : Οὐ μόνον δ᾽ ὅτι φίλοι οἱ χαραχτῆρες 
δεδήλωχεν, ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ, ὅπερ ἔφαμεν (Υ. 5Βαρν». π. 162 Δύ- 
σατέ μοι... γ85. 3.), αὐτοὶ περιγράφονται, καί εἰσιν οἷον 
ἐν ἱερῷ χωρίῳ τῇ ὑποχειρμιένῃ εἰχόνι. Οἵ, οὐ ππηο Ἰοσῦτη 
ἀποθτα 586. 1πηυϊΐῤ ῬΟΓΡΒΥΥΙΒ ἀἸΟ6η5 ὅπερ ἔφαμεν : 
"Ἔστι δὲ τὰ σύμδολα μὲν. τῆς Ἑ χάτης χηρὸς τρίχρω- 
μος ἐχ λευχοῦ χαὶ μέλανος χαὶ ἐρυθροῦ συνεστὼς, ἔχων 

ἈΝΤΗΟΙΟΘΙΑΣ ΘΒ ΠΟΙ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ. 

.Ἴηἴα5 οἱ ἱπουϊα ὁχ τηδίονῖα ἱηπθουοῦ : [ἰδ αὰ8 ἴθ 

Ὡς τ Ἵ 

ἀν 

τύπον Ἑ χάτης φερούσης μάστιγα χαὶ λαμπάδα χαὶ 
περὶ ἣν εἱλήσθω ὁράχων" οὐρανοῦ δὲ ἀστέρες οἱ θαλό 
πρὸ τῶν θυρῶν πεπατταλευμένοι... Υ]ά. ἀποαῖθ ῬΔὶ 
οὔδο. Βρν. ἢ. 198 Τοὺς δ᾽ αὖ... --- 8. 8. Ῥοβὶ φιλέ 
ἱποϊβιπη βαβία α. ΜΟΙ, --- 5. ὁ ἰάθη ϑιηθηαδί ε 
ἕν᾽ ἐγειρόμενος τὸν ἔρω πολὺν ἔρνεσι φωτῶν; « αὖ 
ΤΘΌῸΒ ΒΌΡΘΓΠΙΒ Ὀγϑοίθοίβ, 1. 6. 415 ἀθὰβ βίχηυ 
ΒοῈ ρ θα, ἀταδὺ, δ δδυηάθυῃ {Π8γὴ τη ρ δα ΘῸΡ ΙΔ Π6 
οὔσῃ ῬτΟΪθ υἱγοσαπι ἱποϊϊαίαβ ὃ» Ῥυΐτηο. ΒοΡ  ρβορδί α 
ἀποθιιβ τη85. εἰς ἕν ἐγειρόμενος εἴρω πολυμερὲς φωτῶ 

ΟΟΙ. Ῥμίθοροπ. 6 Μιμιάὶ Ονδαΐ. ΤΥ, 30 
ΡΓΘΘΙ ἶββὶβ : Ἥ τε Ἑχάτη χληθεῖσα ἐν τοιαύτῃ ᾿ 
ταστάσει τοῦ περιέχοντός φησιν Οὐ λαλέω... 6 58 
8611 διηθιθηςβ νἱὰ. βαρν. οὔᾶρ. Ἀρο! πῖβ ἱποθυῖ,. 
151, Κλῦθί μεν χτὰλ. --- ὅ8. 1 : « [π Θχθιαρὶ δὴ 6 
(ἰοπῖβ Οογάουϊ, ααοά οἰΐτα ρα ΠΡῚ [α1, παπος 
ΒΙΡ]. τϑρ. ΒΘ10]. βϑυναία, ἰὴ δ Ίη6 δορὶ ρίθχη 65 
δολιχοῖο φάρυγγος, νυ]ρὸ δολιχοῦ φαρυγῆος. ὕοΡθᾶ 
σηϊβοδηΐαν 6χ ἵπηο ροοίογθ γδρϑίϊιδ. ΝΊβὶ ἴοσίθ 50] 
Βοημάστῃ οβὲ δολίοιο, αἰ, 5 ἴυαπο θα Ἰοαπαίαν, Υἱ 
[Δ1Πὰχ οἱ [νδαἀυϊοπία ἴον ἀϊοδίαν, » Ἡγοὶ ῇ, --- Κ8.. 
« δῖος βουϊρβὶ ρυὸ χέντροις, ααἰὰ Αἰεΐοα, σοΡΡΘρίϊο ἢ 
ἴῃ ΟΥ̓ΆΘΙΪΙ5 ναϊοὶ. » 1ἃ. 6 ριαποίδυασα οθπ τ Β Ὁ 
Μδηρθίμοη. 4ροίοϊοϑηι. 1ΠΠ, 6; 49, 38; Ῥίοϊοτα, Οὐαα) 
Ρν. 118, 64. σδηλθγανρ., δ ῥ. 11; υἱά. οὔϊατη Μαποὶ 
Ἷ, 403. --- 8. 8. « σαϊρ. Τιτηνὶ σχερόεσσα. Ὁ 
ΤΊίδπ, ἰΐα [πιηὰ ΤΊ δ ηΪδ 566 06 ἃρια ρορίδϑ ροβίθυ ΟΡ Θ8 
αι ἰδεῖν 5οϊθαῦ οομβίθι]δίϊοποιι 5 σπι βοανΘ 
Μδνβ πρυτηὶβ δο. ϑδίανπαβ. ἰπΐαθδ ἔαθυῖηΐ 5146 
οομήϊοῖο χαχὸν Ἄρη ἰδοῦσα.» Ἡγοϊ. --- ΟοπίονΕ Ν 
ποίη. 1Π, 120. ἢ προ α ΕΣ 

ΟΠ. Ῥμίοροη. (οχ Ῥορρῆγυ. Περὶ τῆς 
λογίων Φιλοσοφ. Βιδλ. Γ.), 6 Μιωιαὶ Ογοαΐ. ΤΥ, ὃ 
Ηἷβ Ρυθθμ 5515 : Καὶ πάλιν τινῶν εἰπόντων, εἰ χαὶ αὖ 
οἱ θεοὶ ὑπὸ τὴν εἰμαρμένην εἰσίν, ὅτι φυλάττονται ταὶ 
(ἰλϊψαδηα οοηβίθ! ] αὐ ]οῃ 612) ἐπήγαγε (ἢ “Ἔχάτη) ΔΛυέσ 
χτλ. ---ἶβ. 1. « Οοῃοῖο φύσεως σοὺ δέσμ.". 
θεοῖσι πίθωμαι : θεοῖσι οὕτῃ Α. Ναοκίο Ρ6Ρ ΒΥΠΙΖΘΒΙῚ 
α. ῬΡοΙ. ἌΤΑΝ 

ΟΟΠΙῚ. Ἐχ Ῥορρῃγγ. ᾿ἰ0. ΠΙ, ἃρ. ἔιβθ0. 16 
δυαπφ. 1Π, 0. 6411. ὁγ»ας. υδὲ. ὙΠ, ». 46. α. ἯὙὸ 
ΡΙΘπΐαβ δχμῖθαϊ, ἐδίά. Ρ. 180 : Περὶ γοῦν τοῦ Χριστ 
ἐρωτησάντών, εἰ ἐστὶ θεός, φησὶν [ἢ Ἑκάτη] “Ὅττι μὲ! 
--- ΨΚ. ὃ. γηγνώσχεις" σοφίης δὲ τετμημένη αἰὲν 
-- Κ8. 3. προφερεστάτου... ἐκείνη, οὐ δᾶ. ν. 5 
οἷ ψυχή ὙΜοΙ δ, οχ Ῥαυιξίπο οοά. 6609, Πο' 
νυρσαίδ, « ρϑυρογδτη ἰοίδ γυ ὶ τιμάω ΟΟΥΤΊΡΙ, Ὑ 
Ψ ποη φγοάποὶ, ἀλλά οὐτη γέ Θομ)πηρί. 519 γορῖ!ς 
οὐδουϊατα ἢ. Αυραβίϊπιβ [6 οἷυϊέ. Ποῖ, ΧΙΧ, 38. 
« Ῥὲ Ομυϊβίο ἱπίθρρορδηί θα δὶ οϑὺ (516) ἀθὰβ, 
Ηδοδία : Ουοπίδια ααϊάοτῃ ἱπητηον 8115. δμΐτηδ, 
ΘοΡαΒ αὖ ἱποοραϊν, ποδί : ἃ βαριθηΐίδ, δαίθιῃ δ 050 

ΒΘΙΏΡΟΙ δρραί, ὙΙΡῚ ρἰθίαίθ ργϑοβϑίδη ἰββίτηῖς 
δπίτηϑ (προφερεστάτου ἐστὶν ἐχείνη), Βᾶπο ΘΟ Π 
ἃ, 86 νου ἰαΐθ. » Τπά46 5ἷο γϑῆοὶ ροίθϑί ψθΥΒΒ. 
ἀποηη ἘαΒΘ 5 Ομ δὶ : ᾿ 

ψυχή" τήνδε τίουσιν ἀληθείης σφιν ἀπούσης, 
απο ῬΙαοιῖι Ὑ ΟΠ ῆο, 5ῖνθ, αὐ Ῥυοροβυῖϊ Ν 

ο. τήνδε τίουσιν ἑχὰς σφῶν ὄντος ἀληθοῦς. 

ΟΟΙΥ. Εχ Ῥογρυυῖο ΕαβθΡ. ἐδία. Π1, 
ρωτησάντων δὲ, διὰ τί ἐχολάσθη, ἔχρησεν" 
ἢ. Αὐρυβπυβ [6 οἱυϊέ. Ποῖ, ΧΙΧ, 28,2 : 
τορδηιθαβ δυΐθα ΟἿ ΘΡΒῸ ἀδιηηδίιβ 6522 
γδβρομαϊ θα : Οογρρὰβ αυάοτα ἀΘὈ δ πὶ 
ταϑηςἷβ οίο. » « Ηἰς ρίαν ἀδρανής νἱ δοῦϊ 
οδηβαϊ. 5ϑᾷ 14 ροίϊα5. βἰριιῆοανθ νἱ θέαν 



2 Ψ ον Ἐὰν Ὁ Ὁ. -» “φν δὴ 
ΟΡ ϊ ἕ ᾿ 

- τ χ : 

ἀιβάτιθ, αἴιδο ἃ παι αρα ἰουνθδίνὶ ῬΡο ἢ οἰβοδηΐαν,» 
οἱ. Αἀάῖὶ Αὐιρυιδιΐπιιβ ἤδθο αὐ ΕΒ ὈΪο οὐ ἰΒδᾶ : 
ὝὙΘΙ᾽Ὸ δΔηϊπηδ 1115. ΔΕ Ρτ15. Γα ἃ λον ἀθαϊι, ααϊ- 
ἰδ πο δηηιθηΐ ἀδουιτη οὈ ϊηθνΡο ἀοπᾶ, ὨΘα 16 

θ6γθ. δουὶβ ἱτηγηονία } 18. ρα ἰΟ θυ, ΘΟ Το ΠῊΡ}1- 
Ἵ. Ῥγορίθυθα ΘΡΡῸ Ἂ18 ϑχοβὶ : αἰΐδ, ααϊθι8. ἰαο 
ἢ ζαἰν ποθ56 ἄδυτα, πθὸ ἀοπὰ ἃ αἰἷβ ἀσοίρθυθ, Β18 
ΑἸἸον ἀθαϊὶ ἰδίθ ΘΥΡΟΡΘ ΠΡ] ]1ΟΔ]. » τς ΘΔ] ]οθτ5 

τοῖ. ὙΠ, Ρ. 6θ, οατὰ Ἰϑμηλγηδίθ : Διὰ τί ἐκολάσθη 
στός. 

Υ. 51. οὐαὶ ἤος γοΒροηβατ οχρ]οδὲ Ῥαιβᾶ- 
" (αἰ Βουγαν 110. ΓΧ, χυπι, 6-6 : Ζήθῳ δὲ μνῆμα 

ἱ Ἀμφίονι ἐν χοινῷ γῆς χῶμά ἐστιν οὐ μέγα. Ὑφαι- 
σῦαι δ᾽ ἐθέλουσιν ἀπ᾽ αὐτοῦ τῆς γῆς οἱ Τιθορέαν ἐν τῇ 
"χίδι ἔχοντες, ἐθέλουσι δὲ, ἐπειδὰν τὸν ἐν οὐρανῷ 
ρὸν ὁ ἥλιος διεξίῃ" τηνιχαῦτα γὰρ ἣν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ὄντες γὴν τῷ Ἀντιόπης ἀνήματι περιάψωσι, Τιθορε- 

οἴσει χαρπὸν ἡ χώρα, Θηδαίοις δὲ οὐχ ὁμοίως. 
πὶ τούτῳ φρουρὰν οἱ Θηδαῖοι τότε ἔχουσι τοῦ μνή- 

τος. Ταῦτα δὲ αἱ πόλεις αὗται πεπιστεύχασιν ἐχ χρησ- 
τῶν Βάχιδος..... Λέγουσι Φῶχον τὸν Ὀρνυτίωνος 

. Σισύφου πέριτυχειῖιν αὐτῇ (Ἀντιόπῃ) χαὶ ἔχειν 
γαῖχα" χαὶ δὴ ὃ τάφος ἐν χοινῷ τῇ ᾿Ἀντιόπῃ χαὶ 

πεποίηται. -- 6 Βδοϊἀϊβ ὀγδοῦϊο, νά. ἰηἴι. 
Καὶ τότε δὴ. --- 8. 8. Ἄα]ο. Θερμομένου. 

ΟΟΥΊ. Ῥαυβδη. ΤΥ, χχντι, ᾿. Βδοῖαῖβ ΟΡ ΔΟΌ] τη (110 
ἰχῖτηθ πηρυϊβαβ ζαϊλ Ερδταϊη ομδθ αὖ Μοββθηθῃ 
Ξι ποτὶ. « Βδοὶβ ὁχ Βωοίϊαᾳ ἃ Ῥαιβδηΐα Χ, Χι, 
Ι. οὐ ἃ ΟἸθιι. ΑἸοχ. ϑέροηι. 1, [χχι, 133] χρυσμολόγων 
ΠΏΘΙῸ τϑοθηβοίπν... ΤΥο5 Βδοίάθβ ἴμθυθ, 4 ααΐθτιξ 
Ἰ. δυϊὰ. οἱ “5]18π. Υ. Η. ΧΙ, 2ὅ. » Καο. 

ὍΟΥΠ. Ηογοάοί. 1, 623. ΟΥγδου!ατα Ῥὶβισίγαΐο ἀδίιπι 
᾿ γαΐθ ΑἸΠρ γίο οατὰ παὰὺά Ῥγοοὰ] ἃ ἰθηιρῖο ΜΙ- 
ὑνὸθ ῬΑ ηἰ 15, 'π 60 ορδὺ αὖ οὐσὴ Αἰ Θη]Θηβιθ115 
δπδᾶτη Οοτητηϊ ον. Μοιηονδέι ναΐθβ ΑἸ Β νἰιι5 
πα Ῥ]αίοη. ἴῃ Τάθαρο, Υ (ρ. 134, ) ἀθὶ νοςδίαν 
ϑοογαίθ ἡμεδαπός οἱ χρησμῳδός. 

ΟΟΥ̓ΠΙ. ΝΙοοΪ. Ῥδϊηᾶβο. Ηϊβέ. σαι, ἔνάρυη. 68 δά. 
- ; Κροίσον δὲ ἐπιδαίνοντος τῇ πυρᾷ, ἣ Σιδύλλα ὥφθη 

γος ὑψηλοῦ χωρίου χαταθαίνουσα, ἵνα χαὶ αὐτὴ 
τὰ γινόμενα. Ταχὺ δὲ θροῦς ἦλθε διὰ τοῦ ὁμίλου (τῶν 

)δῶν), ὅτι ἣ χρησμῳδὸς ἥχει, χαὶ ἐν πῤροσδοχίᾳ πάντες 
ἔνοντο, εἴ τι πρὸς τὰ παρόντα θειάσειε. Καὶ μετ᾽ οὐ 
λὺ ἔντονόν τι φθεγξαμένη βοᾷ: Ὦ μέλεοι χτλ. 

ΟΟΙΧ. Ἐχ Ηθνυδοὶτὶ 5 ροίϊι8 Ῥβϑιάο- Ηθγδοὶὶ 
ἰδέ. ὉΠ Εἶτα δ, (ροθηα] χη. δῖ νππι, ἰπ δας. ΒΕ. Ηου- 
ΘΥῚ, ΒΙΌ]. Ὠ1α.), δὰ Ἡδυτηοάογαμι. Νἧο νἱἀθίαν ἃ Ὁ 
ἸβιοΙ Ορ ΡΟ οοπβοίτιβ ἢϊΟ 6856 ὙΘυβΊΒ, 564 δχ δηίὶ- 
ἼΟΓΘ. ΟΔΥΤΪη6. ἀθβαχηρίμϑβ; Δ ϑδηηΐδθ, αποηίδτῃ ἀ6 
10 ΔΡΘιτηθηΐο ὃ » Αἰοῦ. ϑδρίθηβ ἀθ αὰὸ ἃρίίαν 

συ δ οΙὰ5. δα Ἡδνυτηοάονιτη βυιστη δα π]αίουϊθ ἰγδη5- 
νὲ δ θυ ]5 : Εἶδέ σε πρὸ τοσούτου αἰῶνος, ἙἭ,μό- 
ρε, ἡ Σίδυλλα ἐχείνη, χαὶ τότε ἦσϑα... σοφὸς μεμαρ- 
φησαι,. ἙἝρμόδωρε... Εχ 15{15 σοφὸς μεμ.. Ραϊοὶ γΟΟΘ ΠῚ 
φός τϑοίθ ἴῃ ἰθχίπμι 1ΠΠδίδηη 6556, α1δ8 ρου 6 
8. τηϑίυαπ16 δὲ βθηϑιι5 οδιιβᾶ ἀθϑ ἀθθδίαν. » 74. -ττὸ 
ΘΟ ΘΡιι5 σοφὸν τΘοῖρὶς ποη ἀΠοὶβ ἱποϊ ιβιιηι. 

ΟΟΧ. Εἰ. Ῥαιβδη. Χ, τχ, 11: συϑρϑεϊε ΑἸθχδιι- 
τ᾿ ἴῃ Ὅγαο. ϑὲδιιϊ. γο]. Π, Αρρομά. δᾶ Εχουμβ. 
ὙΡ. 131-138, « Τηπαϊίαν ΡΡΘΘ ᾿απὰ πᾶν]6 απὸ ΑἰΠ6- 
ΘΗ565 δ Ζὺροβ- ροίδιηοβ, γ61 ᾿τη ρου οἷα, γ6] ΘΟΥΤᾺρ- 

που, νἱοίϊονίδιη οἱ ᾿πρϑυϊαπλ ΔἸ βου ηΐ. » 
"-- 5. 2. ΑἸἹοχ. ᾧπερ. -- 5. 8. ἰά, οἵ νυ]ο. 

υσὶ φέρε: πτολέμοιο (Εδο. πολέμοιο). --- 8, ἀ. καχό- 
τὸ νομ. Ἀθηναῖοι... ὁμολογοῦσι προδοθῆναι... ἐπὶ 
: 
᾿- 

᾿ ῬυΓΠΑΡΌΓΑΒ. « Αἱ μη νου ἴῃ (Δ |58. δριβίοϊα Ὁ 

ἹΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. 551 
χρήμασιν ὑπὸ τῶν στρατηγησάντων, Τυδέα δὲ εἶναι χαὶ 
Ἀδείμαντον, οὗ τὰ δῶρα ἐδέξαντο παρὰ Λυσάνδρου" 
χαὶ ἐς ἀπόδειξιν τοῦ λόγου “Σιθύλλης παρέχονται τῶν 
χρησμῶν, Καὶ τότ᾽ Ἀθην... 

ΟΟΧΙ. Ῥαΐβδη. ὙΠ, νμὶ, 8. ΒΙΌΥ66. ΟΥ̓ΔΟΌΪΌΙΙ 
ὧδ ἀποριβ ῬΆΠΡΡΙ5 Μαοράοηϊοο τορῖθαβ. Τὰ δὲ ἐς 
Μαχεδόνας δύναμίν τε ἣν ἐπὶ Φιλίππου περιεθάλοντο τοῦ 
Ἀμύντου χαὶ ὡς ἐπὶ Φιλίππου τοῦ ὑστέρου τὰ πράγ- 
ματά σφισιν ἐφθάρη, Σίδυλλα οὐκ ἄνευ θεοῦ προεθέσπισεν. 
-α 6. σϑρίθυβ Μδοθάομυση 80 οὐὔἱοῖπθ Αὐρίνὶβ νυἱᾶδ 
Ηογοάί. Υ, 29, 

ΟΟΧΠ. ῬΡιαίαρομ. Ποηιοβέδι. ΧΙΧ. Ἀδρὰβ Οτῶ- 
οἷτθ ορίϊπιθ ἃ Πδϑπιοβίμθηθ ογάϊηδιϊβ οὐ ἰηρσϑηίὶ 
ΒΡ6. οἸμηΐθιβ δοία, Τύχη τις, αἷῦ ῬΙαΔΡΟΠ 5, ἔοιχε 
δαιμόνιος..... ἐναντιοῦσθαι τοῖς πραττομένοις, χαὶ πολλὰ 
σημεῖα τοῦ μέλλοντος ἀναφαίνειν, ἐν οἷς..... χρησμὸς 
ἤδετο παλαιὸς ἐκ τῶν Σιδυλλείων" Τῆς ἐπὶ Θερῳ.... Τὸν 
δὲ Θερμώδοντά φασιν εἶναι παρ᾽ ἡμῖν ἐν Χαιρωνεία 
ποτάμιον μιχρὸν εἰς τὸν Κηφισὸν ἐμδάλλον.... εἰκάζομεν 
δὲ τὸν χαλούμενον Αἵμωνα Θερμώδοντα λέγεσθαι τότε... 
Καὶ τεχμαιρόμεθα, τῆς μάχης γενομένης, αἵματος ἐμπλησ- 
θέντα χαὶ νεχρῶν τὸν ποταμὸν, ταυτηΐ διαλλάξαι τὴν 
προσηγορίαν. --- « Οἰζαϊαν αἰ ῖτητιβ ρυθοίουθα γ Ρβι5. ἃ 
Ζβηοθῖο, οοηΐαν. ἐς Ρρου. 18, οἱ Πιορθηΐδηο, σθηΐαν. 
ὃ, Ῥγουονὺ. δ, ἀπογαγῃ ρσῖον, οαπὶ ῬΙαΐδλομο [Ὁ "6 
ΘοΟηβθη θη, 80 ΕἸρυίνεθα ΘΙ ΌΎ}1ὰ ργοθαϊοίατη ποο αἷΐ 
ἀθ ῬΒΠΙρΡΡοΟ δὰ ΟΠδουοπθῶση νἱοίουθ, τῆοχ ᾿πβ14 118 
ΡϑυΙίαρο, τα] 6 ἰδ θη λυ θυ 58 ρα αὐγή 6 γΘΡΌῚ5 
1ῃ ὰπο τηοάπτῃ : Κλαΐει ὁ νιχήσας, ὁ δὲ νικηθεὶς ἀπ. 
αὶ τηϑάθίατα γυϑοίθ θα ρον νυἱάϊς. Αἱ αδϑμβίαβ Ρ]6- 
10, Παραλειπομένων 110. 11, οἰϊαίαβ δὰ ἢ. 1. ἃ 56 8}1- 
ΘΘΓΟ, {65 δοβάθιη ὑϑυβ5 δου οὁχ ὀγᾶσαϊο Ῥυίῃϊο, 
σοηΐαιβοβ νἀ ἀδ]οοῦ οασὰ ἃ]10 οὐδοιο, οἰίαίο ἃρπά 
δυτηάθμι Ῥ]αίανοματα, ἰδία. ἰὰπαθδτα ἃ, Ῥυίμΐα ἀαίο, 
Ρυϊουααθ να!άθ οοσπαίο, ααΐρρ6 Δ 1Ιβάθιι ἴθι γϑ}- 
Ὀ15 ᾿ποϊριθηΐθ (Υ. ᾿ηΐν, ἢ. 213). Θπαουιπι ἐδυηθη. πθὰ- 
ἐσ ΠΘΙρμΐβ δἰϊδίατη, βθα αἰγασησιιθ 80 Οἰϊοβ15 
Βουαϊηἶ 5 6χ δυθηία οοηβοίαχη ααἰνγὶβ νἱ θὲ, παπὰ 
5'η6 γοβρϑοίι δὰ Βδοίἰβ ἱγαρτηθηΐαση. » Αἱθα. 

ΟΟΧΊΠ. ῬΙαίαγοι, ἐῤῖα. "Ἐπὶ δε τούτῳ χρησμόν (φα- 
σινὴ ἄλλον ἄδεσθαι λέγοντα" Τήνδε ἐπὶ Θερμ.. Α]46 5Ὲρν. 
212. --- 8. 3. Αἰοχ. ἀνθρώποισιν. 

ΟΟΧΙΓΥ. Ἐχ Ζοβίμιο, 11, θ, δῖ θυ ΑἸοχαπάον Ὅς. 
δέδη!!. νο]. αἷϊ. ῥ. 348 544.» 58 Βοος Ἰϑιηχηδὶθ : ἕτερος 
χρησμὸς, ὡς ἐχ τῶν Σι:δυλλιαχῶν βίόλων, νοθεύεται δὲ. Εὐπέ 
οἰΐδιη ἃΡ. ῬΏΙΘρ. ΤΡΔ]}1. δὲ Ποηφῶῦυ. ΤΥ. Εγαρηι. ΗΠ ἰδὲ. 
φ»". δὰ. ἰά. ΠΙ, ». 610. --- 8. 2 : Ταίβη. 6 νοέ. ἤο- 
γιαηπογι ἀργὸ οὐ [{μ|1185 Βοοιίαγιῶ. ἑχκατοστὸν χ. ὃ., 
αδ}|ωὺ5, Πίςς. ὁ Ονας. ϑὲδιλ. 1. θ, Ρ.. θέ, ἑκατοντά- 
δα. ---Ὗ 8. 3. ῬοΙδπὶ οοἄ. δη 155. οἵ ορίϊμηθο ποΐϑθ : 
χαὶ εἰ μάλα λήσεαι: αὑτοῦ. α]ρ. καὶ οὐ μάλα λήσαι ἑαυ- 
τοὺς, ΡΓῸ απο Η. Βίοθρῃ. ΘΟ  Π]οΙο δὶ ἑαυτόν. ΡΆ]66'. οοά. 
ΤΥ. ἑαυτοῦ. ΜΙ ΒΟΒΘΙ ΘΗ. βου ὶ ΒΌΓΠΙΒ. --- 8. θὰ]. 
ῥοπῇ, σον. Η. ϑίθρῃ. ὅππη. --- 8. 8. ὙἸο586 νὰ ]ρ. οὐ 
ῬΏΙ]Θρ. ΤΎΔ]]. ΤΥ. Ποντογόνοις, απιοὰ ἀρραΓδί ἴῃ νθυβῖοὴ 
τηοίνῖοδ. Παντόγονοι ἀϊουπίαν ῬάΓΟοοθ, ἰ πα πδτη Γι οΙ Π δ 
πάρεδροι. --Ὗ 8. 9. ῬΙονΙα 6 χυανέας οὕτη 5666. ᾿πηρτηί. 
ρα προ ἴδοι! ΠΙΓηγὶα5, Τα ΠΟ ἢ5. ἢ] 8, χνανέας η}- 
φΡρας αἀϊχουϊί. -- 5. 11. ῬΆΪορ. ΤΡΔ]}]. : Πληθογένῃ χω- 
ροῖς ὄϊς ἱερεύοιτο μι...» 4ϑ0 τιῦ γΘΥβι15 βίαρϑί, βὶς υϑῆηῃ-. 
σοθαὺ Μιιβομ υ] οἢ. : πληθογένει (5θὰ ροίϊτι5 πληθομένῃ) 
χωροῖσιν ὄϊς ἱέροιτο μ.. --- ὅ8. 12-18. ῬὨΙΘρ. ΜΊΒΟΝ. 
(ἰο οχ Ζοβίπιο, Ζάλευχοι) Πάνλευκοι... μηδέ τε νυχτί, 
Ῥϑ αὶ μηδ᾽ ἐπὶ νυχτί. --- 8. 1δ ροββίπηθ ἀθΊαιθ ᾿ηΐθν- 
Ραπηοιίαν : ὡς δὲ χαὶ αὕτως ἱερεύειν δαμάλεις τε. Βοὺς 
δέμας χτλ. -ο 85. 117-18. Ῥμῃϊθρ. ΤΙ ΔΙ]. αἴσια δέχθω, 
τ ητι5 δοτητηοίθ, δὸ τοίγασδηία Ηογδίϊο, (αγηὲ. 866. 
γν. 0: Ομίφιιο νος Ὀαθι5 ὑϑηρναίϊώ" 115. -- 8. 198 
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ψυ]ρ. Παιᾶνες, απο τοἰϊηπίρηαβ; Ῥγοροηθοαὶ ΜΙ|8- 
ΠΡΊΝ. Παιᾶνας. --- 5. 30. Ηϑγη. ἴῃ Ζοβίτη. Βιϑίύθυη. 
». θ68 οοντῖροραύ ἄγοιεν. --- 5. 31. αθδπον (06 4πη. 
Ταιαΐδψιιθ 8:90.) ῬΥῸ στάχυς, στίχος. ---Ὑ8. 20. Λύματα. 
Π6 Η15 ρἰδιηϊηΐθιιβ 'ρ56 Ζοβίπηαβ Π|ν, 2 : Πρὸ ἡμερῶν 
ὁλίγων τοῦ τὴν θεωρίαν ἀχθῆναι, ἐν τῷ Καπετωλίῳ χαὶ 
ἐν τῷ νεῷ τῷ χατὰ τὸ Παλάτιον, οἱ δεχαπέντε ἄνδρες ἐπὶ 
βήματος χαθήμενοι τῷ δήμῳ διανέμουσι τὰ καθάρσια. 
Ταῦτα δὲ ἐστὶ δᾶδες καὶ θεῖον, χαὶ ἄσφαλτον. --- 8 38. 
65πθν. .ἀπερχομένοις - βιότοιο. --- 8. 80, ῬΒΪΘρ. 
ΤΥΔ1}. χεῖσθαι. --- 8. 81. γυ]ρ. ὄφρα τε θηλυτέρῃσι, 
ῬὨΙ6ρ. ὄφρα τελῇ θυμέλῃσι, ᾿ΘοΙ ΟΠ Θ χὰ δ πο ΘΟ ἢντηδηΐθ 
Ζοβίγηο, 1, ν, 9 : θεωρίαι τε ἱεροπρεπεῖς ἄγονται. Κομί- 
ζονται δὲ οἱ ταῦτα ποιοῦντες μισθὸν τὰς ἀπαρχὰς τῶν 
χαρπῶν, σίτου, χαὶ χριθῆῇῆς χαὶ χυαμῶν. --- 5. 89, 
Απρ. Ῥοὶῖς. ΠΡ : θεοπρέπτους, απ4θ Θ΄65η6}. ὁΟη͵. 
θεοσσέπτους. ῬὨΪορ. ΤΆ]. θεοπροπίους. --- 8. 34. 
Βίδθρῃ. οάϊι. 1581 : παμπληθὺς, ὈΆΡΡΑΓΘ. --- σπουδὴ 
(σπουδῇ) δὲ γέλως τε μεμίχθω. --- 8. 96. ἐδίά. Ταῦτά 
τὸι ἐν φρεσὶν ἧσιν... -- 8. 37. « Ηυΐὰβ νοι 5θὰ 
ΡῬΡΕΘΒΔΡῚΪ πἰτηϊα Βα ρου θᾶ (ΒΟΥ Δ ΠΟΤῚ ΘὨΪπι ΔΙΆ ὈΪι1Ο, 
ΔΌΔΤΩΥΒ ῬΥΘΟΟΧ, Τλϊμαπ δὶ ἰδὰ οἷΐο δἃβα ϑϑβϑϑὶ 
1081186 βϑυυαΐθπλ τα π8}}) υἶβα θδὺ πῸ 15 δοίδι θη) ἃν- 
ΘΌΘΓΘ γϑοθ Θὰ τ}]}10 “πδτα δηατη ἴΠ} 18. οοη- 
ἀἰΐοο. ΟΟΟΙΜ]Π ἃ Ζοβίπιο ἀδβιρπδίατη ; δία ἰπηὰθ 
Βαβρίοαι βασηαβ σοηῇοίαμη. ἤοο [1586 ΤΘΒΡΟΏΒιΤΩ 
Αὐραβῖο [τα τΘθὰ8 ροιο, ααατα ἀθ τϑπουδῃ 15 βοβοιι- 
Ιανῖ θα ᾿ἀϊβ ἀρογοίαν, » Αἴοα. 

ΟΟΧΥ. Εχ Ῥμιθροηίθ, ὧδ Τιοηφουῖδ, ΤΥ; φαϊά6- 
γναπί Χυ]απάθν, ΘΔ} } 65 6 ϑὲῤμ δ, ̓θϊ4. Ο, Μά]]ον. 
ἴηι ἔγαφηι. Πιϊδέον. φ». ἸὈϊά. γο]. ΠΙ, βορανρδίϊση ΑἸθχδη- 
ον, ναοὶ. Βιδη πα, νοὶ. 11. Αρρϑπά. δὰ Ἐχοιινβ. 
1: ρ. 120, οἰο. --- ῬΒ]θρ. : Σίδυλλα ἣ Ἔρυθραία 
ἐδίωσεν ἔτη ὀλίγον ἀποδέοντα τῶν χιλίων, ὡς αὐτή 
φησιν ἐν τοῖς χρησμοῖς τόνδε τὸν τρόπον. --- 8. ἀ. Ἄαϊρ. 
ἐχνεάομεν ἀεὶ. ΧγΙδηά, τηδᾶγαϊί ἐχ νεαρῶν μὲν. ΟΔ]]. 
ἐν δεχάτη γενεᾷ, οΒ5. δΔΡ. 6Δ]]. ἐννέα μὲν γενέαις. 
ΑἸοχδπαρὶ οοηἸδοϊαγαπι τϑοθρίμηιβ. --- 8. 8. α]ρ. 
χατοιχήσα:ς, 6Δ}}. χατοιχτήσας, ΜΘΌΡΒΙ5 χατοιχτίσας 
ἀηᾶ6 ΑἸοχᾶπάθν χατοιχτίσσας. --- 8. 10. ]ρ. σαρχο- 
τύπιδι ὀϊστεύσας γεγάϊον. ϑ']η85. οἱ ο55. σαρχοτυπῇ 
διοϊστεύσας γεγαυΐαν. ΑἸοχΔηαΥῚ σονγθοϊοπθιη ἀθάϊ- 
τη15. -- 8. 11. συϊρ. πιστηθεῖσα. ὙΥ Θβίογτα., ργο- 
θαμίθ Μάμ|δΡο., πιστευθεῖσα. --- 8. 10. Οἵ. Ηομ. 
Πἰϊαα. Π. 685. --- Υ85. 21. Πτεροείμονες. οοα. Πτετροεί- 
μονες, γα]σ, πετροδείμονες, ΘΟΠΠοΙά6Ρ, ἰπ 165. ον". δὰ 
Υ. πετροδύμιον, « ὄρνιθες πετροδύμονες, ατὐῈβ δαπᾶα 
οοἰογέοβ 1. 6. γαραζθβ. ῬΏΪ6ρ. ὧδ Γοηρέουϊδ. » 864 
ἴάοχα ἴῃ ἰθυιϊὰ δαϊί. 5.0. ν. πτεροείμων νΘΡᾶτη ᾿δοί! ΟΠ ΠῚ 
Ιαυάανιῖ, δἀάαϊάϊίαπθ Ἰοοῦπὶ Ορρίδηι ὕψηθ. 11, 
Ρ. 190. Οτδο βουσιρίαγδ ΔΌ οὐηηῖθαβ γθοθρίᾶ οβί. --- 6 
5] ΌΎ1}1ὰ Ερυίγοθᾶ υἱά. ΑἸοχαπάγαση δὰ Ογαρσμὶ. Βιδυ. 
Εχοῦῦβ. 1, 2, Ὁ ΠΟηΠ.]1]05 ΡΙαἰαγομὶ (06 Ρχίῃλ. 
ογας. Ὁ. 18) αἰϊουσυσηαθ Ἰοοοβ ἰαπάδί, ὃχ ααϊθὰ8 
ΔρΡραγϑί Π08 β ὈΎ}186 ὙΘΥΒΙῚΒ 15.115 βου ριον θα5, Ῥ]αίαΥ- 
610 Ῥγδοβουθ τ ἔαβ86 οορηϊοβ. ΤΠΟΠΡῸ ἰδιηθη Δ] ἰδτη 
δοοοροσδὺ 46 ϑδάθιῃ δὈτίατα ϑϑυνῖαβ (αα ΖΕποϊα. ΥἹ, 
921), 16 αὰὰ ΕΡγίῃγθθα δὲ Οὐτηδηδ οομξα 6 Ὀδηΐαν. 

ΟΟΧΎῚΙ. ῬμΙοροπί. θ6 Μιὶραδὶϊ. Χ, 39, ροβὲ δῃο 
ἈΔΥΡΔ ππ οα ] δηὰ γα] 6, αὖ νἀ οϑίαν, ἀθργαυδίδτη : Ἐγεν- 
νήθη χαὶ ἐπὶ Ῥώμης ἀνδρόγυνος, ἄρχοντος Ἀθήνησιν 
Ἰάσονος, ὑπατευόντων ἐν Ῥώμῃ Μάρχου Πλαυτίον χαὶ 
Σέξτον Καρμινίου κ“" Ὑψαίου χαὶ Μάρχου Φουλδίον 
Φλάχχου" δι᾿ ἣν αἰτίαν ἣ σύγχλητος ἐχέλευσε τοὺς ἵερο- 
μνήμονας ἀναγνῶναι τοὺς Σιδύλλης χρησμοὺς, χαὶ ἐξηγή- 
σαντο τοὺς χρησμούς. Εἰσὶ δὲ οἵ χρησμοὶ οἵδε" “Ὄσσα τέρα. 

ΕχΒΙ αἱ ροβὺ ΡΒ] ροπίβ δῖ: ΑἸοχαπάθυ η Χρησμ. 
Σιόυλλ. Αρρεπᾶ. δὰ Εχουγβ. Π1|, γο]. αἱΐ. Ρ. 342 βαᾷ., 
αἱ «Αροτῦίδ οογεαρίδ βαπέ, ἰπααϊί, σοπβαϊαγη ποτηϊηᾶ, 
60 ἰδΙηθη αἰ 116 του πϑηάὰ, Μ. ῬΊ δαί Ἡνρϑβεθὶ οἱ 

ΑΝΤΗΟΠΘΘΙΜΕ ΘΒ ΒΟ ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ. 

'“Μάηον. ὅπως λύσις ἧσ: χάχοιο. ΟοΥνοχὶς ΑἹ 

᾿ ΣΝ Ἃ.: Ἀν 

ἘΣ ἐν οὐν ᾿ ἃ ἢ ἐν τα 

Μ. Εαϊνιϊ ΕἸδοοῖ, αἱ ἀῦο [5665 δδρϑιιηθς 
Ροβὲ Ὅν. οοπά. ὈΟΧΧΙΧ, τἰὰ αὐ ἃ Ῥῃ!θροπία 
ἴπτῃ ΟἸ χὰ ἔαῖ556 ν᾽ ἀθαίαν ΠΟΏΠΪἨ] ἰῆνγθυβο ὙΘΡΒΟΓΙΙ 
οΓάΪη6 : Ὑπατευόντων ἐν Ῥώμῃ, χατὰ Σέξτον Καρι 
νιον, Μάρχον κτλ. Τὰ Βοχίαβ 116 ΟΔΡΤαΪ Πἶπι5, (6) 
ἸΪΟΡΑΡΙῚΙ ΟΠ ΒΌ]Θτὴ τῆλ] 6 [δοθγαηΐ, ποῖ οοπβαὶ Ἴδη, 56. 
αὖ Γθυϑγδ, ἔαϊξ, βου ρίον ϑυϊὶ αὶ ἀ6 110 ργοάϊσίο δὶ 
ΡΓΟΔΙΡῚΪ δοίαίθ Ῥμ]θροηι ἄπχ {πουϊί... σορίονα 58ὶ 
τη δ᾽ βιγδίααση ποιηΐηδ, 4186, δὶ γ6 6 δχ ᾿ἰβίογίδ ἢὶ 
δας ρῥγοϊαίδ βαμί, ἴῃ δἰ απ οδάθυθ ΔΠ Πα Τὴ ΠῸΝ Ῥι 
βαηΐ αἀαϑηὴ ΒαρΓἃ ἀϊοίαῃ ΠΟΧΧΙΧ, Ηΐσ ροΟΥΡῸ 8Δηπ 
(αἱ ἱποϑπάϊο Οδρίζο!ϊπο Δη θυ ον Δ Πηἷ5 1. 51 
ἰριθαν δέϊδτη. ἱὰτὰ Ταρααϊηΐδπὶ Πἰδυὶ. Εἰραἶδββ δαΐε 
1108 ἱπ ον ργθίδί!οη8, θδμη 16 ψΘυβῖθιι5. ουϑθοὶβ ὈΓΟῚ 
βιίατη ἴῃ ῬᾺὈ] 16 {αἶββ ἀοοθί ἃρογῦίθ Ῥῃθροπς 
ΥΘΡΒ1Β: Δι᾿ ἣν αἰτίαν χτλ.» Οδίθνιαπι ἀοοίιβ ἴρ56 6αϊ" 
Πδθ0 Ρ]Θ πᾶ 6886 ΟὈΒΟιΡ 5 Δι ὈΔ ΟΊ αι5 ἑαϊοίαν 6χ ααϊ 
[οὶ 5. ΟΡ 615 ἤοθοθ, αἰ ρ]θυδαὰθ 80 ϑοάθιῃ ΡῈ 
Βοπίθ δἰϊαίδ, αυδι οὶ 46 οασβα οοηβοίατη [αΐ556. 
οαϊαμη, Τοΐδμηη ἰδηαθη υἱάθ ἀθ πος 5 θυ} πο ΤΌΒΡΟΠ, 
ΑἸοχδπαιὶ ἀἰββουίαιοηθηι. --- σαν]. ΜΆ ον ἴῃ ἔργα 
ἀϊδέ, ογῶο. ἰδία. ἀθ δοάθιη ογὔδοῖϊο : « Οδυταθῃ οἱ 
Ὑοβίθριηδηηο, ᾿πααὶξ, Ἰηἰδοίατη ἴογ6 γ᾽ Πα υ τηι5. 
Εδάθηῃ ροϊυϊδδοὺ ἀἴσθρο 46 τηθίυῖοα νϑυβίοπθ 6 
ΒΟΡγανΪ οἱ 6 αὰδ διιοίον 'ρ56 Χυδηᾶου : « 
γϑΡϊ, αἰ ατὶ ἴῃ πρῚ5 αἰ ΠΟ 5. παρανὶ Π 6.6 βίδίυ 
56ηι. » ΒΘ]]οἶἴον. δαίΐθη οιηθηάανὶῦ ἰβίατα ἰαἰϊπᾶ 
ὑρδηβ᾽δίομθὴ ΑἸθχδπάθν, ααδηι 6χ ἴρ80 ἀϑαϊχημβ. 
γε. 1. « νἱάοίαν δαίμονος δἀ]θοίϊνο, οοηδίταϊ, [Ἀ] 
ἰδιηθη, ᾿πθ]]Πσθηᾶδ θηΐτῃ αἶσα δαίμονος. » Αἴδῶ, 
γΆ. 2. Ἱστὸς γεβρίοιί δὰ ᾿Ἰηΐθοβ ΘῚΌΎ 1.6 τοίδι 
ἸΌγοβ..» 14. -- 8. 8. Οοά. ἔχε πύθηαι, ΧΥΪ]ΑΙ 
πίθηαι, Μουγβ. πίθησα. --- 8. 18, δημοσίᾳ, με 
ϑιεγρίιι, ποθὴ τὰ οΟΠ δία ρϑοιηΐδ ἰἢ ΟΠ σ 615 πὶ 
θὰ5 (ν, 11) αὶ ΜΆ]16ν. οὰπη βίσῃο ΟῚ ῬγῸ αὖτί 
ΡΓΟΡοηΐ, ἀστέων. --- 5. 106. « ΟΡδουγυχη δϑὺ ὅ, 
πάρος εἶπα, εἶδὶ ααοὶ νἱοἰϊπηδ5, ἰοὺ παπο Ρ.6}1881 
ΤΏΘΡ68, Υἱρὶηὐὰ ΠΘΙηρ6 οἱ ββρίθιη. Νοίδ ἀθίπάθ Ἀχαῖσ 
ὅγοο γἱέιε, χαοα ΒΙΌΣ} Π15 ΤΘΒΡΟ 518. ΠΟῚ ΒΘΙΉ6]. 
Βιτη. » Ψι|4. ΑἸοχαπάν, θγας. βέδῳι. νοὶ. αἷν. Ἐχσα 
ΠῚ, Ρ. 330 5αᾳ. -- 8. 117. σοά. οἱ 64. ἐπευχομέν 
οοΥγοχὶς ΑἸοχδηά. ααθηὶ βϑοιίαβ δύ ΜάΠ]6ν. --- ἢ 
19. ἔμπεδα, δέαῤίϊϊα, ποη φιαδὶ ἵπι ἐναηιδίξι οδίαία.. 
Ησμι. 1]. 1. 338; ΜΏΠ16ν. ἵρά. --- 8. δε, ὀετοσο 

" 

σο 

Ἵ 
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αἱ πάλιν, αὖθις, αἰϊα υἱσο; οοά. οἱ Μοανβ. αὐταὶ. 
αὐτὰ, ΑἸοχ. οὐ ΜΝ δβίθυτω. αὖτε. --- 8. 28. Οοά, 
οἀά. γρααὶ, ΑἸοχαηά. οοηΐ. γερααὶ, δα άἀϊίο « ΨΙά6, 
γραῖαι. » -- 8. 234. Πλουτωνίς (Οἵ. Ἰηὔ, 290 οἱ 31). 
ΤΆΡΟ ΘΧΘΠΡ]ο, ῬΓΌΒΘΡΡΙηδ. --α ὅ85. 3, Ἄα]ρ. νεοθαλ 
οοΥΡοχὶὺ Αἰοχαπά. -- 8. 26. Οοά. οἱ δὰ. 
τηπίαν! ΑἸοχδπά. οο]]αίο Βαργ. ν. ὅ. --Ὗ 5, 38. « 
5115 αἰ {ἢ 01115. ὙΙάθίαν ααϊ65 ἃ αγεθοὶβ ορίδτὶ, ἰὰ ε 
πἶδὶ (Ἀ]Π1πηὰρ, ἃ ρἰγδιβ συθθοῖβ, ααἱ ἐον δ. 5515 οδἱϊ 
ΙΔ ογᾶβ ἰηἰδβίαθαηΐ, δῆπὸ ΟὈΥ͂Π, νϑὶ 51ηὶ 
51 τηϑυη Ἴδη βϑ]απουϑηΐ, ναϑίδία δηΐθ ἀπ05 
ΤΔῸϊ ογᾶ τηδυι γᾶ, ᾿ΐα αἰ ᾿ταραπο ἀἰβοθάθγοι 
ἴον [νῖο, ΥἹ], 23ὅ, 54.» Αἴθξ. --- 5. 39. Οοά. 
τῆ816, Χγίαπά. Μᾶϊ!]6Ρ. ἑταροὶ, τηθπᾶοβθ, ὁ 
ΑἸοχδπά. -- 8. 80. θειοπαγὴῆς, α αἰΐδ οοπίοαΐα, ἃ 
ΒοΡιρίαγϑηι υἱ (1 βϑτι ππιἀϊοδὺ 7 λοϑαιι) 5, ΡΓῸ 8 
αυοα Βῖο βθῆβα οαγδγθί; σεμνὴ Πλουτωνίς ΑἹ 
οοπ͵θοίαγδ ργο οοάϊο. οὐ δα 4. βουὶρίαγα σεμνὴν 
τωνι. - ὅ8. 81. σοά, οἱ οα4. χοσμεῖτο, ΘΟΓΙ- 
οοά. σχεσίῃσι καχοῖσι. ΧΥ]., ΜΆ]Π6Ρ. δία. σχέ 
ΑἸΙ6χ. σχεσίῃσι χαλῇσι. -- 8. 38, Οοά. 
χαὶ τὸ, Αἰοχαῃά. χαὶ τε, οὐ͵ὰ5 νἱά. ποίδτη. - 
Μουγβίαβ ἱμάσι, ΧΥ]. οὐ οοἰΐ. εἴμχσι. -- 
Οοά. οὐ οἀά. ἡματίῳ 5'πθ 56η581; ΟΟΥΤ. : 
60}1. “ΖΕ 5οηγ]. Ρ6)». δῦ. --- 5. 42. ΧΥ]. οἱ Μὰ! 
νομιστόν; οοἄ. Ἰδοίἑομοὰ οατὰ ΑἸοχδηατο τϑῖϊηα 
-- 8. 49. 0οα., ΧΥυ]. οὐ 8}11 ὅπως λυσίης ἄ: 



Ἵ 
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8. ὅ2. Οοα. ΜΆΠῈΟΡ, αἴχε, σοννοχὶς ΧΥΔηΔον 
ααθηΐθ ΑἸθχαπαρο; οοά, ὡσ᾽ ενι λᾶοῖς (εἰ6), ΧΥ!. ὡσ᾽ 

.,. Βαϑβί. ὧσ᾽ ἐνὶ λ., αἴιθ πὶ Βθοιιεϊ βιιηὺ ΟΠ Ή68. --- 8. 

. « νήσων ναέται, Ῥοηϊϊδηϊ, ααὶϊ ΟἸΐπι ρᾶγ8 οΪβοο- 
πὶ Γαονδηὶ (Τἰν. ΤΧ, 938) νἱἀθηταν ἰαχα 1 αἰϊπὶ ΠΡ 15 

56 Σ Ἰά θη) Ροβίθα οοϊ οἶδ πὶ ΤΟΙ δηλ ΔΟΟΘρουπὶ 
9 ΟΌΧΙ: Τν. ἰδία. οἱ Ὀὶοά. ΧΙΧ, 104.» 4105. 
716. ΜΆΠ1ου. τῶν ἀγχιάλων (7) ργο τὴν ἀντιπάλων εἶεν 
αἷαν (Ὁ). --- 8. δ... Οοἀ, αὗται 5᾽π6 ΒΘηϑι : δογγοχὶϊ 
χ. - 8. δῦ. Ψυ]ρ. νάσσωνται... οἷς ἐτίθενται. 
χδη θυ ϑιηθηᾶανϊί. --- 8. ὅθ, Οοὰ. ἐν πατρίοισιν 
ἷς, αοα Ἰᾶτὰ οονγοχοραὶ Βαβίϊαβ. « 146. δὴ ὅροις 
ΒηἀΌχΩ 511.» Αἰθα. --- 8. 87. «Τὴ ἥπο οοά. τίθηνται, 

αν Θ, αὈϊ ΠῸ8 τιθέντες, αιιοὰ ἰδτηθη ἴῃ βϑαισθηΐθ 
511. Δ] Ταυϊὰ τηνίαυθ ΠῸ8 οορσϑί. » Αἰθα. --- 8. 88. 
ἰ. δὲ οϑαά. ἐπέλθῃς. --- Κ5. 68. Οοά. οἱ οἀϊιε. μεγα- 

οὐκ ἀπάντη, πᾺ}}0 5θηβιι; μεγάλην θεὸν, δππο- 
. --- 5. θέ. (οὐ. ξεστοδόταν ξοάνησιν... ὃς ἄλεξα- 

τι (510), δονγοχὶἐ ΑἸθχδηᾶθν 6011. Βαρν. ν. 86. -- 
. θ0. Χυ]. οἵ οδἰϊ. οχ οοάϊορ ἱμερτός σε βάλεν, ΘΟΡΓ. 
χ. αὶ ΒΌΡ]ΘοΙς : « δἰδὶ ργὸ ἵμερτόν (Β.ρρ0]. ἐστί) 
ΘοΡθὺ τη δ ρ15 ἱμείρω. » ---Ἶ 5. 61. λαθοῦσα αυοὰ Θχμὶ- 

ηὐ 6 οοα. οἴγηθ8, τηαίαν!ὶ ΑἸθχδηάον ἴῃ λαθόντα. -- 
5. 08. Οοά. οἱ 644. νεόγνη, δον". ΑἸοχ. 6 οοηΐ. -- 
,. 09. Οοά. τρώσδητε παύσει σε, 51η6 56η8ιι, αποα 

ΒΘυνδυθυπΐ ΟἹ ἢ., ΘΟΡΓΟΧΙῦ ἃΐθιη ΑἸοχδπάθυ. 
- 8. 70, ργὸ σοῦ [(. σοὶ. 

ὍΟΧΥΙΙ. Εχ Ζοκβίηι. Ηϊϑί. που. 11, 36 : ..... ἐνέ- 
χον χρησμῷ τινι, Σιδύλλης εἶναι λεγομένῳ τῆς Ἔρυ- 
χίας, ἢ Φαελλοῦς τῆς Ἠπειρώτιδος" χαὶ αὐτὴ γὰρ γενο- 
νὴ χάτοχος, ἐχδεδωχέναι χρησμοὺς λέγεται, ὧν εἶναί 
γα ᾧ πεποιθότα Νιχομήδην τὸν Προυσίον, καὶ πρὸς τὸ 
οὖν λυσιτελεῖν ἑρμηνεύοντα, πόλεμον ἄρασθαι πρὸς 

᾿ πατέρα Προυσίαν, Ἀττάλῳ πειθόμενον": ἔχει δὲ τὸ 
γίον οὕτως" Ὦ βασιλεῦ χτλ. 

ΟΟΧΥΠΠ. Αρυὰ Ὀίου. ὅδ55. {.Χ11, 18 ; Ἐπειδὴ ὁ 
ρων, παραμυθούμενος αὐτοὺς (τοὺς Ρωμαίους) οὐδα- 
Ὁ ταῦτα τὰ ἔπη (Υἱ4. βαργ. ογδου]. 108) εὕρασθαι 
εγε, μεταδαλόντες ἕτερον λόγιον, ὡς χαὶ Σιδύλλειον ὄντως 
» ἦδον" ἔστι δὲ τοῦτο" ἔσχατος χτλ. --- Ἐδὶ οἰΐδτη ἀρ. 
ἀρθῃ. Ρ. 30ῦ, 93, οἱ ἰπ βοραίνὶ Αρδηϊ. δὰ Αὐι βία. 
ἰογθῖη Ῥγοϊο οηιθη18. 

ΟΟΧΙΧ. Ηθγδοιά. Ροπίϊο. θ6 Ογαοιι 5, ἃρ. ΟἸδτηθηί. 
6χ. δέγοηι. ἴ. Ρ. 139,48 Βα. 5.10., ΧΧῚ, 108, Π1ηά.: 
Σίδυλλα ᾿Ορφέως παλαιοτέρα᾽ λέγεται γὰρ χαὶ περὶ 
ς ἐπωγυμίας αὐτῆς καὶ περὶ τῶν χρησμῶν τῶν χαταπε- 
μισμένων ἐχείνης εἶναι λόγους πλείους, Φρυγίαν τε 

σαν χεχλῆσθαι Ἄρτεμιν, καὶ ταύτην παραγενομένην 
Δελφοὺς σαι: Ὦ Δελφοί... 

ΟΟΧΧ. Ρδαβδη. ΠΙ, νιπ,9 : Αἀ οοπἰθηΐοπθβ βρθοίδὶ 
ἴδ᾽" ΓΔ ΟΘἀϑθιηο πο ιπη ΓΘρ68. Τῷ δὲ Ἀγησιλάῳ χαὶ 
ωτυχίδη, παρέσχεν ἐς πλέον τὸ μάντευμα ἀντιλογίαν τὸ 
Δελφῶν, γεγονὸς μὲν ἐχεῖ, ἔχον δὲ οὕτω" Φράζεο χτλ). 
τε οὖν Λεωτυχίδης μὲν ἐς ᾿Αγησίλαον ταῦτα ἔφασχεν 
ἤσθαι" τὸν γὰρ δὴ ἕτερον τῶν ποδῶν ἐπεπήρωτο ὁ 
γησίλαος. Ἀγησίλαος δὲ ἐς Λεωτυχίδην αὐτὰ ἔτρεπεν 
γνήσιον ὄντα "Ἄγιδος. ΤῸ ἀφαϊῖ οἱ ῬΙαίαΓομτΒ μοο 
ἀσα τὴ 'ἴπ Αροοίί. Π|, δὲ ἴῃ υβαπαᾶν. ΧΧΙΙ, οἱ ἴῃ 
δί. Π6 Ρυίλία ογας. ΧΙ, ουστη ποππι}1α Ἰθοιϊομ στη 
Ἰϑίαίθ, {γἸ αϊ: ἀαΐθυη χρησμολόγῳ οὐϊάδηι, ΠΟΙΏΪΠ6 
ΟΡΙΓΕΐ, ἀρὰ ϑρανίδηοβ, αὶ γϑίθυθβ βουίθβ ἰθπϑθδὶ, 
6 θαίασαιθ ἴῃ ΓΘΌῸ8 αἰν 1 η15 ΒΔ ρΊ6 85 οἱ ἀοοίτ5. Ηἰς 

ΡΒ θΘ αὶ ποίδϑ 6556 αιθιη δὴ ΓΟρΏδτΘ Τδορας- 
Ὧ6 οἰαυάτηα, δἰαιθ ογδοι!ατα ἴῃ ἡπαϊοῖο ποὺ τϑοὶ- 
Υν. Ηδθο ῬΙαἰδνομιιβ, Αοϑῖϊ. 1Π|: Οἵν Πγεαπα;. 1. ο. 
5. ὃ. ΡΙαί. ἢγ5. νοῦσοί σε ῥτο' μόχθοι σε. --- 8. ἀ. 
Π, Μοβο. φθερσιμόρότον. ῬΥΟ χυχωομένου Ρ]αΐ, [γ5. 
Αροοὶϊ. οἱ δ Ρψέϊ. ον. κυλινδόμενον, 5. χυλινδομένου. 

ἼΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
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ΟΟΧΧΙ. Ῥαυβᾶη. Χ, χχιν, 8: Κύπριοι δὲ (οἶχει- 
οὗνται γὰρ δὴ χαὶ οὗτοι “Ὅμηρον) Θεμιστώ τε αὐτῷ 
μητέρα εἶναι τῶν τινα ἐπιχωρίων γυναικῶν λέγουσι, καὶ 
ὑπ᾽ Εὔχλου προθεσπισθῆναι τὰ ἐς τὴν γένεσιν τὴν Ὁμήρου 
φασὶν ἐν τοῖσδε" Καὶ τότ᾽ ἐν εἰναλίῃ.., Εποατα, ΟΥρνίαπι 
γαίθιῃ, πηθιηουαὶ Ῥαιιβδηϊδβ Χὶ χα, θ, ἰηΐθ ν᾽ χρησμολό- 
γους ἄνδρας, οἱ ἰῃ 6οὰ, 110. χιν, θ, τοίου! δυπηάθπιὶ 
᾿ϑποϊαμη νδιϊοϊηδίθπτη θ8586 ΒΑΡ ΑΤΟυτη ἰπ Ογϑθοίδιη 
ἰρυαρυϊοηθηι, ααοὰ ὈΘΙΠατὶ Μϑάϊοαμι γοοδηΐ, 

ΟΟΧΧΗ. Ῥαιβδη. Χ, τχ, 11. Μυβθαβ, Απιϊρμθμὶ 
ΠΙἸὰ5, χρησμολόγος ἴι1586 οὐδ οθαίαν. όοοοο ἀδίαχα Γαΐν 
Αὐπθη!θηβίθιιβ. ονδοα! ατὴ, ἀθ οἴδθ αὰὰ δἰδθοιϊ βαηὶ 
δὰ ἀὐροβ- Ῥοίδιηοβ, ρυϑοίουατω ργοα!ἴοπθ, 408. ρθου- 
ηἷα Ποβίθβ οουγιρθγαηΐ, ΕἸ αβάθηι σοὶ ἐθβιϊ τη πηι 
Ιου ιαν 6χ Θ᾽ ὈΥ "18. ΘδΡταἸ ἢ θτι5. Ὠἶβοθ, α05 ϑχμῖθοι 
Ἰάθυῃ Ῥδιυβδηΐδβ, ἰδία. ΝἸὰ. βαρὺ. ἃ. 910, Καὶ τότ᾽ Ἂθη- 
ναίοισι.... [)6 8. Μαβεοὶ βοριϊθ 5, 405 νοοδί, νἱά6 γαπ- 
ἀ4}}} Π ϑϑονέ. δθοιιγα!. ὁ Ονασιιἐῖς, ν. 808 84.. αὶ γον- 
5105 Ἰδέ ηἿ8. ἐσδηβ᾽αίαση. οοοανΡ,, οαχα 1110 Βα ρΘυΐοσ 6 
ῃ. 2310, ἢος οΥδοι αγ. 

ΟΟΧΧΊΙΙ. Ῥαιβαη. Χ, χι, 10 : Τὰς Πελειάδας δὲ 
Φημονόης τε ἔτι προτέρας γενέσθαι λέγουσι χαὶ ἦσαι 
γυναιχῶν πρώτας τάδε τὰ ἔπη" Ζεὺς ἣν χτλ. Π6 ῬοΙοδάϊξ 
Ἡδβυο. : αἵ ἐν Δωδώνη θεσπίζουσαι μάντεις. Ὑ]ά. πι- 
ῬΥΙταῖβ Ἡθγροάοί. ΠΠ, δὉ, ποιϊδβίπηιση Ἰοουχα. Ηος ογὰ- 
Οα]ατα Θχμῖ θυ δὲ ἀδ]]θοιιβ Ογαο. υϑὲ. ΧΥΤΙ, 4, Ρ. 68. 
- ΟΥν βαρτ. οὕδο. ΑΡ0]]. ἀηόοηγτ. ἢ. 140, Ἦν Ζεὺς.... 

ΟΟΧΧΙΨ. Ῥδυβδῃ. Χ, χν, 3 : Στρατείαν δὲ τὴν Κε)- 
τῶν ὡς ἐχ τῆς Εὐρώπης διαδήσοιτο εἰς τὴν Ἀσίαν ἐπ᾽ 
ὀλέθρῳ τῶν πόλεων, Φαεννὶς προεδήλωσεν ἐν τοῖς χρησ- 
μοῖς γενεᾷ πρότερον, ἢ ἐπράχθη τὸ ἔργον. Π6 ῬΏΔΘΗηΐ ὁ 
ἰαἰαϊοα ὁοηβι]6 ἰρϑατη Ῥδιυβαπίδση, 110. Χ, χιι, ὅ : 
« ῬΠΔΘΗΙΪΒ. ΥΘΓῸ ΠΟΙΛΪΠΪΒ ἰπ ΟἸδΟΙΐθι8. Τρ ΔΗ 5 
ΗΠ... 1᾿ἰβάθυῃ ἐθιηρου  θι15 δχϑίι, ααϊθιι5. ΑΠΌ ΟΟΙ 5, 
οἂρίο Βδηιθίσῖο, γτορθυτη Οσοπραγυί. » ΟἿ, Ζοβίπι. 
Ηϊδί. 11, 36 οἱ Τχζοίζ. 1]. ΥἹΙ, Ηἰοέ. 118, δ19- ὅδ; ΙΧ, 
288, 814,820; Χ, 302, 12. ΑἸοχαπά. ἢδθο οὐχηΐδ γθρϑεϊι 
ΟΥδΟ. Χρησμ. Σιδυλλ. νο}]. Α1{. ἀρρϑπά. δὰ θχφιρβαπι, 
Ρ.118 5α4. --- 8. 2. ῬΓῸ αὐλήσει « αποὰ [ΘΡΕῚ ποααὶξ, αἰἷϊ 
Βδοῖαβ, Ατηδβϑθιιβ ἰασθθαύ ἐμπλήσει ᾿πίοΡρΥοίδίαβ ηεῖς- 
ἐϊέθ ηιμίο ἰϊέέονγα σοπιρίοὐϊέ; Θγ1Ὸ. οοπ]οονδί αὐχήσει. 
7αοἰαδιιηπάιις ἐπϑιίέαδῖὶέ, ααοα τϑοθριὺ 1,. Ὀἱηάουνῦ, 5ου- 
ναΐδ ἰδῖαθῃ Αὐηδβθθὶ γϑυβίοηθ ἐϊεέογα σοηιρίοδίξ. --- 
Τιοροπάστῃ νἱἀθίαν αὐλίσεται, ἐπ σαδέγῖδ οογιδιαοὐίξ, σα]- 
11ο6 δίυομαφιμονα. Αὐλήσει ἰΔΥη 6 ἢ ΘΧΡΙΙΟΔΕΙ ροίοϑβέ, δία 
σαποηΐ, ρτϑθ σαπάϊο. --- 5. 6. Ῥαυβδη. : Παῖδα δὲ εἶπε 
ταύρου τὸν ἐν Περγάμῳ βασιλεύσαντα "Ἄτταλον" τὸν δὲ 
αὐτὸν τοῦτον καὶ ταυρόχερων προσείρηχε χρηστήριον. 

ΟΟΧΧΥ. Οδ]Π1οθὰ5. δαϊαϊὶ (0γας. υδέ. ΧΥ͂Ι, ρ». θ0 
54.) Οχ ΓΘ ΠΟΙνΪΟ ααἱ ἴῃ δπίϊαο ΠἰΌγῸ τϑρογορδῖ; 
ἀοϊμάθ ῬΊοοΟ ΙΒ 6 οοά. ΕἸογθηί. ΧΥΉ, ρὶαί. ὅ7, 
Ρ.- 89, ἴῃ δερρὶ. ἃ ᾿Απίλοὶ. ον. ν. 230 534... οὰπὶ μοὸ 
Ἰοχητηδίθ Χρησμὸς [περὶ] Νέας “Ρώμης. --- 8. 8. 6Δ]]. 
χράτος, αυοα ΒΘΡΥΔΡῚ ροβδὶΐ, τηυίδίο. συνάρξεις ἴῃ 
συναύξεις Βαθαπά. ἔτη. ---- 5, 6. 64]. ἄρξεις, ΞοΙοϑοἴδπιο, 
νἱὰ. νβ8. 18. -- 8. 8. ΡΙ960]. πῦρ ὕστατον. -- Κ8. 9. 
Οοά. ἔσῃ καὶ γὰρ πάλιν, ὁοη]. ῬΙ660]. ἔση χενὴ γὰρ, 
ὥσπερ... -- 8. 11. ΡΙσ600]. πλήσῃ. --- 8. 18. σοα. χλῇ- 
ρον, ῬΊς60]. μόρον αἱ ΘΔ|]16θ08. --- 8, 14. (οα, χύχ- 
λωθεν. --- 8. 1ὅ. Οοά. εὐθέως. -- 8. 10. ῬΊςο60]. ἐφ᾽ 
ᾧ. Οοα. δικαίως ἐχόιδάσαι τ. ὃ. --- 8. 19. σοά. χρη- 
ματίσης. Αριᾷ ῬίοοΟΙ. γ88. 19-20 χηπίδίαν ογᾶο. 

ΟΟΧΧΥΙ. ΡΙαίδγροι, ἴῃ Οἷηιοη. ΧΥΠΙῚ : Ἤδη δὲ 
παρεσχενασμένων ἁπάντων (ὡς ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ Κύ- 

προν), καὶ τοῦ στρατοῦ παρὰ ταῖς ναυσὶν ὄντος, ὄναρ 
εἶδεν ὁ Κίμων. Ἐδόχει χύνα θυμουμένην ὑλαχτεῖν πρὸς 
αὐτὸν, ἐχ δὲ ὑλαχῆς μεμιγμένον ἀφεῖσαν ἀνθρώπου φθόγγον 



τ ᾿ Ἷ 
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ἃ γαῖθ Αβίγρῃιο ἀδίδτῃ ἐδα. νἱά6. 

ΘΟΟΧΧΥΙ͂Ι. Ῥμαίδνοῃ. ἴῃ Οἵριοηο, ΝῚ, οἱ 6 βογα 
Νιρηιῖη. υἱηα. ΤΧ : Παυσανίας δὲ Κλεονίχην ἐν Βυζαν- 
τίῳ παρθένον ἐλευθέραν ὕόδρει μεταπεμψάμενος ὡς ἕξ- 
ων διὰ νυχτὸς, εἶτα προσιοῦσαν ἔχ τινος ταραχῆς χαὶ ὑποψί- 
ας ἀνελὼν, ἑώρα πολλάχις ἐν τοῖς ὕπνοις λέγουσαν αὐτῷ, 
Ῥαῖνε χτὰ. Οὐ πανομένου δὲ τοῦ φάσματος, ὡς ἔοιχε, 
πλεύσας ἐπὶ τὸ Ψψυχοπομπεῖον εἰς Ἡράχλειαν, ἱλασμοῖς 
τισι χαὶ χοαῖς ἀνεχαλεῖτο τὴν ψυχήν τῆς χόρης χτλ. 
Εδάογη παραὶ Ῥαυβδηΐδβ, ΠΙ, χσιι, 8. --- 8. 1. 6Δ81}}. 
νας. υοὲ. ΧΥΤΙΙ, Ρ. 68, ὁχ ΡῬίαΐδροιμ. Οὔτ. 1. ο. 
στεῖχε. --- Οἵ, Θίοη. Οδ55.ὄ ΠΧΧΥΤΙΙ, 1Ὁ, τηΐν, ἢ. 230. 

ΟΟΧΧΎΉ,Ι. ΡΙαίο, ἰὼ Ογέοῃ. 11: ᾿Ἐδόχει τίς μοι 
γυνὴ προσελθοῦσα χαλὴ χαὶ εὐειδὴς, λευχὰ ἱμάτια 
ἔχουσα, καλέσαι με, καὶ εἰπεῖν. Ὦ Σώχρατες, Ἤματι 
χτλ. Ηοιτῃ. Π||αά. 1, ν5. 308, ἴῃ δἰϊαμη βθηβαχα ἀδίου- 
ἰ5. --- Οἷς Οἴοοι., [6 Πίυϊη. 1, 2ὅ. 

ΟΟΧΧΙΧ. ῬΡιαυίΐάγοι. ἴῃ Αἱοσαπάν". ΧΧΥῚ : Λέγουσι 
γὰρ ὅτι, τῆς Αἰγύπτου χρατήσας, ἐδούλετο πόλιν μεγά- 
λὴν “χαὶ πολυάνθρωπον «Ἑλληνίδα συνοιχίσας, ἐπώνυμον 
ἑαυτοῦ χαταλιπεῖν" καί τινα τόπον γνώμῃ τῶν ἀρχιτεχτό- 
νων ὅσον οὐδέπω διεμετρεῖτο χαὶ περιέθαλλεν. ἐξα γύχ- 
τωρ χοιμώμενος, ὄψιν εἶδε θαυμαστὴν ἀνὴρ πολιὸς εὖ 
μάλα τὴν κόμην, χαὶ γεραρὸς τὸ εἶδος, ἔδοξεν αὐτῷ πα- 
ραστὰς λέγειν τὰ ἔπη τάδε᾽ Νῆσος χτλ. « 

ΟΟΧΧΧ. Δραὰ ῬΙαίδνοι. ἰπ Μαγῖο, ΧΙΩΝ : δὰ 
γἱΐοθ ἤπϑιη, οαπὶ ἴῃ ἀἶθ5. τηᾶ]ον ἤδγθὶ 5118, Μδυῖὰβ 
εἰς ἀπορίας ἐνέπιπτε δεινὰς, χαὶ νυχτερινὰ δείματα χαὶ 
ταραχώδεις ὀνείρους, ἀεί τινος ἀχούειν φθεγγομένου 
᾿δοχῶν᾽ Δειναὶ χτλ. ἷ 

ΟΟΧΧΧΙ. Οὐαὶ ῬΙαίδιομαβ ἴῃ Πμομὶ. ΧΙ : Εἰς 
δὲ Τρωάδα χαταχθεὶς (ὃ Λούχουλλος), ἐσχήνωσε μὲν ἐν τῷ 
ἱερῷ τῆς Ἀφροδίτης" χαταχοιμηθεὶς δὲ νύχτωρ ἐδόχει 
τὴν θεὰν ὁρᾶν ἐφεστῶσαν αὐτῷ χαὶ λέγουσαν" Τί χνώσ- 
σεις, κτλ. οο ογδοαϊατη οχ ἰμϑὲ οἱ δυϊάδβ ἰη χνώσσω 
οἱ Λούχουλλος. 

ΟΟΧΧΧΙΙ. Ζομαν. 4ηπηπαϊ. ΧΠῚ, 1Ὁ, τ. ἢ, Ρ. 91, δὰ. 
Ῥαγὶβ. οὐ σβάγθη. Ηϊέ. Οσοριροπαι. ΟΧΥΤΙ, Ρ. 3138, δὰ, 
Ῥαυῖβ. Ηἰο : Πρὸ τῆς αὐτοῦ τελευτῆς, ἐθεάσατο χατ᾽ ὄναρ 
ἄνδρα τινὰ λέγοντα αὐτῷ" Τάχος χτὰλ. Διυπνισθεὶς οὖν 
ἠρώτα τίς ἐστι Μίμας ; προσχαλεσάμενος δέ τινα τῶν 
σοφῶν, ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτοῦ, τίς ἐστι Μίμας; ὁ δὲ 
ἔφη αὐτῷ" ὄρος ἐστὶ, δέσποτα, μέγιστον τῆς ᾿Ασίας, προ- 
σεγγύζον τῇ θαλάσσῃ, πλησίον τῆς νήσου Χίου" οὗτινος 
χαὶ “Ὅμηρος μέμνηται, φάσχων ἐν ᾿Οδυσσείᾳ" 

Παρ᾽ ἠνεμόεντα Μίμαντα. 

Καὶ ὃ βασιλεύς" Τίς ἐμοὶ χρεία πρὸς τὸ τοῦ Μίμαντος 
ὄρος, ἵνα ἐχεῖ τελευτήσω, ἀπελθών ; τοῦτο πλάνη δαιμό- 
νῶν, καὶ εἰδώλων ἀπατηλῶν ὄνειρος... 8. 3. Οιιβί. 
ΜΝ οΙ, ἔνθ᾽ ἂν --- ἁρπάσαι. : 

ΟΟΧΧΧΠΙΙ. Αρυὰ Ζοβίμπι. 110. 1Π, 9, Ρ. 320, οἱ 
Αὐημηΐδη. Μδυοϑ πη. ἢν. ΧΧΙ, 2, 2, ποη ργοοαὶ ἃ} 
ἰπτϊο. ΗἸο, « Οὐχμη, δἰ, δριὰ ψιθηπδηη αὐϊθδοουοὶ 
ΒΟΌΓΙΙΒ ποΥὰ τηθαϊθο ποοί5, ᾿ᾶρΡῸ ααδοάδιη νἱβᾶ 
ΒΡΙ ΘΠ αΙἀ1ον, ΠῸΒ οἱ γϑυβι8 ΠΘΡΟΟΒ τη 40 ΠΟῚ ν]ρΊ] Δ] 
Δρουίθ αἰχιῦ, ϑδ 61 ΒΈ Ρ π15 Τρ] ]οδηάο; ααἰθὰβ ἔροία5 
Ὠ181) ΔΒΡΘΥὰ 5101 ΒΌΡΘΙΘΒΒ6᾽ ὀχ βιηδθδί. » Εὐδὶ οἱ 
ἃριὰ Ζομπάγδιη ΧΠΠ, 11 πος. ογδοῦϊαπι, αὶ ἸΘο τα, 
ν8. 2. μοίρης... πέμπτης εἰχοστῆς. Ατητη. ΜδΓΟΒΕ]]. ν8. 
Ἰ, μόλῃ. 

ΟΟΧΧΧΙΥ͂. Αραίμῖαβ 6. Πρ. οἐ γοῦ. γοϑέ. 7ιι- 
ἐϊμΐαγι. 110. 11, ». 10, 6α. Ῥαρὶβ.: Οαΐάδηῃ Βομηδηϊ, 

᾿ΑΝΤΗΟΠΘΘΙΚ ΘΒ ΕΟ, ἈΡΡΕΝΡΙΟΙΒ. 
ῳ Ἄν - ΜΕ Ὲ οἷς δ . ἑ ν Έ - φὸ Ὃς ὃ ᾿ ᾿ 2.3 ᾿ ἢ , Ι 

εἰπεῖν" Στεῖχε᾽ κτλ. --- ΟὉ] 15 βόυημἱὶ Ἰπ οΡρ ἰδ  οηθτὰ, ξ οὰπὶ ΟΟΟαν ἰβϑοὶ 118. ἴῃ ἈΡΡῸ Ῥθυβίοο ἴηθτι) 

ιδέους, ἀπήγγελλε τοῖς ἄλλοις τὸν ὄνειρον χτὰ. 

.π᾽ ἐόντα... Ξ 

ν 

οδᾶδνοι,, σου βουαίῖ ἰθυρὸ 14 τηδηδεαγουπηΐ, 
ἐχάθευδον ἅπαντες ἐχείνης τῆς νυχτός, ἔδοξέ τις αὖ’ 
ὁρᾶν ἄνδρα πρεσδύτην, γνώριμον μὲν οὐδαμι 
εἰχάσαι, ἄλλως δὲ σεμνὸν χαὶ αἰδοῖον, χαὶ 
ἀσχοῦντα, ἐμφερῇ τῷ τε σχήματ' τῆς στολῆς 
πώγωνος τῷ λίαν ἐχχρεμεῖ χαὶ ἀφειμένῳ, ἐμ 
χαθάπερ παραινοῦντα χαὶ ἐγχελευόμενον τί 
Μὴ θάψῃς χτλ.... Ἀφυπνισθεὶς δὲ ἄθροον : 

ΟΟΧΧΧΥ. ῬΡιΙ]αίδγυοῃ. Οοηδοῖ. αὐ ΑΓ 
Ρ. 196. Ογδουϊαπι ΕἸγβῖο οαϊάδηι ἀδίθτῃ 
τηϑῃίίο (Ἰοοὰ5 ονδῦ ἍΡῚ δηϊτηϑθ 58 ἢ οἱ ͵ 5 Ὁ 
Ῥοηβἃ ἀδοδπί σοπβ θη 0115), 46 Ἐαίμγποο ἢ 
γδρθηιϊίηδ δῇ ποὴ β'ηθ βυβρίοίομθ νϑηθηϊ 
ιά. οὐ Οἴοθυ. Τιμ86.1, 18, ααἰ σγϑοοστα γ8 
θαϊαη ῥϑυοΒουηδη τὴ. (ῥυλεμ ταῖν ᾿ 
Θ͵ΊΘΟΟΒ δὶς ὑγδηβία : 

Ισηδν 5 Πουηΐη65 'π νἱΐϑ, τη ΘΠ 1 1185 ΘΙ" 
Εα μγποῖιβ μοί αν, ἑαιοσαχη παταΐηθ, 
516 δα ἈΠ} 18 βπῖγὶ ᾿ρβίαπθ ὑἰδῖααθ. 

αιδ 6Χ γΘΡβΊομ6 μϑϑίϊαϊ! βῖο νβ. 1, Οαβὲ. ὍΝ 
νΑπιαί εἶσι καὶ ἠλίθιαι φρένες ἀνδρῶν ααϊ νὰ} 
ἔρον, νήπιε Ἠλύσιε, φρένας ἀνδρῶν. ΦΆΤη Θ᾽ 
αν βὶαβ ἤπον. δίθρηδη. οἀὐϊάθναί ἠλίθιοι., 

ΟΟΧΧΧΥ ΙΝ. Εαϊάῖ Πο σα ββίαβ, ΠΙᾺ 
βοίαχῃ {πϑυϊὲ ονδοα! τα 8, ΧΊΡΆΙΠ πο : Ἐνόσει 
τωνϊνος χαὶ τῶ σώματι, τὰ μὲν ἐμφανέσι, τὰ δὲ 
ἀρρωστήμασιν" ἐνόσει δὲ καὶ τῇ ψυχῇ πιχρ 
τάσμασι, χαὶ πολλάχις γε χαὶ ἐλαύνεσθαι 
ἀδελφοῦ ξιφηρῶν ἐδόχει. Καὶ διὰ ταῦτα ἐὶ 
μὲν, ὅπως τινὰ ἄχεσιν λάθῃ, ἄλλας τέ τινας 
πατρὸς τοῦ τε Κομμόδου Ψυχήν" εἶπε δ᾽ οὐδ 
οὐδὲν, πλὴν τοῦ Κουμόδου" [τῷ γὰρ Σεουῆρ 
Γέτας, ὥς φασι, χαὶ ἄχλητος ἐφέσπετο. Οὐ. 
ἐχεῖνος ἐξέφηνέ τι μᾶλλον ὠφελῆσαν αὐτὸν, ἀ 
τοὐναντίον, ὥστε χαὶ παρεχφοδῆσαι). -- 
ταῦτα᾽ Βαῖνε χτλ.᾿ εἶθ᾽ ἕτερόν τι, χαὶ ἐπὶ ̓  
χρυφίοισι χτλ. -- ΟΥν βαρ. ἢ. 3971. -Ο 
δυσαλθέα οἰδιάϊο. γνοῦβι, δυσεπαλθέα ἃ. 
γΘοιίο οί, τ Τυδηβροηθθδὶ ΗἸον. ΝΥ οἱ δ, : τ. 

ΟΟΧΧΧΥΤΙΙ. Αἰμθη. Χ, βϑοῖ, 83, Ρ.. 
ἱκωμιχὸς] ἐν τῷ ᾿Ἀδώνιδι χρησμὸν δοθῆναι 
ὑπὲρ ᾿Αδώνιδος τοῦ υἱοῦ φησιν", 
λέγει δὲ Ἀφροδίτην χαὶ Διόνυσον" ἄμιφό' 
τοῦ Ἀδώνιδος. ---Ὗ 8. ὃ. ΓΛΡΌΤῚ Βα 6πὶ, ἔχειτον, ἅ8ι 
Βαὺ Ναΐδ!β Οοτηθ5, αὖ 6Χχ 615 νϑύβί οὔθ 0 ἢ, 
ἀεθυηοπθβ ἰρϑατη παῤθηέ ». « Εολίαββ ἰδτηθ πη. 
ἑλεῖτον ». Ε᾿. Μοίηροκθ, οαΐπβ ποίδυῃ δάϊ ἐπὶ 
υοΐογῖς γοϊῖῳ. ΒΙΌ]. ον.-1. Ἡιάοί, Ρ. 222, -- 
συρεῖο, νἱά. Ριπά. Ῥχέλμ. Π|. 231 οἵ 5680]. 
οΟἸ]ορὶς Ηδυπθαβ ἴῃ Νοίϊβ δά ἈροΙ]οδονΡ. 
Ρ. 898 5644. ᾿ Ὄνἵἕ 

ΟΟΧΧΧΙΧ. Ῥϊοάον. δου]. ΙΧ, 3. (Εχο 
Ρ- 146-16) οὐ Ῥίορ. Ιμδορὲ. 1, τ, 1 (38). Εἰ 
ΟΥ̓ϑοα]Ο Βαργᾶ δχμϊ ἰίο, π. 52, ρίαν ἃ 
ἄδτα Ὁ 4αθηι ἰηΐθ:" 58 ἀθοθρίδηθαβ Ὁ 
οάἀϊία βαπί οὐδοῦϊα, αὖ οἱ ααἱ βαρ θη 
ὑγῖραβ ἀδνοίαν. Ούγααθ ἀπὸ σοηβθηβαὰ δα 
Ι6γ6, ααἱ ροβίθα θὰπη ΑΡΟΙ πὶ Ια τη80 
δὰ 80 πιοάο πᾶρρανὶὶ ΡΙαἴαγομα5. ἴδ 
γιά. βαργν. Οὐ. Ῥυίῃ. ὅ2. Ἴοοοβ. δα ϑϑπι 
πϑηΐθ8. --- 8. 1. Ὀῖοᾶον, Οὕποτε μὴ λήξῃ, 
Μογορὰβ ἀϊοὶν Οοο5, ααϊὰ ἰπδα]α, 05 Μ8 
νοςδίδ 6ϑί. --- 8. 3. θιοάον. ἣν Ἥφ. χάμ 
γ5. 8. Πίοάον. ἐκ μέσσου πέυψ. ---- 8. 



ΘΟΧΙ,. ᾿λροᾶ Βίθρδῃ, Βυζαηΐ, ν. ἜἌρνη (Οἵ, ν. 
ς [αιρώνεια), απὶ μδθο γοίου : : Δευτέρα πόλις Θεσσαλίας, 
ποιχος τῆς Βοιωτίας, περὶ ἧς ὁ χρησμὸς, Ἄρνη χτλ.» 
Κιέριον χαλεῖται. Θυγατέρα δέ φασιν Αἰόλον τὴν 
Ἀρνῆν. --- ΟἿ, Ῥαύβϑδη. ΙΧ, τχ, 4, ϑίναῦ. [Χ, ρ. θ33, 
ὑ 5080]. ΤγΘΟΡν. ν. θ44. 

ΟΟΧΙ]. ϑόρμοο 5 βομο]Ἰαϑί. ἴῃ νβ8. ὅ1 Οξαΐρ. ὅο- 
π. εΣ φησὶ δὲ Ἀπολλόδωρος δι᾽ αὐτοῦ (χαλχέου οὐδοῦ) 

αθάσιν εἶναι εἰς “δου, καὶ Ἴστρος δὲ μνημονεύει τῆς 
λλχῆς ὁδοῦ χαὶ Ἀστυδάμας. Καὶ τις τῶν χρησμοποιῶν 

- Βοιωτοὶ χτλ. « ΤΑΡΔΡΙ ἰη νοὶ 8. ἴθ Ρ 8. ΡΟΡ 5 
οἴδον ταηϊζαβ δὲ ὅθη60 ᾿ἰγηΐηθ ἱπὰθ ἃῸ ΗοτηθιῸ 

: ΘηΊῦ, 

: 7 ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι καὶ χάλχεος οὐδός. 

Ἱ ως ἀδβουὶ ἰναν ἴῃ Η βὶοαὶ Τυθοφοπῖα, ν. 811566.: 

᾿ ἐνθάδε μαρμάρεαίΐ τε πύλαι χαὶ χάλχεος οὐδός χτλ. 

“θα πη ααϊάθχα ἀρὰ Αἰμθηΐθηβθβ ἴπ ΟΟ]ΟΠΟ ἤμ15856, 
ῬΟ]οἀονατη ἐθβιϊβοαίαν βομοιϊαβία : αὰ0 ἶρ8Ὸ ἴῃ 
᾿ ῬΙαΐο Ῥγοβουρίηδιη σαραΐϊββθ ἰγδάϊίαν.» Ηϊοϑῖφ. 
ποῖσι ΡΓῸ ἵπποιο ἈΠ 6ΒΙ 611 ϑιημθηἀδίϊο θϑί. 
“Ὁ) 

Ἂ ΚΙ. Ῥαύῦβδη. [Χ, χυῖπ, ὃ, ΟΠ 1Π6]68Ώ8, 
5. ΟΡΆΘΙ]Ι 51 ΠΟΟ ΤΘΒΡΟὨΒΊΙΤΩ ; ΕῸ ἰδηΐαχῃ : Ἔστι 

καὶ Ἕχτορος Θηδαίοις τάφος τοῦ Πριάμου πρὸς Οἰδι- 
)δείᾳ χαλουμένῃ χρήνῃ" κομίσαι δὲ αὐτοῦ τὰ ὀστὰ ἐξ 

φασὶν ἐπὶ τοιῴδε μαντεύματι. « ΕἸνΙΔηϊαΡ Πδ60 
[0}115 δὰ ΠἼαα. Ν, νβ. 1, οἱ δὰ Τιγοορην. Αἰθααηαῖ. 

Ὁ Τ194.» (Ρα6.) δίαιθ θρῖον. ἀθ Ανὶβίοίθι. Ρορίϊ., 
Ἰρν. οἂρ. {|| Ρ. 106, αὶ νἱά. ποὺ. ---Ἶ 8. ὁ. ΠΡΟ σέ- 
σῦς. Οοά. ἽΜοϑο. οἱ ΑἸαϊπα μαδϑηὶ σέθεσθαι. 

ΟΟΧΤΠΙ. ΟἸοταθηΐ. ΑἸοχ. ϑέροηιαί. 1, δι 1500, δὕ, 
Ι. 5Σ10., Ὁ. χχιν, 108. Π1πηά. 

ΟΟΧΕΙΥ. ῬοΙγθη. 1, 19 : ̓ Αθηναίων στρατηγὸς 
 Μέλανθος, βοιωτῶν Ξάνθος: ἐπολέμουν Μελαι- 

δπέρι' Μελαιναὶ χώριον μεθόριον Ἀττιχῆς χαὶ Βόυο: 
᾿ ὁ θεὸς ἔχρησε τῷ Ξάνθῳ᾽ Ξάνθον χτλ. -- Οοαῇ. 
αν ἀπάτην ; 811] τάξιν. Οαβαύθοη. : Ξάνθον ἀπατήσας 

Μελάνθιος ἔσχε. Κελαινάς, Θοῃ οἰ οθδὺ τδηλθ 6χ ααἱ- 
ιε ἰατη οοὐϊοϊ 5 ὃ μέλας φρόνον Πα ΘΗ τι ὁ μελάγ- 
)ος. ΘΙΌπου, ὃ μελάσφορος (8), ἰουίᾶ55. μελάσφυρος 
Ἢ λευκόσφυρος ἃρ. ΤΏΘΟΟΡ. ΧΥΠΙΙ, 82. --- στα. ΗδΡιρο- 
ἵν ν. Ἀπατούρια, οἱ οἵ. Ἐτοπίη. Π, ὅ, 4. 

ΧΙΥ.. ϑίθρμδη. ΒΥΖ. γ. Τάδαι : Τάδαι, πόλις 
ας, περὶ ὧν ὃ χρησμός φησι πρὸς Πισίδας “Ἄστυ χτλ. 

ΘΟΧΙ,Ί. 5080]. Αὐἰβίορῃ. ἴῃ Εφιϊέ. ν. 1923 (1010). 
θυοὰ 50 Θχρ!ϊοαί βομο βία : οἷον βασιλεὺς μέγας 
ρέξεις ἁπάντων ὥσπερ ἀετὸς τῶν ὀρνέων. Οἵ. ἦυ. 
)718 (979) οὐ 5080]. 

ὌΧΙ. Βθρουΐατη 8πη.. 1879 ΤΩΔΡΊΊΟΥ ἴῃ ΟΔΙΏρΡῸ 
: πα ῬΙῸΡΘ Αἰμθηδβ, υδὶ ορδπί Θριάσιοι πύλαι 
᾿-- Ῥογῖοὶ. ΧΧΧῚ, φαἀϊΐαχη οϑὺ ἴῃ Ἀθηναίῳ δοάθτῃ 

Φ Ὁ ΟῚ, ρ. 181. -- Ταὐτουαγαχη ἔουτηδ ᾿παάϊοαίαν 
ἐρὺς Ῥᾶσ]ο δηίθ ΟἿ". π.. στ νϑίπιβίϊουν, αὖ νἀ ϑίαν, 
ἰδαναίδ, ἕαϊὺ Ἰηδουὶρίϊο. --- Μϑοιμοναίαν Θριάσιον 
ον ἃΡ. Ηϑγοδοί, ΥΠΠ, θὅ, ἀπά6 ᾿π 6 }16 χθνὶβ 'ΓΗσΙἃ- 
αι Βοῦο ᾿ΙΔοομπτὰ ἤιϊδβθ, 80. ουχηάοθιῃ, ΙΧ, ἢ, 
ἰ, Αγοοῖ!. ΧΧΙΥ͂ οἱ 4 ναί. ΧΧΧΠΙ. 

9 οχιλπι: Εχ Νρυδὴν. 110. ὙΠ], ο. 6, 232, οἱ ϑυϊά. 
δέμων. τ΄ ϑῖσδθ. : ὅπερ κατ᾽ ἄγνοιάν τινες παρατρέ- 

" ἐγὼ δ᾽ εἴην Τενεάτης. --- ϑίθρ. ΒγΖ. ν. Τενεά' 
α, χόμη Κορίνθου... χεῖται μεταξὺ Κορίνθου χαὶ 

ὧν. 

ι ΧΙΙΧ. ΤΙ Ρ]αἰομὶβ υἱΐα δηοηγγηὶ Πῖορ. Τδουίϊο 

ἿΝ ΘΑΡΌΤ ΥἹ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. "δ 

Βα ᾽οοία ἴῃ. οδἀϊὶ, Ὀιάοι, Ρ. 9. : Ἔστι δὲ κἀὶ ἐχ τῶν 
μετὰ τὸν βίον αὐτοῦ τὸ δεῖον αὐτοῦ καταμαθεῖν. Γυνὴ 
γάρ τις ἀπῆλθε χρησομένη, εἰ ὃ δεῖ τὴν στήλην αὐτοῦ συν- 
τάξαι ἀγάλμασι τῶν θεῶν, ἔχρησε δ᾽ ὁ θεὸς τάδε" Δόξης 
χτλ. --- Ιἀ6πὶ οὐδουϊαγη ὀχ θίαι ἴῃ Ἰ]ρολεγομένοις τῆς 
Πλάτωνος φιλοσοφίας, ΥἹ. 

ΟΟΙ,, Αρυὰ Ῥοΐίγεοθηῃ, Ἱ, ὅ8 : Ἄγνων Ἀττιχὴν 

ἀποιχίαν ἤγαγεν οἰχίσαι βουλόμενος τὰς χαλουμένας 5, 
ὁδοὺς ἐπὶ τῷ Στρυμῶνι" ἣν “γὰρ καὶ λόγιον ᾿Αθηναίοις 
τοιόνδε: Τίπτε νέως χτὰλ. Ταῦτα τοῦ θεοῦ χρήσαντος, ὃ 
στρατηγὸς Ἄγνων ἐς Τροίαν ἔπεμψεν ἄνδρας, οἵ τὸ 
“Ῥήσου σῶμα νύχτωρ ἀνωρύξαντες, ἀνείλοντο τὰ ὀστᾶ" 
χαὶ καταθέντες τὰ ὀστᾶ ἐς χλαμύδα πορφυρὰν, κομί- 
ζουσιν ἐπὶ τὸν Στρυμῶνα. Οἱ μὲν δὴ “κατέχοντες βάρύα- 
ροι τὴν χώραν διαθαίνειν τὸν ποταμὸν ἐχώλνον. Ἄγνων 
δὲ σπονδὰς ποιησάμενος τρεῖς ἡμέρας, ἀπέπεμψεν τοὺς 
βαρδάρους, καὶ διὰ τῆς νυχτὸς τὸν Στρυμῶνα μετὰ τοῦ 
στρατεύματος διελθὼν, τά τε ὀστᾶ τοῦ Ῥήσου χατώρυξε 

παρὰ τὸν ποταμόν...... Τούτῳ δὲ τρόπῳ τὰς 5' ὁδοὺς ᾿ 
Ἄγνων οἰχίσας, τὴν πόλιν Ἀμφίπολιν ἐκάλεσεν. --- 8. ὃ. 
ΟΑβδάθοη. : « ΡΓῸ ἐναέως (αυοὰ οοὐἀά. Βαθθηί), 656 
εὐαγέως, δαὺ 5ὶ τηᾶνΐδβ, ἐνδυχέως : {Ππ4 τηδ]ο. » 

ΟΟΙῚ. Ἐχ ΡΙαίδγοι. (θεωςέ. ο»". ΧΙΧ, δὲ Αἰβθη. 1, 
81, ἰτδάθηίθ Αὐϊβίοίθθ. -- -ῦϑ. 1. Απίβθάοη ἀγῸ5 οὐδὲ 
Βωοίϊξο. --- 8. 3. Ηγρϑιδ βοὴ δϑί, αυοα βοΐδῃῃ, δρυὰ 
ΔΙΊαπὶ ΒΟΥ ρου θὰ τηθιηογαίδ. Οαΐη οἰΐατη Αὐϊβίοίθ! 65 
(ἢ ΤτοωζΖθηϊοναμη ΒΘΡῸΌ].), ἀαθτ Ἰδπάδὺ Αἰ μθηξθι8, 
ἐδϊτα. ᾿αϊουρυθίααν γοῦθ5 ἄμπελος Ἀνθηδονιὰς χαὶ Ὑπε- 
ρἰὰς ΠΟΠ 6Χ ὉΡΌΪ Τα ΠΟΡΆΪΗΙθι5, 564 ἀπὸ ᾿Ἄνθου τινὸς 
χαὶ Ὑπέρου. 81 Ρ]Ιαΐδγομο ογθάδβ, ἀπίμθάοη οἱ Ηυρογὰ 
ΠΟΙ Δ|1τ6 ἔπ γ6 86 Οδίδυσιδ, ἰη50]8, ατιςθ ΔΗ ααἰϊι5 
ἀϊοία Ινθῆθ, ροβίθα οὔτ Απίμθβ Ηυρουθβααθ ΟἿ 
515. 11 παθιίαγοπί, νοοαία οϑὲ Απίμθάοηϊᾶ οἱ Ηγρο- 
γἷδ. --- ΟἿ. Ο. Μύμορι ἔγαφηι. Ηϊβέονῖο. φρο. ἰ. 11, 
Ρ- 1ὅ. 

σι. Αἰμθη. ΧΗ, βθοί. 36, Ρ. 24. ΟΥγδοιαϊαμ πο Ὸ 
ΜΙ]65115. ΡΥ ΟΡ θτι5 ἀδίατη οϑῦ, οὰπὶ 86 δὖ ΠΠἸΌΘΓῸΒ 
51105 Ὁ] οἰβοθηΐθβ, ΟΡ 6] ΟΡ 65 ἃ. ΘΟ ΘῚ 15. ΡΔΈΡΘΙΙ ΙΒ 
οἰνι θ18. 5115 ροθηδβ δ ηρϑιββθηΐ, ΟὟ απὰ8 ἀἷὰ ἃ ἄθὸ 
ΡΓΟΡαΪΒὶ ἰαθυδηΐ. --- 8. 2. ΑἸΤυάῖταν ΟΡ Ὶ ΒδΡιιὰ 
ΒΌΡΡΙΙΟΙΟ, ααὰϊ οὐχ {118 1Π1|{8 ρο6 σοι θιβιϊ θρδηΐ. 

ΟΟΙΙΠ. ϑίσδροη. ΥΙ, ι Μετὰ δὲ Πυξοῦντα, 
Λᾷᾶος χόλπος, καὶ ποταμὸς Λᾶος; χαὶ πόλις ἐσχάτη τῶν 
Λευχανίδων, μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης, ἄποιχος. Συδα- 

ριτῶν παν Πλησίον δὲ τὸ τοῦ Δράκοντος ἡρῶον, ἑγὸς 

τῶν Ὀὐυσσέως ἑταίρων, ἐφ᾽ οὗ ὁ χρησμὸς τοῖς ᾿Ιταλιώ- 
ταις ἐγένετο" Λάϊον... ἐπὶ γὰρ ταύτην λαοὶ στρατεύσαντες 
οἱ χατὰ τὴν τ λίαν, “Ἕλληνες ὑ ὑπὸ Λευχανῶν ἠτύχησαν, 
ἐξαπατηθέντες τῷ χρησμῷ. Εν Βιίδη Ἰοροηάππι Λάϊνον 
5. λαῖνον; Βαδοδὲ δηΐπι, αὐ νἱἀοίαν, γα] ἰρ]6χ αἴνιγμα, 
αὐροίθ ὁχ 400 1ηι6}}[οὶ ροβδβιύ ἰαρϊαθιι οἶγοδ, ἄνδοο- 
ΠΘμ, 8. Ὀνυδοοηίδ, δὺ βγη) ΘΉ ἐϊ [δηλ (ὁχ λαῖΐῖον ΡΓῸ 
λήϊον, 8668), απδϑὶ σιτοσπόρον, οὰἱϊ ΟρΡροπδίῃν λαὸν 
ὀλεῖσθαι, ἱ. 6. αυδδὶ ροριΠοβυχη(), θϑάθγῃ τηθηΐθ. 

ΟΟΠΙ͂ΓΝ. ϑίγαθοη. Ὁ. ΥἹ, ὁ. 1 : Πανδοσία....- 
περὶ ἣν ᾿Ἀλέξανδρος. ὁ Μοχατεὰς διεφθάρη. ῬἘξξηηπάτησε 
δὲ χαὶ τοῦτον ὃ ἐν Δωδώνῃ χρησμὸς, φυλάττεσθα. 
κελεύων τὸν Ἀχέροντα χαὶ τὴν Πανδοσίαν᾽ δειχγυμένων 
γὰρ ἐν τῇ Θεσπρωτίᾳ ὁμωνύμων τούτοις, ἐνταῦθα χατέσ- 
τρεψε τὸν βίον. Τρικόρυφον δ᾽ ἐστὶ τὸ φρούριον, χαὶ 
παραρρεῖ ποταμὸς Ἀχέρων. Προσηπάτησε δὲ χαὶ ἄλλο 

"λόγιον, Πανδοσίη χτλ. "Ἔδοξε γὰρ πολεμίων φθορὰν, οὐχ 
οἰκείων δηλοῦσθαι. --- ΟΥ. Βαρν. π. 9 αἰζογατη 6] πβάθυηῃ 
Β6η5..8 οἰάθυῃ ἀδίθτη οὐ δοα] ,. 

ΟΟΙΩΥ. Αρρίδη. [6 δοὶῖ. ϑ,»". τιχιι, δα. ΚΟ ΘΙ ρΉ. 
οἱ Ε΄. θά. : Δέγεται δὲ χαὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου ποτὲ 



δὺ0 

αὐτῷ χρωμένῳ λόγιον προσαγορευθῆναι" Ἄργος ἀλ.... χτλ. 
πυυ ἃ 6] αβάθιῃ οὈϊίατα τοίου ΑρΡρίδητ5 ΟΥ̓ΔΟα] τὴ διάνα 
Μὴ σπεύδε χτλ. Βαργ. π. 181, απο ὈΪ5 αἰίαμι. 

ΟΟΙΜΊ. Αραὰ ἀϊν. Ῥαυίαμι, Κρ. αα Τί(. 1, 12, ὁχ 
Ποίο αποάδηῃ ΕἸΡΙ μα Θη1415 1)6 οὐ αοφιεἰὶβ ἸἸΌΓΟ; ἐθροϑί ταν 
ὨΪο γϑυββ Δ ΗΓ γτηο (γι). ἴηι Εριεέ. κα Θαϊαί. 

(ΠΙ, ὦ, ϑοογαία Πιβέ. ϑοοὶ. 1Π|, 16, οὐ ΝΊΘΘΡμοσο Χ, 26. 

ΟΟΙΥΊΙΗΙ, Ῥίομ. Οδ85. ΤῊ, 18 ΘΙ ΧΠ,18: Ὁ Αὐρθς 
δῆμος οὐχ ἔστιν ὅ τι οὐ χατὰ τοῦ Νέρωνος ἠρᾶτο... 
χαὶ μάλισθ᾽ ὅτι αὐτοὺς ἣ μνήμη τοῦ λογίου τοῦ χατὰ τὸν 
 ιδήριόν ποτε ἀσθέντος ἐθορύόδει. Ἦν "δὲ τοῦτο" Τρὶς δὲ 

χτλ. --Ι46 βαρυ. 918. ἴῃ ΠΠῸν. ΤΛΤΙ, 18, ΡΙ6πὸ ν5. ὃ. 
τ δὴν στάσις ἁ Συδαρῖτις Δ ]οἰ ἴα} ν5. ὃ Ἰπ πὶ ἀφροσύνα. 

ΟΟΙΠΙ. Ἐχ Ῥμιοβίν. 4ροϊϊοηπ. Τῆψαη. γιέ. ΝἼΠ, 
81, 8. Τιου]οηϊατη αὐδδὶ ΑΡΟΙ]]ΟπΙ ἀθ δηϊπηὶ ἃροᾶ- 
πἰβ. ογδοῦϊαχα αὐοα ἰδπαῦδηη γα αϊίατη γοίονὶ ῬΆ]]ο5- 
ἰναίαβ. Οὐδ δἀοἰββοθηξβ, ααἱ ῬΡΪΓΠπῚ ΔΗΪ ΠΟΥ Τὴ Ἰτὴ- 
τιον δ} 81 πα! ἢ] πλ6 οὐρά θηβ,αποάδτα ἀθ μαῖα ϊο 60 
«ἀάαποίαβ ῥα αἱ πᾶῆσοθ Πάθηῃ μαθοροὺ δ οοπῇ θυ θίαν. 

ΟΟΙΙΧ. Τὰ τπδυογ ρου ογᾶίο βαρτα ραίθατχῃ, ἴη- 
το. πρῦοι ΝΙοοιηθαϊδηη οὖ ργορ  ηαιδπι ΘΟΟΙ Θϑίδυη 
8. Ῥδηίδθοηί 5. ἘΙαϊ Ῥαῦ β Τλιοὰβ 1. αν». 45. 
ηιῖη. οἷς. .1,». 2391. Ορίϊτηϑ νἱαϊ Βοοκμῖαβ, ον. 8169 
Ἰος 6556 ΟὐΆΘΙΙ ἰγαρτηθηίαμη Δ]1οὰ γὰρ δίγαΐαὶ δαϊ- 
ἱὰσὰ ἀθ Δ ΠΟηφ6 βιϑυ  α6 σοηβα] θηΐὶ, 8564 ἴθ 6 πὰ 
ἀδργανδίδ ρορρϑνδηι ΘΟΥΓΟΧ ί. --- 8. 1. 61 Ιὰρ15 παθϑὶ 

ΠΤΟΛΙῚ ΔΡΙΑ, νοϊαϊυ]ορογο πτολιάρχα, απο γϑοθρὶϊ 
οἱ αθογρ. Και 6 115 Ερίου. οοηΐϊ. 1086. ---ν 5, 3. εἰῆναι. 
ΠυΔΥΏΥΙΒ πα Ἰοδη αν" 1π ΔΡΟΡΎΔΡΠΟ ἀπδγιπι γ6] ἰγ! τὴ 
Ἰουδυθιὰ ᾿ς θυ να] τὴ, σαωτῆρ, ΌῚ οἷᾶγθ Δρραγοί 

ΛΩΠΎΡΟΝ,, ὑψιμέδοντα (46. αὰο ἰαγιθη ἀπ (αι), 

αὶ ΟΡΜΕΛΟΝΤΑ,. αᾳυὸ οἸππία ποὴ δα πηἰἰἰθη ἃ 
7πα]οανίτημβ. α΄. 410. ὡρ[οἹμέ[δ]οντα. ---Ἶ 5. 3. ΒΟΘΟΚΗ. 
ἀδαϊῦ πάμφοιτον ἄνασσαν αἴιδ ΒΘηϑι11 ΘΆΓΘΙ6 νἹ ἀθηΐα". --- 
5. 4. φύτλα τοιϊπαϊί, Οα} 8 ν ΡΌ1 (φύτλον) Πα]] πὶ 
ΘΧ ΩΡ] πὰ Ὑἱαϊ. Π6 ν88. ὅ- 17 απϊἀαθδτη ΘΟΠ]]Ο6Γ6, αἰ 
Ῥ6Π6 οϑηβαϊί, ΠΟῚ δὶ ρου δ8 ΡΡΘι ΠῚ. ---ἶ8. 18. ῬΤῸ 

115 αδ8 Βα Ὀϑἐ τηδύον Ω ΔΕ ΑΙ Ω Σ βουῖρβιῖ ΒΌΟΚΕ, 

ΠΟΙ 51η6 ἀπ ἰδ ἢ 5 5600 ἐ ἄδεται, ὡς ἐνέπω. α. Κδ!|0. 
ὧδε γὰρ, ὡς ἐν τάδ᾽ ἐρεσσόμενοι πολιῆται. 

ΟΟΙΧ. 451]. Τδιαρυϊά. ἴὼ Αἰοααπανο δ5θυ6». ΧΠΠ: 
«Τρ86 οὔσῃ ναίθχῃ οοηβα!ογθῦ ἀ6 [αἰ αν 15, ΠῸΒ ΔΟΟΘΡΙ558 
«Ἰοιαν νϑύβιιβ δάμαο ρϑυγα 8; δὲ ῬΡ 8 αα] θη 
ΒΟΡΏΡῈΒ.: Τὸ τηδηθί οἷο. [ηἰ6]]θοίαπη οϑί, ααοα 1πίθν 
αἶγοβ οἰϊδιη γοίθγγοίαν. Τὸ τηδπῃθί, ᾿ρΡ., αποά ἰθηθί 
οἷο. Ἐκ απὸ ᾿πἰθ]]οίαϊη οβϑὶ, Βουάδηὶ 1ΠΠπ|ΠπΔ0 ἸΤᾺ ΡΘΡῚΪ 
ΡΡΙΠΟΙΡ πὶ αΐαναπι. Νϑηα 1 οϑὺ Πρ υ πα, πἶδὶ ἀραᾶ 
ἘΒογηᾶποβ, αποὰ ἰοηθύ ᾿τρουίαχῃ ὃ Εὖ ἤδθο αὐἰάθχη ἀθ 
ΟΥ̓ϑθοβ Ὑ ΡΒ 5. ϑαηὺ ρὈγοαϊίδ. » Εδάθηι 8116} 510 
ἰάθηη Οδβδαροη. 

Γαιάων, ὑγρᾶς τε καὶ οὐρανοῦ ἔσσεαι ἄρχων" 
ἠδὲ μένει σε χράτος παντὸς ὕπερθε γράτους. 

ΟΟἸΧῚ. Ογδουϊαση ποὺ ἀθ ἐγὶθτι5 ἀθουη οπατη. σ6Π6- 
θὰ 5 Ῥυϊπιδβ δα! αϊύ ϑὐθασηαβ, 1)6 ρεγθηπὶ Ρ᾿ϊοδορλῖα 
ΠοΡῚ Χ, οἱ δὲ Ειριιδῖϊ, εὑ"δὶδ ηιθῶ, γιοηιῖηιθ, Τλιρα. 
1δ40, ΠΥ, 1542, 1η-ὁ, οἱ επί. 1591, ἴῃ δίθασῃὶ 
ΟΡΘ".. ἰη-ἴ0]. {. Π]Ι. --- Ποϊημᾶθ ὀχῖθαϊ ᾿ληρ. Μαῖὶὰβ 
6Χχ ὁοα, ΑἸ ΓΟΒ. Μϑαϊο]. 1816, ᾿π-ᾷ. ΒΘρϑί ας οἱ 90}. 
θην. ΟΥΘΙ] 5 πὶ Οριιδο. ΟὟ. υϑέξ. βοπίοπέ. δὲ ηιοραϊ. 
11ρΡ5. 1819, ἴη-8, {. 1, ». 519, οἱ Βοϊξβοηδά. Νοέϊο. οἕ 
Ἑχίναϊίς νοϊ. ἘΠῚ ρϑνί. Ὧν Ὁ; ΩἿΙ, οὐ τϑοθηίμιβ (1890) 
οχ οοα. Βοιθοηΐο. ΘΟυβί. ὙΝοΙΓἤυ5, ἴῃ: Ρογρλυνγὶὶ ὧδ 
»Ῥ᾽λιϊοβδορπῖα φέρ. {ἰδγο)". Ἠείϊηῳ. Ρ- {{ 5466. οὐπὶ ΠΟΟ 
ἀὐρμο Ὃ Πορφύριος ἐν τῷ δευτέρῳ βιδλίῳ τῆς ἐκ 

ΑΝΤΗΘΠΟΘΙΑΣ ΘΕ ΕΟ ΑΡΡΕΝΌΙΟΙΒ 
λογίων Φιλοσοφίας. αὐτοῦ παρατίθεται χρησυὸν. πε 
θεοῦ τοῦ ἀθανάτου ἔχοντα οὕτως" --- Ἀθανάτ' 
-- 8. 10. ΑἸΩὈ}. οοά, τεχνώμενος, ΒΟΡΌ. τεχνού 
Βίθαοῃ. τεχνώμενος. --- 5. 11. ὅτε ρτοὸ ὅτι ἃ. 
ΘΟΥΡΘΟΙΔΟ 68. --- 8. 12. Οοά. ΑἸΩΌΙ, ἐπιστρ 
Βαρον ἀνάχτων Βογιρίὰ 680. 6]. ἀγγέλων 1 1η οοὐ. 
-- 8. 18. Αταθν. οἱ βίθιοι, γεγαῶσαι. --- 88. 18. - 
Βοϊββοπδά. οοῃ)ο. Πῦν. ἰδυᾶ. Ρ. 39. : τ 

οἵσε χατ᾿ ἦμαρ χαὶ νύχθ᾽ ὑμνείοντες ἀοιδαῖς, Ε΄. 
βουλόμενον ῥ᾽ ἐθέλοντες ἀεὶ διάγουσιν ἐς ὦπα. 

--ἶῖ8. 20. ϑαρνδ βουιρίαπι οί ἃ ῬΟΡΡΏΥΕΙΟ ὅτα ὦ τὸ 
ὃ χρησμὸς τάδε" Τύνη χτλ. ᾿ 

ΟΟΙΧΉΙ. Αρυὰ δοδηπ. ΑδθουνοβανεῚ δάϊι. Ὁ. 
16. ἴῃ ΒΙ Ιοίῃ. ρΡ.-ἰαῖ. Αὐὰρν. ΕἼσα. ὨΙάοί, ἜΣ 
ἔγαρηι. ΙΝ, Ρ. ὅ08, ̓ Αυραβίυδ, Ἴ8 : Οὗτος (ὁ Αὔγοι 
τος) τοὺς λογίους τιμῶν βήλοκ γένους ἀπέλαυνε, τόδε 
λόγιον προφερόμενος" Μήτι πελ.. : 

ΟΟΠΧΠΙ. Εχ Ῥογρισν, 56 Αὐβέϊη. 11,9: Ἐπ ; 
δὲ, ὃς ἣν ἔγγονος τῶν θεοπρόπων, βουληθέντι προ 
ἀπάρξασθαι, ἐπιτρέψαι μέν φασι τὸ λόγιον, σὺν πο 
εὐλαδείᾳ. "Ἔχει γὰρ οὕτως" οὐ σε θέμις κτλ. 

ΟΟΥΧΙΝν. Αρυὰ Επβοῦ. ῬδιαρὮ]]. ἴῃ δὐὰ 
Ον»αΐ. ααἀ ϑαποίον. οοίμηι, ΧΙΧ-ΧΧΙ, ὧδ αὰδ ΟΡ6 
ΡΥΘίϊαπι οδὲ Ἰηθτηορᾶσθ Θ᾽ 566 τὴ ἘΌΒΘΌΙ (Ρ6 
Οοηδίαη ἐϊρϊ 110. ΤΥ, χχχτ) τοδιἀπηοῃίαχα : “Ῥωμαί 
οὖν γλώττῃ τὴν τῶν ἀδγων συγγραφὴν. βασιλεὺς 
μετέδαλλον δ᾽ αὐτὴν μετερμηνευταὶ φωνῇ [τῇ ἡ 
οἷς τοῦτο ποιεῖν ἔργον ἦν" τῶν δ᾽ ἑρμιηνευθέντων 
δείγματος ἕνεχεν, μετὰ τὴν παροῦσαν᾽ ὑπόθεσι 
ἐχεῖνον συνάψω, ὅν ὁ αὐτὸς ἐπέγραψε τῷ τῶν γί 
λόγῳ, τῇ ἐχχλησία τοῦ θεοῦ ἀναθεὶς τὴν γραφ ἥν, 
τις χόμπον εἶναι νομίσειε τὴν ἡμετέῤαν ἀμφὶ τῶν λεν 
των μαρτυρίαν. --- 8. ἀ. Κυμαίαν ΡΥ ΣΘΘΡ ΝΣ 
τὴν ἡιδύλλαν. Οοηδβί. ἐδία. χιχ. -- 8. θ. ΥἹ 
βα ποία Ἶο ΔΡῚ ΟΡ᾿μαὐαν τρία 5 Ἰπύρθρρυϑβ, ἈΡ], 
ποίδί α]δϑίαβ « ἴῃ οδυτῖΠη6 Ὑ1ΡΘῚΠ μοο (ἄγουσ᾽ ἐ 
βασιλῆα) ποι ἀϊοὶ », δα αϊίααθ : «Θθαχα ΟΌΠ8 
αἰ, ΟΡΙπδΡὶ Ἰϊοοί, γΟΙΒῚΒ ΨΙΡΡΊΙΠΙ Ρδα]α τὴ ἰγὴ 
γαΐ, οἱ δαί αὶ ΠΟσΘη Θχίθι 010 Θχραηχογδί, τὶ 
Ἰηθῃ 0 5110 86 νἸ γί. » --- 8, 7. Οοηϑί. : Καθ’ ὃν 
(τοῦ “Ῥιδερίου) ἡ τοῦ σωτῆρος ἐξέλαμψε παρουσία 
τῆς ἁγιωτάτης θρησχείας ἐπεχράτησε μυστήριον 
τοῦ δήμου διαδοχὴ συνέστη" περὶ ἧς οἶμαι λέ 
ἐξοχώτατον τῶν χατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν ποιητῶν. ---- 
Τπηθηαδίιβ ἃ 8] 6510 ααϊ βίο ψυ]ρο ἰγδαϊθαν 
(βοίο τηθίνο : χαὶ στοναχαί τε χατευνάζονται, 
Θχί γᾶ, γΟ08 ΘΟ 1010 Ιάθτῃ κατευνάσονται αποα, 
Οατα τ  αδ, βϑηΐθηία οοηγθηϊ,. --- 85. 10. 
ἥρωας, δηλαδὴ τοὺς διχαίους. --- 8. 21 Β.]] γα, 
υδαϊίαν, μαρϑὺ βθηβιχῃ : σοί δέ παῖς θαλεροὶ 
καταδεθριθνῖαι; οονγοχὶν γα]θβίιβ. --- 85. 32 
Οοηβί. τούτων οὐδὲν ἀληθέστερον, οὐδὲ τῆς τοῦ. 
ἀρετῆς οἰχειότερον εἴποι τις ἄν. --- γ8. 9}.. 
αὐτά. Οοάοχ Ευκοίίδημβ (46 Νίο. Ἑουαυεί,, 
ΓΘ Βέπέν8] δι Ῥδυϊογηθπΐ 46 ῬΔΡΙΒ) ΡῬΙῸ 
μαθοὺ ἄσετ᾽ ἐνιπὴν, 5ομθάθο ἄσιτ᾽ ἐνιπὴν ( γαί. 
Οοἀά. ὄλλυται πίσσης. Τιοροθαῦ. ψαϊοβὶαβ οὑπὶ, 
Β610 δ Βοηρδυβίο ποίη, αποά, δ1ζ, γθβροπᾶθι 1 
8111 νου 15 δέ μαία μορδα υϑπθηϊ, αυοάαυθ, 
ΡἰδανΡ, ΒΟΙΙΌΙ ἠαθθὶ ὄλλυτε. δ6α ἴῃ 1070 Μ 
τηϑΡο πη θιηθηάδίαν ὄλλυται ἄτη, αυοὰ, 
Εμκοί. οοα. ποιήσεως ς, Β0μ6α. ΚΕ. ποίσσης. --- 
Οοηβί. : Τοὺς μὲν τῶν ἡρώων. ἐπαίνους τὰ τ 
ἀνδρῶν ἔργα σημαίνων" τὰς δὲ ἀρετὰς τοῦ 
τοῦ “χόσμου σύνταξιν χαὶ τὴν εἰς αἰώνιον δια; 

γασίαν λέγων" ἴσως δὲ καὶ τοὺς νόμους οἷς 
ἐχχλησία χρῆται, χτλ. -- 5. 29. Εδί ἂρ 
“Ναϊοβίατῃ πρῶτον μέν, ἀνθερίχων ξανθῶν ἤγοντα 



ποηανὶ αἱ ἰδ: Ταϊουρρθίαίαν Οοηῃδίδηίϊηι8 : Τουτ- 
ὁ χαρπὸς τοῦ θείου νόμου ἤγετο εἰς χρείαν. --- 8. 

». Τλυθηϊία Ἰορθυθι παθησέμεν ({) αιοὰ οοπνθηϊὶ 
τὴ ὙἹΡΡῚ Πηδ Βθη θη δ : ἤοη ρα έϊθἐμι)" ν᾽ Θ8 [ΠΟΘΙ ..--- 
:. ἀξ κα παρατρέψει λιδάδεσσιν. Μα!ΐπα Βου Ὁ" παρα- 

εἰ αὐ οδὲ ἴῃ Βοῃῃ}θ 15. ΕἸ] ορ πίον ΘΗ ΪΠῚ αἸοῖϊίαν πρέπειν 
θήτι. ϑουῖθο οἰΐατι πάρα ἀϊδ᾽ αποιῖτα αὐ ϑϑὺ ἴπ ΠΡ .Ὸ 

οἰΐαπο. Ῥδυ]ο ροϑὶ (8. ὅ0) υηδ]ῖηὶ ὅρα εὔπηχτα 
οἶπ ἱπηροΡαίϊνο. Εδὺ θηΐμλ ἱπιθυρ θίδυϊο ὙΘΡϑιι8 
σΠἸδηὶ Αβρίοο οοηυδαο, θές. » Υαϊθ5. Οομΐονι ἰάθη 
οὐ Ἰορίταν Ἰηνα, ἴῃ ᾿ρ8ἃ ογδίίομο χόσμον χητώεντος 
α φησὶ χαὶ τῶν στοιχείων ἁπάντων χαράν. --- 88. 53. 
1. ΠΡΟ Ἰοϑτιπίαν 50: 

Ἶ ο Ρηθόσυνον τ᾽ αἰῶνος ἀπειρεσίον, λάσιον χῇρ. 
εἴθε με γηραλέον ζῶντά τ᾽ ἔχε νήδυμος ἰσχύς, 
σὴν ἀρετὴν χελαδεῖν ἐφ᾽ ὅσον δύναμίς γε παρείη... 

05, τησίαἰδ, ἰα θυ ρα πο 06, ϑηιθηάαν Ὑα]θβίαβ. 
ας, οοα. ζῶντά γε νήδυμος ἰσχύς" σὴν ἀρετὴν, οἴο. 
5616 ΥΘΡΌῸ ἔχε. « ῬΟΡΙΓῸ Τῃηοηθηάιϊι5 Ἰθοίου ΟΠΠΠΘ5 

ἸΡΘῚ 1 γΘ Βαι5, ὑατα ἴῃ ΕἾΚ. οοὐ., ἔπτη ἴῃ ΒΟ θα ΐβ, 
ἢ ἃ οαρίὶϊο ον; 568 ΡΕηᾶ ἰδπίαπι. ΘᾺ] 5618 ΨΘΙΒῚΙ5 
Δ θα], τηοαΐοο ᾿βρδίϊο ἃ ῬνδΘΟΘ θη 118. ΒΟἸ ἈΠΡῚ. 
[κὰ ἰάθο ἢϊ ααΐα θη οοηίϊηπὶ νοι δ ηΐαν αἱ ὙΘυΒῈ18, 
ἃ ουτὴ ΟΥ̓ΘΌΡ15 ᾿π θυ] οι Ἰοπ 5 ΟΟπδβίδηίηϊ. » Καί. 
ἃ Ὑ Α] 6511 θυ θη αῖο ποη ἸΔοπθαχη ἰο00 Του θάϊπιμ ἃ- 

ι. Ουἰὰ φημ δὲ ποοοθ ἔχε αυοὰ Εἰκοίϊδηο οοά. 
δϑὲ. {πο ἰδηϊαπι ταίαίο γ ΡὈ0 γϑυβιιμὰ γϑβιϊ αἰ πλ118. 
:Ὑ5. 58. ἘΟΡ. ϑιθρμδπιιβ 4αϊ πὰπο νϑυβατγη 510 δα 1α 1 
ΠΟ Αἰ βανη ἰπ 6 ]] 1 6 θαι ; 8111 ταδί }5 γἰβατη βρη  βοανὶ 
Ἰαηῦ. --ΥΊ. ἀοοιὶ Βομποῖϊβί (τς. Ηδομοίίθ) ποίδγα ἰὴ 
πὸ Βιιοοῖϊο. Ἰοσῦτῃ Υἱά6 ---- : αθ τὰ ΒΘΏ ΌΤΙ ΡΟΙ ΟΥ̓ ΘΤΩ 
-- δ Θβ1ι5 : « [ἢ βομοὰϊ5 ἈΘρΊ5, ἰπααιί, δὲ ἴῃ 

« Ἑακοί, ᾿ϊὰ Βουιδῖταν ἄρχεο μειδιῶν ὡς ἂν ὁρῶν χτλ. 
: ααΐθ8 [8.01 Ἰπγατ ον αὐ γϑρϑπὶ ΠᾺ 115 100] 500] Ρίαγδχη 
Βα γ6. 516] ̓ρίταν θπαθηο : ἄρχεο μειδιόωσαν ὁρῶν 
ν μητέρα. χεδνὴν --- γνωρίζειν. δ αὐ]ά θη ουηθηἀἃ- 
6 ΟΡ Ππι5 Π1Π1]..» --- 8. 00. « Ἄονθὰ ὙΊγΡΊ ΠΝ πη 
οἷρ δοοθρί Οσηβίδη  πιι8, ΠΘΟ ἱπέρυρυ 85 ΟὙΣΘΟΙΒῚ 
Θηΐτη 1 6 ]]6χὶδ, απδδὶ αἰχίββοὶ ὙΊΡΡῚ 5. ΡΌΘΓΟ 

ἸΓδπίθβ ΠΟῚ ΔΡΡῚΒ1556, Π60 ἀθιιη 1}}} τη ΘηΒΔγΩ, Π6Ὸ 
θδγη ΟἿ 116 ᾿τη ρου ἰν1556. Θο]ΠἸοθὲ Οοηβίδη τ π8 νϑὺ- 
τὰ ̓ Παγὰ ὙἹΡΡΊΠ] Τποὴρθ Ῥανῦυθ ριι6}" : οἰεὶ ΤΟΊ. γ1861)6 
"» 6,65 θές. Ἰθρ᾿Θι ἀτι ραϊδνῖ αηο ἀποία ΔΌΒασθ Ἀ}1ἃ 
5. ποί0Π6 : ἱποῖρθ ρᾶΡΥΘ ΡΆΘΓ ({π) οαἱ οἷο.» Καϊ. 

ΟΟΠΧΥ. Ἑππᾶρ. Υὲξ. ΡΑϊοδορῆ.. 21 (9-Ὁ0). Ονὰ- 
ατὰ αποάάδηη αὐοα 5101 ἰπ τηδηὰ ἀϊνίπἴτιβ. ἴη- 
τρία τα ἔαϊβθθ δὰν οὐθαϊαϊὶ δαὐ βἰμηυ]αν!ὺ ΖΘ βίαβ, 

105 δὰ ογθάθηάυμῃι 14 δἀἀποονθὶ. Αα ἀἰν᾽ πδίϊο ποτα 
Ἰδτηάδτη αὐτο ἤθθαΐ 6 ρβθοθηι δἰᾳαθ ἰπ Βουη 5 
τῇ προνδὲ. Ποβοοπαάογδὺ δὰ ρυθοθβ ἄθιιβ, οὐ βθχϑγηθ- 
5 ὙΘΙΒΙ 015 ΟΥΔΟΙΪ τὴ οαϊ ονδί, ααδπᾶο ἀἰάπιοί 5 1118 

) βρουτίδ, δάπαοσ πηρία. οοηίουυῖταβ, ἀδίονασαη οἰϊδηὴ 
ἼΠΟΡ (αῸ 06 ᾿πΘΠΔΥΤ Δ Ό1115 1116 οὐ οϑο ΠΟ 8 ὙΘΡΒΌΌΤΩ 
πἴοχίιβ, χηϑιηουᾶ αἰ] Ρ5τι5 Θχ οι ἀθυ δὶ) ραθγαχη γοοαδΐ, 
᾿Ππρ᾿ ἀατα δαῦδηι, δα Θχίθρρϑηάδγῃ οί θη οὐ Θοα]ο5 
δργοί, Καὶ ὁ θεράπων πρὸς αὐτὸν ἔλεγεν" « Ἂλλ᾽ ἡ 

τστερά γε χεὶρ ἔξωθεν χατάπλεώς ἐστι γραμμάτων. » 
αἱ ὅς εἶδε" χαὶ τὸ πρᾶγμα θεῖον εἶναι συνεφρόνησε" χαὶ 
᾿οσχυνήσας τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα, καὶ τὰ γεγραμμένα εὗρε, 
ν χρησμὸν ἐπὶ τῆς χειρὸς γεγραμμένον" ἔστι δὲ οὗτος" 

Ὑδλ. ἢ 

ὌΠΧΥΙ. βθναδο, Υ. Ἰουλιανός. Μαγύϊπι5 (ργϑϑίαϊ. ᾿ὴ 
ἴδπ. Μιϑοροφοηθηι Ρ..80, Ἰουλιαν. αὐτοχρ. Τὰ Σωζό- 
α, 1888) ἢοο ΟΥ̓ΔΟΌΪΙ ΠῚ θεία ἀμ τγ 8556 Ομ πὰ Δ] 6 ΓῸ 

οὐ δρᾶ φυχηάθχῃ ϑυϊάδη Ἰθροὶίαν, 5οα ὕστερον πρό- 
υ π Ἰόως 6556. 14. Δπέλοϊ. Ραίαί. ΧΙ, 148, 
γενέων ποτέ. --- 8. ὅ. ᾿Απίο Κακίον. φαΐ, ἐθέων. 

ΟΟΙἸΧΎΙΙ. Μανίη. ἰπ Ργοοῖϊ υἱία, ΧΧΥ ΠῚ : (Πρόχ- 

᾿Οονιηθη. Π, 18, 

ΙΝ σΑΡΌΥ ΥἹ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. ; δὸ 

λος) ἔδοξε. εὐὐ ἔτος ἄγων τετταραχοστὸν ὄναρ λέγειν αὐ 
πὴ τοιαῦτα’ Ἔνθ᾽ ὑπερ... 

ΟΟΙΧΥΤΠ. Μαυίη. ἐδίά. (Υ΄. οὐδο. 511}6}.},... καὶ 
δευτέρου δὲ ἔτους ἀρξάμενος ἐπὶ τοῖς τετταράχοντα χεχ- 
ραγὼς (ὁ Πρόχλος) ἐδόχει λέγειν ταῦτα" Ψυχή μοι χτλ. 

ΟΟΠΧΊΧ. Αρυὰ Βιοῦθθαπι, Εοίο. ρ)ι δεῖς. Ἱ, ὅ3, ΡῈ 
ΟΧ ἱποϑυΐο δισίουθ; Ἰοοιβ Ὠἷὸ Ῥοθιϊοιβ ἸὩβορ  ρίι5 οδὲ, 
χρησμός. ---Υ 8. 1 Δρ. Οδηΐθυ, οἱ ἰὴ οοάά, οουαρίθ παροὺ 
καὶ ἀγεννηθέν ; αγοίίιι5 ἰπ ΕΟ» ἡἰοφ. Ρ. 1θὅ, ογιθπἀαίαμι 
ΒΟΡΙρΡΒΙ γῆ γεννηθέν ; Ἠδθονρθη. γαῖα γενηθέν. -- 8. ὃ 
Οδηΐϊ. οὐ οοαά. ἀλλὰ τὸ μὲν λυθέν ἐστι κενῆς; ἡδὲ πρὸς 
αἴθραν, Οτοίϊα8 ἀλλὰ τὸ μέν λυθέν ἐστι χενὴ χόνις, ἣ᾽ 

δὲ χτλ. --- 8. 4. Οδηΐ. μ.}10 βϑηβιὶ μετήορος εἰς 
αἰθέρα πλοῦς. Οοἀά. Υ. Α. εἰς αἰθέρ᾽ ἁπλοῦν ; γΘΥΒαΪΩ 
γϑϑίϊναιε ανοίαβ τηαίδηάο αἰθέρ᾽ ἐς ἁπλοῦν, τη8}6 νον 
εγεῖσιι5. ἀρέλιον, Οἵ, ιν. “Ζη. ΝἹ, 116 5α4. : ριώ"ιηι 
γϑαυϊὶ ΖΕ μον οιίυ 86 ηδβιη, αἰφιια αἰαὶ δἱηιρίἰοὶδ 
ἸφΉ ΘΉ 1. --- 8. ὃ « Οδηΐ. Ἄλλο δ᾽ ἐξ ἄλλου γεννώμενος 
ἠδ᾽ ἀναδλάστων, γοίναραηίθ τηθίρο βίη! δὲ βθῃβιι. 
ατοῦ, ῬγῸ ἄλλο γϑϑβιίϊι ἄλλος χαοὰ οοπβντηδηέ οοὐά. 
Υ. Α. ΒΕ. Αἰὐἰδπθη Ὑ6] 510, δἰδὶ νϑυβὰβ Ὀ6η6 ργοοθάϊέ, 
ἸἸθΘΡΘῸ ἴῃ Θχρ!!οδίϊοηθ; οὰπη ἄλλος ὨΪΗ1 Βαθθαῦ δὰ 
αὐοὰ ΤΘίΘυῚ ροββιί..... Εααϊάοτη ποῦ ἀπθῖῖο ἄλλο 
58 ῃΔΙΩ 6856 ἰδού] οηθτα Β ᾽ 6] θοίο σῶμα, ααοα οἴατθ 
ἀοοθὺ Βθαιθη8 ψυχοῦται. » ΗΘΟΥΘΉ. --- 8. θ. « χαινοῖς 
οοαα, Υ. Α. σαι ατοίϊο ργὸ χενοῖς. » 14. 

ΟΟΙΧΧ. Οδάνθη. Ηϊδέ. σογηιρθηκ. ρανὶ. Π|, 211-918, 
Ρ. 50. ΜΙοΒδοΙθῖα οορπογλΐηθ ΘὈΡἸοβατη οἴ (26 46- 
γϑὺ γΘΡΡΘμΘηβίομαη ΒΔ51Π1 αἰθὴ δὰ ᾿πρΟΡ α΄ 
δνθχϑραῦ, ἢ 6].18 Ἰοοῦτη βαίῆοουθ νο] αἱ ΒΔ 51] οἰ τι τὴ 
φυθιηάδτη πη ρθυΡίουθθ οὶ οοΐβ ΤΙ σΘΙη. Πρόσεστι 
γὰρ αὐτῷ, αὖ αἰχὶξ ἀρὰ βϑηδίυτη, ἩΡΆΠΟΙ μὲν ᾿χτλ. 

ΟΟΙΧΧῚΙ. Ζομᾶν. Απηαΐϊ. ΠΠ. οἱ “Οφδάγρη. Π|ιβέ. 
Οογηιροηά. ρανὶ. 11, 3ὅ4, ρ. 818. : Ἀπεστάτησε δὲ ἐπ᾽ 
αὐτοῦ (τοῦ Μιχαῆλος) χαὶ πᾶσα ἣ Δαλματία" ἐφέρετο δὲ 
χαὶ χρησμὸς παλαιὸς περὶ αὐτοῦ, ἔχων οὕτως’ Ἀρχὴ χτλ. 

ΟΟΙΧΧΙ. Νίοοθίαβ, ἰῃ ἀηπαὶ. Ψοαῃ. Οοριη. ιἰ; 
ὙὝετοῦ δὲ χατενεχθέντος ῥαγδαίον, χαὶ τῆς χοιλάδος 

χαταρρύτον γενομένης, ἐφ᾽ ἧς ἐστρατοπέδευτο, ἥ τε 
βασιλέως χλίνη μετεφέρετο πρὸς τὸ κατερρεῦσαν ὕδατος 
μέρος" καὶ αὐτὸς ἣν ἐπὶ στόματος. ἔχων τὸ φάσκον οὕτω. 
χρησμώδημα" ἹΤόποις χτὰ. Οἵ δὲ τὰς τῶν βασιλέων, 
διαδοχὰς χαὶ μεταθέσεις φιλοχρινοῦντες, καὶ τοῦτο 
πέρας εἰληφέναι ἔλεγον" ὮὮ πῶς χτλ. πῇ μὲν ἐς τὰ μέλαγα 
χαὶ σίζοντα σιδήριχ τό παλαίφατον τοῦτο λόγιον ἀφορᾶν 
ἰσχυριζόμενοι, δι᾽ ὧν ὁ χαυτὴρ τῇ χειρὶ τοῦ βασιλέως ἐπε- 

γήνεχται, πῆ δ᾽ ἐς τὸ τῶν βουνῶν προσώνυμον ἐφ᾽ ὧν - 
ἐκεῖνος χατεσχηνώχει., τὸ προφοίόασμα ἄτα 
δς- φάραγγι, χαθ᾽ ἣν ὄρη διχόρυμόα... ἅπερ λόγος αἶρε 
Κοράχων φωλεοὺς χιχλήὀχῥδθαι δόθοΣ ) 

ΟΟΙΧΧΠΙ. Νιοθίαβ, ἴθ ἀηπαὶ. Μαπιοὶ. Οορι- 
ποηὶ 1, 1, 1. Μδηῆιθὶ οοο οἱ ὑνϊοϊηΐα ΔΏΠΟ5 
βῬορῃδυῖὶ ἀ148- -1180) ἀλη ΔΗ ΠΟΡΌΤΩ Βατηγηδτα ἀθηο- 
ἰδι ροϑίγθιηδ ἴῃ Μανονὴλ 5.118 08 : --- Πρὸς ἥν, οἶμαι, 

᾿ παράτασιν τῆς ἀρχῆς, Ἴ τὸ παλαίτατον ἐχεῖνο λόγιον 

ἀφορᾶν, ὃ διέξεισιν οὑτωσί" ἀλλ᾽ ὑστάτη χτλ. 

ΟΟΙΧΧΙΨΝ. Νιοοίαβ Ομοηϊαί. ἴῃ Αηπαὶ. Απαγοηῖο. 
ΒῈ} ἤη. : Περὶ δ᾽ Ἀνδρονίχου χαὶ 

ἕτεροι τὸ μέλλον αὐτῷ προφοιδάζοντες ἰαμόεῖο: στίχοι 
βίόλοις ἐμφέρονται, χαὶ στόμασι πολλῶν περιάδονται" 
σὺν ἄλλοις δὲ χαὶ οὗτοί εἶσιν" Αἴφνης χτλο. --- 8. 4. 
Πλήρη χαὶ πότου τόπον τὸ Οἴναιον ὑπεμφαίνουσιν, ὡς 
δηλοῖ χαὶ τὸ τῆς χώρας προσώνυμον, ἐξ οὗπερ Ἀνδρόνι- 
κος ἀπάρας... πρὸς Κωνσταντινούπολιν παρεγένετο. 



δῦ8 

- ΟΟΙἼΧΧΝΥ, 14. ἐδία. 1, 18: Ῥυρρδίοηθ οσπδαβῖδ 561 Ὸ 
5.0 ΟΟΟΔΒΌΠ 50115. ΠΟΒΏΪΗ1 τοαἀπηἀδης τη ἴῃ ὙΘῊ 15 

᾿ Βυσηογαπι Θρθβϑιῦ. Τδαπθ οατη διηϊοὶ ἀἰχββθηΐ, υϑίπβ 
{Ππὰ ογδουϊαπι δὰ ϑυτη ΡΟ ΠΘΓ6, Δρεπανηφόρε χτλ. 
ΔΥΡΙάΘη8, ΟΥ̓ ἾΠΟ 608 [8}}1 Γδβροπαιί. 

ΟΟΙΧΧΥ͂Ι. 1ᾳΔ. Αηπαΐ. ]1Ξξαας. Αηφοῖ. 1,1. : ἸἾἸσαά- 
χιος ὃ Ἄγγελος... τῷ τοῦ Ἁγιοχριστοφορίτου αἵματι, 
ὡς εἰπεῖν, τὴν βασιλείαν ὠνησάμενος, ἐχ τοῦ μεγάλου 
παλατίου εἰς τὰ ἐν Βλαχέρναις ἀφιχνεῖται ἀνάχτορα, 
χαὶ ἑαυτὸν οὐχ ὀρθῶς ἕλχων τὰ ἔπη, χαὶ ἀνὰ στόμα 
φέρων διὰ παντὸς, ἃ περὶ τοῦ βοοσχήμονος βασιλέως 
ἐχπεφώνηται, χαὶ διεξίασιν οὑτωσί: Τὸ σχῆμα χτλ. --- 
Βοοσχήμων ἸοχῖοῖΒ οἱ 7λθβαι7)Ὸ ἴρβ8ὸ ἀθϑϑί. 

σΟΙΧΧΥΗ, 1. Εχ ΑὐἸβίορμδπο ἴῃ Ράοο, ν. 1008 544. 
εα. ΒρΡαποϊς. « ΤΌ1 Βδοῖἀβ ργοθοῖραθ ἀθυϊἀθηΐαν 1π1- 
ἰαίοῦθβ, ἀπᾶθ 1Π]πὰ εἰ γὰρ μὴ Νύμφαι γε χτὰ. Βδοὶδ 
δηῖτὴ ΝΥ ΡΒΔυαΤη ἰηβυϊρδίίομθ ΟΔΏΘΡΘ 856 ἠδοίαθδί, 
γοοαίαβ 1460 ἃ Ῥαυδβδηΐδ (Χ, χτι, 11) κατάσχετος ἀνὴρ 
ἐχ Νυμφῶν. » Α4ἴ6ᾳ. ἩονΙἀοηΐαν αυοαὰθ μάντεις ααὶ, πὶ 
ἨΊΘΡΟΟΙ65 ἃ αὰο δἰδιηί ἰδία ὁγᾶουϊα, ρτοβίθηζαν 
ὨΪΗ1] δά 56 βῬϑυ ΘΓ ὨΪΒῚ απὸ αἰχὶύ β᾽ Ὀγ}]1ἃ. --- 8. 8. 
« ἀλωπεχιδεῦσι. 5΄Ίο Ὀἰηὶ οοἀά. οὐ ρυΐίβοθθ δάϊιι. υθοίϑ. 
Ν 8610 πη ἰῇ ΤΘΟΘΏΠΙΟΓΘΒ γϑηθυῦ ἀλωπεχίδεσσι. » Β)". 
-- 8. 13. ἀχαλανθίς, εἶδος ὀρνέου, ἢ χύων, παρὰ τὸ 
αἰχάλλειν ἴσως τοὺς γνωρίμους, ὑλάχτειν δὲ τοὺς ξένους. 

. ϑμίαας. : 

ΟΟΙΧΧΥΗΙ, 2. Ἐκ Αὐϊβίορη. Αυϊδ. ν. 907 544. οἀ. 
Βναποκ. Ιπἀποῖίαν ρούβοῦᾶ Πποιηΐηθ Χρησμολόγος, 
58} απ « Υἱά δὕτπιι" ΘΟΥΩΪΟῈ15 βίη]! ΒδοΙ 8 (ὡς ἐστὶν, Αἰϊ, 
Βαχίδος χρησμὸς ἄντιχρυς λέγων εἰς τὰς Νεφελοχοχχυ- 
γίας) ρδιυοαϊδηη ἴδοθυθ, βισααὶ Ηοτηθυΐ, οὐπ5. οβὲ οδη- 
Π6 πὴ Κάμινος πους ἰηἰἰϊο : εἰ μὲν δώσετε μισθὸν, ἀείσω, 
ὦ χεραμῆες..., ἣν δ᾽ ἐπ᾿ ἀναιδείην τρεφθέντες, χτλ. » 
Αἴοω- -- 8. 8. αἰετὸς ἐν νεφελ. Τηπυϊίαν ΟΥ̓Δ Οα] τὴ 
ΑΒΘ θηβίθαβ ἀδίατη αποὰ ἃ βομο! δία Αὐ᾽βίορῃ. 
βουνδίαση υἱᾶ. ΒὰῈ π. 240, Εὔδαιμον πτολίεθρον... 
ΨοΡΌδ αἰετὸς ἐν νεφ. 510. Θχρ!οαὺ 5680]. : Βασιλεὺς 
μέγας ὑπερέξεις ἁπάντων, ὥσπερ ἀετὸς τῶν ὀρνέων, 
(Ὁ. ᾿πῦν. 18, νβ. 3) δα ἀϊίααο : τούτου δὲ τοῦ χρησμοῦ οὐ 
μόνον ἐνταῦθα, ἀλλὰ καὶ ἐν "Ὄρνισι (ν. 979) χαὶ Δαιτα- 
λεῦσι μέμνηται (ΕὙᾶρτη. ΧΧΥ͂ΠΙ, οἀϊ.. α. Ὀϊπά.). 
Οδϑίθρατη τὰ ἴη46. δηίϊα 8 ΡΓΟΥΘΡΌΪο ἀϊοίαχτη δϑβί 
ἀετὸς ἐν νεφέλαις ; γᾶγῖο 56ηβι ἐπὶ τῶν δυσαλώτων, αἱ 
δ. ϑ1α. οὐ Ζθῃῆοῦ. Π, 80, βῖνθ ἀθ ὕ, αδθ ἰΙοῆβθ 
οΘίθυὶβ δηέθοϑ! τί, αἰ ἂρ. 5680]. βαργνᾶ οἰϊδίπτη,, οἷς, 

ΟΟΙΧΧΙ͂Χ. 8. 1δὲα. ν. 988, 544. Ταδία οδν!]]α 906 
Ἑδίϊαϊοὶ (Χρησμολόγου) οΥδο.]} 15 πο. ογδοαϊατη ορρο- 
πϊΐ Ῥιβίμθίθυιβ, αποά βουηθὶ ἱρβαμ 5101] ὁχ Αρο ] η 15 
᾿Ἰρβῖι5 νδίϊοι 115 ἀθβου  ρ51556 δἰβυτηδί. --- 8. ὃ, Χρησ- 
υολόγος ὃ Λάμπων. 56}0]. Ὃ δὲ Διοπείθης νῦν μὲν ὡς 
χρησμολόγος, ἑτέρωθι δὲ ὡς χυλλὸς χαὶ δωροδόχος. Ταἴθηι. 

ΟΟΙΧΧΧ. ἀ. Αὐβίορῃ. ἱπ Ἐφιιϊέ. ν. 197 5644. -- 
8. 1. Βυρσαίετος, τὸν Κλέωντα λέγει, ϑοελοί. --- 8. 2. 
δράχοντα, τὸν ἀλλᾶντα, 1ά. ; χοάλεμον, ματαιόφρονα, 
δῖα. αἱματοπώτην. ΕἸΡΙΪΠΘίοι μοο ορίΐχηθ οοηνϑηϊί δἱ 
Ὀγδοοηὶ ααἱ αἱμαποτεῖ, αὐ ἀἸοὶς 5680].., οἵ Βοί6}}15 αυἱ 
ΒΔΠΡΊΪΠ6 ΤΩΡ] ΘΗ ἐπι". --- 8. 8. Παφλαγόνων : ᾿ππαϊίαν 
ΟἸδοη ααἱ ΡΔΡΕΪΑΡῸ οὐαί. 

ΟΟΙΧΧΚΧΙ. ὃ. «Εχ Αὐἱβίορῃ. Ἐφιῖέ. ν. 1018 546. 
[64. Βγιαποκ.} Ιηϊ τη οΥδΔΟυ]οσασα ἔρθαιθὴβ ΒοΟ 
1586 νἱ δία... Νο ἀυθιΐαγηυβ τοΐατα ουη β 1 ΟὨ τη 
φράζεν, Ἐρεχθείδη, Βδο: 415. 6586 ν6] ρβϑιᾶο-Βδοὶαἱβ 
566 0115 516 ΑἸ ΠΘΗΙ θη β᾽ θὰ5 Δα] απ 15.» 416α. Ιά. 564. 
οὔδο. οἱ πη. 288-ὁ;: 289, οἷο. --- τὖβ. ὅ. Αἴδχ. δρᾶς, 
οοίί. δρᾶ. δ΄ολο!]. κἂν μὴ πονήσῃ ταῦτα ὁ χύων, ἀπολεῖται. 

ΑΝΤΗΟΙΠΟΟΘΙΑΣ ΘΕΟΣ ΑΡΡΈΝΡΙΟΙΒ Α 

᾿ 

Ι ΟΟΠΧΧΧΙΙ. 6. Αρ. θαπιάθπι, ἐδ. γ. 1030 544. Π6- 
γἹάθηύαν δ ΟἸΘΟῺΪ5 οὐ ἰῃβι οἷαι οα] ἀβάδη ρΘγβοηΐβ 
ογδοα!α Ρ]Θυιπηαθ ἢοίδ, ααϊθὰ5 δὰ ἀροϊρίοπάσπι 
ῬορΡαΪα ρας 5ο]θθδηΐ ΡῬ]Θ ΐοοΪθθ. --- 8. ὃ. 
γήσαυν, ἰηδι}]88. ατιὸ8 γϑοί!ρ8] ΑἰΠΘΗἰθηβιθα5. ρϑμα 
δηΐ. Π 

ΟΟΠΧΧΧΠΗΙ. 1. 114. ν. 1081 544.--- 8. ὁ: Κώνωψιν 
τοῖς ῥήτορσιν. δεῇλοί. --- 8. ἀ. « ΑἸΪαά 1 δὰ ογασαϊατας 
ΑΙΠΘΕΙΘηΒΙ 18. ἰθῦροῦθ Ῥυβιοὶ 61} δαίαπι, απος 
γϑίου:ὶ Ἡογοάοίιβ ὙΠ, 141, ἀπάθ νϑοθρίατη δὲ ἴπ 
Απίλοϊ. Ῥαϊαέ. ΧΤΥ, 98.» Οἰϊαὶ οἴδγη βομο]. ΑἸ βίορε. 
50Χ ΒυΪᾺ5 ΟΥ̓ΔΟᾺΪΙ γϑγϑιβ : Τεῖχος Τριτογενεῖ ξύλινον 
χτλ. ἊΝ 

ΟΟΙΧΧΧΙ͂Γ. 8. 1δϊά. ν- 1081 Ξααὶ Ῥοραΐαπι 811ο- 
ααϊίαν ΟἸθοη ααἱ 80} ποιηΐηθ ἱέραχος 5θ:ηθί ἱρϑαπὶ 
ἀφβιρηδί, ΓιδΔοθαθθιη ΟΡ τη ΟΟΥΝῚ ἐρθοϑη εἶ απ οδρ Εν, 
ατοβ οορθραΐ Πϑιηοβίμθπθβ ἴῃ ΘΟ Πἴᾶτη Ρτοβοΐβοθηβ, 
δἀάυχογδίαμπο ΟἸθοη. ϑολοὶ. ἐ ΕΥΥΡΕ Ἔδτιν 

ΟΟΙΧΧΧΥ͂. 9. Ιδἰά. ν. 108 564. ᾿οααΐξαν ἰδὶ 
γα. ---Ἶ 5. 1. Τοῦτο τὸ ἔργον, 1ὰ οδὲ φαρίαγα [86 
τη ἱοΥΌτΩ,. Θρμδοίονϊα ἴπ ἰηδα]α,, αδθ Πϑιηοβίῃ, 
ἀθθθθαίαν, αδηὴ 5101] δυτοσαθδΐί ΟἸθοη. --- ὅ85..3 
ψια. 5Β68ο]. : Ὑ3) 

ΟΟΠΧΧΧΥ͂Ι. 10. « Ια. ν- 1061 54. [πιᾶϊξ ροοίδ δα 
θᾶρ'68 γϑυθογισα δὲ ἰδυίο]ορὶδβ οὐ δύο! ορίαβ, αἴχδδ 
ἰῃ Βδοὶαῖ5. ογδοι]β, δ] ἰβαθ δα ϑοράτη ἰπβίδι οοη- 
ἤρτβ, ΟΡΘ ΓΘ Ὑἱάθηΐ" ΟΟΟΘΙΡΙΒ586, ααδρατη οὐδ 
ΘΧΘΙΏΡΪ8ἃ ἴῃ ποϑβίνῖβ ΘΙ ὈΥ}Π]ηῖ5 παπὰ γᾶν βαηΐ. » 4] 
Τπηπϊΐαν ΟΥΔΟ τη αποα (586. γθρα ἀδίατα ν᾽ θέαν, 
αυοάααθ ἃ Βομο! δία Αὐἰβίορῃ. ἴῃ πππο νϑυβατη οἰΐα- 
τὰν: ᾿ ἘΣ ἫΝ 

Ἔστι Πύλος πρὸ Πύλοιο, Πύλος γε μέν ἐστι καὶ ἄλλ 
ἐστι χαὶ ἄλλος ἃρ. ῬΙαίδτοι. (Πὲ υἱέαπαο 233) αἴΐοπο, Υ᾽ 
4] οὐ 'ρ88 παρῳδίᾳ 1510 ἴῃ [5 πθΡδίουθτα : ΣΕ - 

ἔστι τόχο: πρὸ τόχοιο, τόχος γε μέν ἔστι χαὶ ἄλλος. 

ΟΟΙΧΧΧΥΠΙΙ. 11. 1δ]ά. ν. 1061 5ᾳ. Ἥεθο ἰβίοϊδ 
ΘΟΒΟ]. : ἀπὸ δὲ τῶν ζώων διαδάλλει τὸν Κλέωνςο 
ἀναιδῇ καὶ πανοῦργον. --- 5. 3. Αἴἴον! Ἰάθτη 5 
ΡΓου θυ ̓ πὶ ΠΟΟΟΘ : 

πόλλ᾽ οἶδ᾽ ἀλώπηξ, ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἕν μέγα, 

οἱ ἢοοοθ δἰίθυασηῃ ἀθ γοοὶβ λαίθαργος Βθηδιι Σ΄ 

σαίνεις δάχνουσα χαὶ κύων λαίθαργος ἐπ λίρι 

Ηοο ἀϊδισοη οὐδ α}} ΡΟ] π15 παρῳδία 6586 ΥἹ 
αποά ᾿ἰ5᾽οίαναβ ἐγ θαθνῖς Τοχίϑο (1072) : ταύτας 
ἀπαυδᾷ μὴ διδόναι σ᾽ ὁ Λοξίας... Μία. 564. οΥδΟ. 

ΟΟΙΧΧΧΥΠΙ. 12. 1δια. ν. 1080 54. --- ὅ6801 
λήνη πόλις ἐστὶ τῆς Ἀρχαδίας, σαν] δύο δϑὺ ἴῃς 
(θτη ααἱ γθη8}15 ΒΘΙΏΡΘΡ 6588 Βα δία; « ΟΥ̓! 
Ἰθῆθη », ἰὰ οϑί υἱία χυλλὴν χεῖρα, οδγνδτη, ὃ 
δρθνίϑια. τὖὖ δοοῖρίαί, τηϑπῦτη ΟἸΘοη 15. Ὑ6Ρ 
Ἰαβ5 Γρθααθη ον ἀΐνουβα υδίϊοπμθ αὖ 1π ΒΘ η 85 
οἶβ βίο ὕϊδιη 1ῃ ογδοι]15. ὙΙὰ, ἴῃ. Αὐβίορι. ἔδθυ 
αυοά δοαυϊίαν : «75 (ΟἸΘοπ 15) τηδητῃ βηχις 
τηϑυϊίο, ααἰᾶ ἀἴσορα μΐοοθ βο]ϑ ς: Ἰη]ῖο6 ἰπ 
ἰ. 6. ἴῃ φανδίη τηϑητη. » Ὧι 

ΟΟΙΧΧΧΙ͂Χ. 18. ν5. 3. 1δ᾽α.ν. 108ῦ 5ᾳ. Τη πὰ! 
ΒΟΒοΙαβίθθ οσθάδβ, ογδοῦ! τα ααοᾶ νοῦ ΑἰΠθηὶ 
ἀδίατη. οβί, ὡς ἄρα δέοι αὐτοὺς τοσοῦτον 
τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ὅσον ἀετὸς τῶν πτηνῶν, 
Αἰθηἰθηβίθαβ ἰδπίαμη ργοθβίδπάτπτῃ οϑίθυ 5 ΒΟ η] 115 

αυδηάπι ργϑοβίδί δυῖθὰ5 Δα α1]ἃ. . ; 



ΧΟ. 14. Ιὐϊά. Υ. 1090 84. 5080]. : Ἴσως αἰνίτ- 
ι ι τοὺς δοθέντας Μυσχέλῳ καὶ Ἀρχίᾳ, τῷ μὲν Κρό- 

Ια, τῷ δὲ Συραχούσας χτίζειν μέλλουσι ᾿χαὶ φήμην 
ιθὴν λαθεῖν αἰτουμένοις, οὕτως ἔχοντας χρησμούς" 
»- χαὶ πόλεως χτλ. Ιά. ΒῈΡΡ. πὸ 87, 

ΧΟΙ. ῬΒ]θροπί, 1)6 Μιναδιϊϑιι, 31, οχ ΗϊΘΙῸΠΘ 
ἰΘβίο βίνγθ ΑἸοχδηάυῖηο ᾿ιἃ5 ἱπθρι185 Ῥϑίλι, 46 αιιὸ 
ἴη4 6. ΠΟῺ ΤῃΔ 015 οοῃδίαί διὰ ατιδθ ΤΟΟΡΟΡτ Πὐ10]0- 
Ἰατ16 ᾿ἰβίουϊθ ἰλοία 16 ρϑυ μϑαΐ, αποὰ ομηηΐηο, αὶ 
ΘΌΠ απ ἰρϑαχη, βοιΙοἴπὶ 6588 ν᾽ ἀϑύτι : τπιημὰθ βἀ 8 
γροὶ ΟΕ] αβοῦπατ16 τη αϊ γδιϊοἰ πα ΤᾺ ὈΡΘΑῚ 5016} 6, 
Ἰθοθαὶ δαοίουιθα8, αἴλὸ γα] ΟΟΥΩΤΏΘΏ 0118 [Ὰ Ὀ1}15 
ΡΘΡθηὐαν, ΕἸΠοΊταν Δ Ὁ ᾿ἰδίο, ααϊβααὶβ οϑὲ, ΘΟ Π, 
. αὐ ταδγα!ν Μϑανβίιιβ, ἩΘΡΟπΘ, μΒοῸ οὐδιθα! τὰ οαϊ- 

. [856 ἃ Ῥαθρὶ οἀρὶϊο, ααθηλ Ρδίθυ, ῬΟΙγΟΥ τπ8 
αἴπ6, δΘηΐὶ ὁθίο]δθ Ῥ δθίϑοι 8, ἴδπη Ῥυϊάθιη. τηο}- 
5, Οὕτη γουϊχ βϑοὶ, Ἰηἰληΐθιη αἱ 5ι18 6556 ρεία- 
" . ΔΡΓΘρίαση ἀἰδοὀυριαπιααθ γονδυθυδί. δοιθπ αγτὴ 

ι παηο ῬαθΡατη τηδίν 1 οονἶά6, Ὀἱηΐβ ρα θπα 5, 
απο Θὲ ἰδιηῖηἶΐπο ΟΥΩΠΪΠΟ ΤὨΟηΒΙΣΌΒΌΙΩ πδίτχα 
Ῥοϑβὲ ρδίν!β τηονίθυη. [7π46 ΤΟΥ 8 οὐ Ζ)10115 οατοο 

28.» τη] 18 ἀθ ΡΡΟΔΙΘῚ βρη! βοδίϊομθ βθηϊθηίϊο ; 
μος ἴὰπι τηΐρο τποᾶο βαϊίατα ὉΡΔΟΆ]ΌτΩ. -- 

10. ἀναπαύλη τις Βαβί., οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἀνάδλησις. 
τοῖον. οχ Πα. Β᾽, 380. -- γε. 11. φονιχαὶ ΕΥΔΏΖ., 

ἀν σοἰΐ. 6Χ ΧγΙδπᾶτο. -- 8. 12. αἴθρη Χυ]απά., 
ἃ τηδ]6 οαπὶ μέλας αυδάγαί. -- Υδ5. 18. ὄρωγεν (ὃ 

υ]απα., οοΥροχὶὶ Μϑυνβίαβ. -- 8. 20. γὰα!ς;. νώνυ- 
, τε, 6 οοὐ. γϑβου οπάθσπη 6586 ἀοουϊί Βαβύμιβ 
υμνόν τε. -- 8. 28. Μα!]οὶ ἘΥΔΗΖΙι5 ἄχλειστα, αἰ 
5:15 δϑϑϑὶ γηθηιῦγα 7ιηποίι» 15 δοίμέα; ὉΪΏ1] ἰἀταθα 
αἱ αὐοὰ μέλε᾽ ἄχριτα 5Ξαηῖ πιοηιόγα πη οἕ ἐἰἰΐγις 
ργ56., Β6βιι ΡΟ απο. ϑαθ] οι Ηϊθροη δαί ῬΒ]6- 
ὦ ᾿Ἀχούσαντες δὲ οἱ Αἰτωλοὶ τοῦ χρησμοῦ γυναῖχας 
χχὶ τὰ νήπια τέχνα τούς τε ὑπεργήρως. ὑπεξέθεντο 

αστος ἐδύνατο, αὐτοὶ δὲ “ἔμενον “χαραδοχοῦντες τὸ 
ησόμενγον. Καὶ συνέθη τῷ ἑξῆς ἔτει Αἰτωλοῖς χαὶ 

αρνᾶσι συστῆναι: πόλεμον χαὶ φθορὰν πολλὴν ἑκατέρων 
ἐγέσθαι. Οοἴοιιπι νἱάδ ἰοίδτη παρραίϊοηθπι ἰπ Εγαφηι. 

Ὁ στο. ἰ. 1Π. ». 611 54. δά. Οδὺ]. ΜΆ]16Ρ. ΒΙ0]. 
Ὁ. Α.-Ε, Ῥιάοι. 

“ον τ ρος; ἐρῶ π -ρ.. .,.ὦ. ὁ . 

ὍΧΟΙ. Εχ Απιϊβίμθηθ ῬἈΠ]ΠΌΒΟρΡηο Ρϑυὶραίθιϊοο 
ΘρΌη. ΜιΊραὺ. 1ΠΠ1, 82. Ἐχ Μϑαγσβιο ΕἼΔΗ ΖΙ18 δχὶβ- 
αὐ ἃ Ῥηϊοροπίθ θυγαίατη 6586 46 διιοίογθ, αὐθιὴ 

1 ἃἰῖο Απμβίμθηθ ΒΠοάϊο, πἰβίονιοο, οομίαι 1556 
βίαν. « Ουδθ ἀ6 Βαυρίαρο χϑίθγπηίαν οἱ ΠΟΥ ΠῚ 

18, Ρ᾽π6 Πρτηθηϊατη 6558. ΟἿΣ 115 οΡθαδί, οδιιβδ 
[5115 1528. » Χγί. Τὰ Ῥαρπδ ἀρὰ ΤΒΘΥΙΩΟΡΥ]Δ8, 
8. Υἱοίιβ ΑΠΕΙΟΟμ 5 δαβιρθγί, (ΟΡ ΕΠΘῚ ΡΥΘΘ Δα τι8 

βοϊαογαὶ Βαρίαριβ αὐϊάδηη 5ΥΓᾺΒ ααἱ Τηᾶρηο ἴῃ 
ἶς ἃραα γριὰ ἕαθναι. Βοιηδηὶ οἴπ 5ρ0]1δ, ὁπιηΐὰ 
Βρδηΐ., τηθῦϊα αἴθ ἢϊΟ 6 τηουΐ]8 βαργοχὶν οἱ ἴῃ 
1ΠῚ οαδίνα δάνθηῖι δίαμθ ΒΟΒ. Ὑθυβιι8 ΘΧὶ] γ006 
ὨσΠΟΙΑΥΪ. Παῦσαι σχυλεύων.... --- 5. ὃ. μηνύει. 
ἃηἀ. ΠῸ]1Ὸ ἴθ 6 86 η8ιι. 

ἷ ὰ ΟΠ]. Ῥμϊοροπὶ. Μιγαὐ. ΠΙ, 82. Ὑ146 ρυβοοθάθῃβ 
Ἄϊατι. Ἠοοοθ οϑὲ αυδϑὶ Νδαρδοίὶ ἴῃ “Ζὐϊο]1ὰ τϑα- 
ἢ, αὰο Βοτηδηὶ ροβὶ μι οοΩὶ οἰδάθιη, γθηθυδηΐ. 

ἐν ̓ ΘΟΙΉΤ πὶ ΟὙΘΘΟΟΡ τ ἰθιαρ]ο, βδουιβοῖα ρα Ὀ]1οἃ 
Ια ἰ ἴδ ἀθ πῆρα δαονῃμαίδ θὐαηί. πὸ ἀστῃ 
ὑγδυθηΐαν, ἀὰχ (στρατηγὸς) ῬΆΒ] 5, ἸπΒδη δ 60 Ρ- 
18, τηῦ]ᾶ αἰγίηο δηϊγηΐ ἰηβίϊηοία Ῥγοπαποϊδνϊι, 
δα ὙΘΥΞΙΌῸΒ5, 811ἃὰ βοϊαία ογαίϊομθ. δ ϑύβιβ Πἰ 
 ὮὯ πατρὶς, οἷόν σοι... --- 8. ἅ. « Θριναχίην, 51- 
τὴ πἰταϊρατη. Νϑηὰ ἰδτηθίβὶ Ρθυνυ!ραίαχω οϑδὺ θδχηῃ 
ἴδτῃ ἃ ὑὐ1 18 ΠΟΘΙ τ18 ΤΟΙ ΟΠ ΟΡ 118 αἀἸοίϑυη 6586 
ἸΔΟΥ τα : τὰτηθῃ δὲ ἃρικὶ ϑαϊάδπι Θρίναξ, 5101, 
αἴ0, ἀϊοία ἃ γϑηί! αΡο, οα} 5. ἴῃ ταπίδ ΓΡ 1 αὶθ 
ἢ ᾿ ἴπδιι}8 ΡΙΆΣΙΤη8. ἀϑι18 ἴα! ; 6 αὐἰὰ (6 (166 

ττς δ κ  ΟἿΝ ΘΑΡΌΤ ΎἹ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. 
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ἀϊοδπι». Χγὶ. Θρίναξ Θδὺ ἔατοα ἐγ ΟΡ 15, πη 46 ἴη 8118 
ΦΡῚΡ οὶ ἀοαγηΐηθ ΘΟΠ ΟΡτηδίθθ ΠΟΙΊΘΗ. 

ΟΟΧΟΙΨ. Αρυὰ θυμάρι, ἐὐία. ΕἸπρΊαν 80 6ο- 
ἄθτη ῬΌΡ]Ϊο ἀπιοθ ΡΡοπυπίϊαίαμη. οὐ Δα] ατη ΠΟ Ο Ὑ61"- 
5ῖ 5, Ροβίαιιδτη ΠΟΙ Π.Π]ἃ ῬΟΝΝ οδντηϊηΐ βοϊαίδ ονᾶ- 
{1016 ΒΌ]Θοἰδδθί. -- ὅ8.. 1. Οομῇ, Εὐδηχίὰβ ὙΊΡρ. 
ΖἘη. ἸΚ, 184. 5ᾳ. ἠδὲ μμμμρὴ ἰηϑίρῃ!θ δἰ ΔΙῸ --- βίδί 
ΒΟΠΙΡ65. 80 ἔρθη ΤΌΤΟΧ ΒΡυχηδη(ἃ τᾶ παι, οἱ Ἠὸ 
γη6}. Παα. ἘΠ, 858 8ᾳ. --- 8. 9. αι]. ὃς οὐ, ρογρ6- 
τᾶγη, οονγοχὶΐ ᾽δ. Μαΐίον. --- γ 8. 10. γαϊρο πυρπολα- 
ὁδῶν: τϑοΐδιῃ βουιρίαγδχῃ νἱαϊν Βαβίϊαβ. 

ΟΟΧΟΥΝ. Αρυὰ φδυχιάοιμ, ἐψία. ῬΆΡΙα5. ἰδίθ ἴῃ- 
ΒΔ ηἷᾶἃ ΟΟΥΡΘΡίαΒ, ροβίαιδιη βαρουίοστα οαϊχοραΐ, 
ἀαθυοα) απδιηάδτη ΘΟΠΒΟΘΠαἾ, ῬΥΘΘ Πα ἰδ ηΒ6 18. 86 
οΟ ἀϊθ6 ἃ ἰὰρο νογαίυπι ἴθ, 8510 τυ] ἰὐπαΐπθγα 
ἀἰβοθάθυθ, πᾶ δάἀγθηίδπίθη ἱπηρθάϊρθ πιράμι. 
Θαθμὴ δΌχα νἱαν ῬΆΌΠΪ 8, 6 ααθτοα ἀοβοθμαϊι, οἵ β8- 
Ρἰπαβ φοποἱ α , Τπιρὰβ δαΐοιη Θαμη γογᾶυϊί, ρυθοίου οᾶ- 
Ραΐ, οἱ τηοπίθσῃη ρϑίμ τ, Ῥοῦτο ἰὰρθὰ δοοθάοπίο, οἱ 
τ] αἶα 8. 56 Ρ6}1Ρ6 Ρᾶγδηΐθ, οδραὰν μαμαὶ ἰδ ΟΘῺΒ ἰοὺ 
ΘΔΥΘ ἢ ῬΡΟΠαποϊαυ : Μὴ Ψαῦ᾽ ἡμετέρην... Βοιηαὰδ 
ν᾽ 6 ἴῃ ἔγαφηι. ᾿ιϊδέ. φιῶο. ἃ ΜΌΠ]ΘΡΟ ΘΟ]ΙΘ οί 8, ΒΙΡΙ. 
θυ. Α.-Ε, Θιαοῦ. 

ΟΟΧΟΥ͂Ὶ. 1.Τ1ποῖδπ. 56 πιογέο Ῥενοφνῖπὶ 80. Ονδοι- 
Ἰυχὰ βοίαση 5} Βδοὶ 15 πουαΐπθ ἰπ ἀν Ἰβίομθίη Ουηϊ- 
ΘΟΡΆΙΩ. --- 5. 1. Πολυώνυμος, 5101 γανὶὰ ἰπαϊάογδί 
ποχηΐηδ, ῬΘΡΘΡΥΠπ15, αὐ ν. 6. Ῥγοίθδ, δίο. --- Υ, 1ηὔν. 
Ονδο. ἢ. 2097 Ἀλλ᾽ ὁπόταν Πρωτεύς... --- 885. 2. 548. 
ῬΘΡΘΘΥΠπ8. ῬΟ]]]οἰ 5. οραὶ 856 ῬΓΟΧ 5. ΟἸ ΤΩ ΡΙ ΟΣ ΤΩ 
1.615 ̓ ρβαμῃ ογθυαδία γι. --- 85. 8 οἱ 9. Ια. Ἱπιοίδη. 
ἰδία. 1ζς. --- Ἠαϊο ογᾶοα!ο Βα )1οἷ! ΟΥ̓ΔΙΟΥ ἀϊοᾶὰχ ἰηΐθ8- 
ἔαβαιθ Ογπίοογατη οχδριίδίου : Τί ὑμῖν δοχεῖ, ἀνδρές; 
ἄρα φαυλότερος χρησμολόγος ὃ Βάχις τῆς Σιδύλλης εἶναι; 
ὥστε ὥρα τοῖς θαυμασιοῖς τούτοις ὁμιληταῖς τοῦ Πρω- 
τέως περισχοπεῖν ἔνθα ἑαυτοὺς ἐξαερώσουσι" τοῦτο γὰρ 
τὴν χαῦσιν χαλοῦσιν. 

ΟΟΧΟΥΊΙ. 2. Ταοίδη. ἐδία. 29. Ονδοῦ!ατη βοίαχῃ, 51- 
ὈΥ}186 μθϑοῖο ουἱ δααϊοίατη. « Τλιοϊδηιβ δα Αὐἠβίορβα- 
Ὧ15 ΘΧΘΙΏΡΙ τ ΡΔΡΟΑ 5. Β1ΌΥ]1Π18 ΠῚ 5616] ΠΒῚ15 Θδί; 
564 νἱἀθίαν Ποη ἴδηι δὰ 51: Ύ 1 ηᾶ ἃπίϊαιια ἑοϑρόχίββο 
αυδηὴ δὰ τϑοθπίϊοσα, ααϑ8 ὑππὶ ΡῈ] ] Ὀαπΐ, ΟΠ γ᾿ βυϊδηα 
ΒοΠΠΙοοϑὺ ποβίρᾶ. ΜΙηΐτηθ δηΐτη ἀπαθίπηι, ααϊη, διαϊοο 
5810 Οδῖβο δββϑηίθηβ, Ομ νι βίίδποβ, αὖ ΒΥ} }1δίδβ., 
ἰγδάποθνρ υοϊαθυϊί. » Αἰθῶ. « Ἰηβα!απῦ ὮΙ ὙΘΓΘΙΙΒ 
ΡΙΔΙΘΆ]Ο 5111] οὐ “πη δὴ1 ἰδῖο ῬΘΡΘΟΥΙΩΙ ΡΒΙ]ΟΒΟΡΗΪ 
ΟΥ̓μΪοὶ, αἱ οὐ Ῥγοίθιβ ᾿α 10 }} οαπβᾶ γοοδθαίαι : γὶ- 
ἀοπάπβ ΠΘ6 τη ΡῚ5 8 τ βουδηπβ, ἀαατη βύα]ί, Ο]ΟΥἾδ6 
ἸΒΟΙΘ ἢ 8 οαριάϊηθ ἰπίθ ΟἸσγτριοσῦση που τη 
βρϑοίδουϊδ, υἱναση 856 Θουϑτ ΡΟΡαΪΟ ογθιηδπά απ 466185- 
βοῖ, » ]1ἄθηι. 

ΟΟΧΟΥΠΙΙ. 8. Τοῖδπ. χχχπι, Αϊοασαπα. 5θὰ Ῥϑδθιι- 
ἀοριαηέ. 11, ϑ'ϑβρ8 ἴῃ 51 Ὀ.}} 115 ΟΡΔΟ.]1Β ργορτία ἀθ8- 
ΟΡ θα ὐαι" ποιηϊηϑ 6Χχ 1  ΡΔΡΆτΩ βιρηἹ ἔα 0.6. Πιιπι6- 
γα}. Ἡϊὸ ἢ θ 65 ρυϊσηδτη τηομδάθιῃ, ἱ - 

{γχ68 ἀοοδάδβ, 10 Χ 8 --Ξ 80 -- 
ααϊπατθ τηοηδδ8 ὅ ΞξΞ 

γἱρὶπο {10}. παχα. 30 Χ 8 -- θ0 -- 
αηάθ δἰ ΑΛΕΞΞ, ουἱ βυχημπηθο Βα Β)]οἶταν ἀνδρὸς, “88 
απδίπιον 5.}180158 1Ἰάθπι αποᾶ ᾿ἈἈλεξητὴρ ἀνὴρ να]θηΐ, ἰὰ 
δύ υἱ» αἰιαϊίαίον. « Νοι ἱπορίθ. ὑνδάποιψαν [Ὁ]5115 
γαίθβ ΑἸοχαπᾶθν ΑΡΟ ΠΟ ἢ 165, αα] 510 ἢ ρ Ρουθ. 
ΡΟΙΏΔῺΪ8 Υἱχὶΐ, ὕπ᾽ Αὐσονίοισι δὰ ᾿Αδώνου τεῖχος, αΡΌΘ 
Ἑπχὶπΐ, ααδτῃ Τύρσιν γοοαὶ ροοίᾶ : τύρσις Θῃΐπῃη δῃ- 
(ἰααὰ ἀἰα!θοίο πύργος 681 856ι τεῖχος. ΗΙο δαΐθχῃ βἰταῖ- 
τταἀϊπθ που πἶβ οαπὶ ΑἸΟΧΔΠαΓῸ χηᾶρτο, οἱ ΠΏ. 8 

Πτπὖἰ» 
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1ποναρυτη, οὐ απδύμχον. ΠΟΥΏ11Β ΒΥ ΠΑΡ ΙΒ. ἀοβιρηδίαν 
ῬΥΟΡΒαΒ δὰ ΒΥ ΠΙΠΟΓΡΈΤΩ ἹΠΟΥ̓ΘΙ. 519 δηΐτὰ ἴὉ1 ρ85- 
βίτη, δα ᾿παϊοδηάαχῃ ρυΪ πο ρῚ5 σα αβααθ ποτῆθη, Ἀ{{6- 
γΥυη μονάδες οἱ δεχάδες ΠυχΊ ΘΙ ΐδ6 ἱπυϑηϊαη ταν, ΡΙΘ- 
βου ΠΌΥῚ ΜΝ ἰηϊο. οὐ ἴῃ αἰ θυ πηῖβ αἀὐδίαον ᾿10118. 
Ῥδυϊλον οἰϊαη 8ΔῸ δαοίονρ Ἰιρρὶ ΧΙ, νβ. 270 54., 
ΑἸοχᾶπᾶθν θυ ἀθβιρηδίαν, οἷο.» ᾽Δϊος. 

ΟΟΧΟΙΧ. 4. Τϑιοΐδη. ἐδία. 11. Οοη βοίαχη, αἱ ἃρΡᾶ- 
τοί, Ὁ ἴρβο οἱγουϊαίου δ οὐδοῦ! απ. --- 8. 2. Εἰ δΙϑβὶ 
γδι]5 βϑοίαίον δνδὺ ἰβίβ Ῥοάδ)ίτῖυε. 

ΟΟΟ. Ιπιοίδῃ. ἐδίά. 34, δὰ χαρὰ δρόμος χαὶ ὠθισμὸς 
ἁπανταχόθεν ἐγίγνετο χαὶ θυσίαι χαὶ ἀναθήματα, χαὶ 
διπλάσια τῷ προφήτῃ καὶ μαθητῇ τοῦ θεοῦ. Καὶ γὰρ 
αὖ καὶ οὗτος ἐξέπεσεν ὁ χρησμός" Τιέμεναι χτλ. 

ΟΟΟΙ. ἱπιοΐδη. ἐδία. 2ὅ : Περὶ δὲ ᾿πιχούρονυ χαὶ 
τοιοῦτόν τινα χρησμὸν ἀπεφθέγξατο (ὁ Ἀλέξανδρος 
οὗτος)" ἐρομένου γάρ τινος τί πράττει ἐν “Αδου ὁ ᾿Ἐπι- 
κόυρος, Μολυόδίνας ἔφη χτλ. Ιῃ σῶπο ᾿ᾶοθρα Βρ0}}- 
οἴχῃ θϑὺ ἱτηρίοραμῃ. 14. Ρ]ίομ. ΡῬηφάοη. Ρ. 69. Ὁ. 
αυἱ δαπηρϑὶὶ ἤϑῆο βθηιθηθατα 6χ ΟΥΡἢ60 (θαϊ(. αοά. 
Ἡδϑράδηη. ΕἾδρ. 31) ἀϊοθῃίθ ἃ}0 1185. αἱ πο ᾿ηἰ δι 
5 ηὺ Ὠδ5 ΒΟΙΥῚ ΡΟΘΠΔΒ : ὅστις δ᾽ ἡμῶν ἀτέλεστος, ὥσπερ 
ἐν βορθόρῳ χείσετα: ἐν “Αδου. Οἵ. Γιδοίαπί. ΝἼ. 1. 

ΘΟΟῚΙ͂Σ: Τποΐδῃ. ἐδια. 91. : Ἐθελήσας δὲ (ὁ Ἀλέξαν- 
ὄρος ἐκεῖνος) χαὶ μειζόνως ἐχπλῆξαι τὸ πλῆθος, ὑπέσχετο 

καὶ λαλοῦντα παρέξειν τὸν θεὸν, αὐτὸν ἄνευ ὑποφήτου 

: χρησμῳδοῦντα. .. Ἐαλοῦντο δὲ οἱ χρησμοὶ οὗτοι αὐτό- 
φῶνοι, χαὶ οὐ πᾶσιν ἐδίδοντο αὖδὲ ἀνέδην, ἀλλὰ τοῖς 

ἐὐπαρύφοις χαὶ πλουσίοις χαὶ μεγαλοδώροις. Ὁ γοῦν 
Σευηριανῷ δοθεὶς ὑπὲρ τῆς ἐς Ἀρμενίαν εἰσόδου τῶν αὖ- 
τοφώνων χαὶ αὐτὸς ἦν προτρέπων γὰρ αὐτὸν ἐπὶ τὴν 
εἰσδολὴν οὕτως ἔφη" Πάρθους κτλ. --- Ο4}1π|8 116 ἀυχ 
Βοτ. ϑχθροϊίαβ, ἴῃ δὸ δχρϑαϊίοπθ ἀρὰ Ῥδυίμοβ, 
ἴαγηθ ἱπίθυι. γιά. Γπιοίδη. ἰρϑασα, Ομοηιοαίο ςο»1- 
ῥοηῆαα 51 μϊδέ. 21. 

ΟΟΟΘΙΠΙ. Γπιοίδῃ. ἰδια. 21. Ὑἱά. βαρυ. θ»γαο. ᾿. 802. 
Πάρθους Ἄρμ. χτλ. 

ΟΟΟΙΓ. Ιμχοΐδη. ἐδία. 238 : Πολλάχις τοῖς μὲν νοσοῦσιν 
πρὸ τῆς τελευτῆς δγίειαν ἐπηγγέλλετο, ἀποθανόντων δὲ 
χρησμὸς ἄλλος ἕτοιμος ἦν παλινωδῶν : Μηχέτι χτλ. 

ΟΟΟΥ. Ιμποΐδη. ἐδῖα. 39 : Εἰδὼς δὲ τοὺς ἐν Κλάρῳ 
χαὶ Διδύμοις χαὶ Μαλλῷ καὶ αὐτοὺς “εὐδοκιμοῦντας ἐπὶ 

τῇ ὁμοίᾳ μαντικῇ ταύτῃ φίλους αὐτοὺς ἐποιεῖτο, πολλοὺς 
τῶν προσιόντων πέμπων ἐπ᾽ αὐτοὺς τόμ τὸ Εἰς Κλάρον 
δέ γὰς 

ΟΟΟΥῚ. Τμιοΐδη. ἐδία. 88 : (Ῥοντιλλιανῷ) πυνθανο- 
μένῳ... . ὑπὲρ τοῦ παιδὸς ἐκ προτέρας γυναιχός, παιδείας 
ὥραν ἔχοντος, ὅντινα προστήσεται τὸν διδάσχαλον τῶν 
μαθημάτων αὐτοῦ, ἔφη" Πυθαγόρην χτλ. 6 οο Βι- 
᾿δῆο, ΒρΡΘΥΒ 1ο50, ΔΙ οα αΐη ὈΟΠΟ ὙἱρῸ, γἱ46 Γπιοΐδη. 
ἰδία. 80, οἱ, θοάθῃι, αὐ υἱάθίαν, ΑἸδχδβάνὶ ἰβιϊαϑ 
ΘΘΠΘΙῸ, ἐὀϊα. ἀ. 

ΟΟΟΥΤΙΙ. Ἱϑιοίδη. ἐδία. 81 : Αὖθις δὲ πυνθανομένῳ 
αὐτῷ ( Ῥουτιλλιανῷ) τὴν τίνος ψυχὴν αὐτὸς διεδέξατο, 
ἔφη" Πρῶτον χτλ. 

ΟΟΟΥ͂ΠΙ. Ιλιοΐδη, ἐδὶα. 8ὅ : Καὶ οὗτος ὃ χρησμὸς τῶν 
αὐτοφώνων ἦν. ᾿ἘἘρομένῳ δὲ αὐτῷ ( Ῥουτιλλιανῷ) ποτε χαὶ 
περὶ γάμου ῥητῶς ἔφη" Γῆμον χτλ. Διεδεδώκει δὲ πάλαι 

ἈΝΤΗΟΙΘΟΙΑῚ απ πολι ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒ, Ὁ 

λόγον ὦ ὡς τῆς θυγατρὸς, ἣν ἢ ἐχ Σελήνης αὖ 
μένης.. γε ῖς 

ΟΟΟΙΣ. Ταιοΐδῃ. ἐϑϊά. 86. : “Ἕνα δέ τινα 
αὐτόφωνον καὶ αὐτὸν, εἰς ποτ τὰ ἔθνη ἐν τῷ; 
διεπέμψατο" ἦν δὲ τὸ ἔπος ἕν" Φοϊδος κτλ. 
ἦν ἰδεῖν τὸ ἔπος πανταχοῦ ἐπὶ τῶν πυλώνων ε 

ὡς τοῦ λοιμοῦ ἀλεξιφάρμαχον. Τὸ δ᾽ ἐς τοῦ 
πλείστοις προὐχώρει" χατὰ γάρ τινα τύχην αἱ 
αἱ οἰχίαι ἐκενώθησαν, αἷς τὸ ἔπος ἐπε ον 

ΟΟΟΧ. Τμποίδη. δῖα. 0. ΒοΒροηβαχα χες 
ἄδιη μωροσόφοις ἔΑ]δατα ναΐθμι Ἰμ θΡΡοσδη 
ΡγιΒΔρΌΥδ6 δηϊπηδτὰ μδὈθγθί, αδϑὶ οὐ ΔΟΆ στη, 
Θ0Π68 αἱ 5βἰτημ] θα αν, ἀϊοίο γ666. ΟἸγοθη6, 
ααθῖὰ ἰπ οἱρου! αἰ οΥ 115. ῬΥΘοβυ ρ 115. 5815 Δ ἢ 
ΑἸΘχδπάθυ. ἐπ 

ΟΟΟΧΙ. Γαιοίαη. ἐδία. 18. 14 ογδοῦ!αχη 
Βαοονήοι ἀθάϊι, οατῃ Πιϑρὶάο βοἀδ] θη 6858 
Ερίσαρθαβ ρα. Ὑ ϑμθιηθηΐθι" θηΐπη [Ὁ ]5ι15 
Ερϊσαναπι τηθίπθθαί. Ὑιὰ, ΟΡ. 564. ἢ. 313 

ΟΟΟΧΠΙ. Γμϑιοΐδη. ἐδια. Δ: εΕὐῤὼν γὰμ (ὁ: 
τὰς ᾿Επιχούρον ἔνριας Δόξας. εν κομίσας ἐ 
μέσην ἔκαυσεν.. δ αρ τ, Τὶ τὴν πο λεν ἐς τὴν θάλο 
ὄσλεν ἔτι χαὶ χρησμὸν ἐπιφθεγξάμενος" 
χτλ. ; Ὑ 

ΟΟΟΧΠΙ. Ἱπιοῖδη. ἐδία. 18. Ογδουϊατε, ἢ 
ΑἸοχαπάγο ἔδ]80 γαίβ τηϊββαμα, ὅτε ὁ θεὸς Μο 
τοῖς Μαρχομάνοις χαὶ Κουάδοις συνεπλέχετο. Ἦξί 
ὁ γρησμὸς δύο λέοντας ἐμόληθῆναι ζῶντας ἐς τὸν ᾿ 
μετὰ πολλῶν ἀρωμάτων χαὶ θυσιῶν ϑεγαλοπρεπῶν 
γον δὲ αὐτὸν εἰπεῖν τὸν χρησμόν. 

ΘΟΟΧΙΥ͂. Γκιοΐδῃ. ἰδία. 25. ΘαΘΡθμ ουϊο 
ΟἿ] ἀο]οΓ 65, οατῃ οοτηθἀθηδαϊῃ πη ρ ΓΆ}6. 
ἴὰτη ρϑάθιι οπὶ τηδῖνα ραρδίαιη (ὕειον. 
μαλάχης ἐσχενασμένον), 5. αἰχὶξ : Μάλδαχα 
ΤἼδϑβαιι)5 8. Υ. σιπυδνῳ Παθοί μάλθαχα. ἊΣ 

ΟΟΟΧΥ. Τλιοίδη. ἐδία. ὅ8, (Χεανίσκῳ ὃς 
ἐφ᾽ ὅ τι ἧχε θεραπείαν, ἔφη αὐτή ῶν πρὸς ὀδύ' 
ὑπέγραψεν" Κυτμίδα χτλ. 6 ΟΥ̓ μ146 γὶ 
Μάλιστα δὲ ἠνδοχίμουν παρ᾽ αὐτῷ (Ἂ) 
χυτμίδες, ἀκόπου τι ὅνομα πεπλασμένον, ἐκ) 
συντεθειμένου. 

ΟΟΟΧΥΙ. [Γμιοίδη. δία. ὃ0 : Ἐνίοτε δὲ μή 
τινὸς μήτε πεμφθέντος, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅλως ὄντο 
δρος) ἐχρησμῴδει πρὸς ἔχπληξιν τῶν ἀνοήτων 
τοῦτο" Δίζεαι χτλ. ἐ 

ΟΟΟΧΥΙ. Γκιοΐδη. ἐῤίαά. δὲ : ἐμίσει (με), 
τον ἡγεῖτο (ὃ ̓ Αλέξανδρος), καί ποτε περὶ ἐμοῦ 
ἐρομένῳ τῷ Ῥουτιλλιανῷ ἔφη" Νυπσμθης : 

ΟΟΟΧΎΊΙ. Αρυὰ Χοπορμοπίοθτα ἴῃ Βρὶ ΩΣ 
Αμίμῖδ οὐ Ηδϑγοοοιηδ 411 τηαῦαο ΔΙΏΟΡΘ. 
διΙΏθΟα 8 ΡΥ πΊΟΡθῸ ΘΟΡΡΘΡΙΪ, ἴῃ ἀἸβουὶ 
Ὀδηΐαν, αὐ ααἱ τ] πὶ ΘΠδ} 816 ΠΟΘ ΡΟ. 
γαϊἐταπὺ αἰτίαβαιθ ρᾶυθηΐθβ αα] ἀθυτη 
ΤΟ ΟΣ οδιιβατη γϑιῃθαϊατηαιθ βοβοιίδῃ, 
αἰβίαύ. ΟΟΙΟΡΒΟΙΙΙ ΑΡΟΠΠπῖβΒ ἰδηθπ,... 
ἄδαμα, αὶ Δ αὐρίαδαιθ. ῬΔΥΘΗΟ θ18 τα ἶ551 
νοῦ γδαονροὺ ογδοιϊδ, σθπονδηὺ δαίοπ 
απ. Οομηηαηθ. αἰτίβαιθ υϑυβῖθαβ δαϊαϊ, 



1,. - χούρη δπι- ναϑ 
ὅττς ἶ ΣΡ : Ροΐ “ΠΣ ιν δὲ Ομδυίοῖοα τ 

ἈΝΕ Ἂς ἐλυρόλερο, δ ως ΡΘ. Αἰθιόπων. πὰ εὐρον ἀἰχίββο. ὃ. 
ΧΙ Βοιτοα. “προ. πι 30. . δυϊμοίῃ τα, νἱάθίαν, τὴν τῶν πλωξευ ἀρὰς ἐάν ἐν 

ἀ]ατα 6δι, αἱ ἶρϑο πᾶυρδὲ : Ἐπεὶ δ᾽ εἰσελθὼν Ὶ ΤῈ Ἔ 
»ν καί τι χαὶ χατ᾽ ἐμαυτὸν ἡ χόμην;, ἀνεφθέγ- ΟΌΟΧΧΗΙ. Ηο]ϊοά. “ΖΕμορ. ΥἹΙ, 11. οἱ 'ν, 3. 

Τυθία τοίαδε. --- 8. 1. ΟἿ, Βυναἀο]οίίπ5 ἀΘ πος 0 Ῥαῃίδυθθ σϑιητηᾶ δὲ 486 Δη μα] Ραΐα: ὀκβόηης πὰ 
. Νυχηδί. Πέέγιθ»». 11}.ὄ ἃ : αΐπ οἱ ἰϑουπάδε θαύαν, ουΐαιθ αὐ ϑὲ 8}118. 18}1}}18. ἀυοθπάϊ ἰρῃ 
δ: Αὐτῖοα ΤΏΘΒ588. ὴ 1θ πὴ ἰγὶ Βα ΓΘ νϑίθγθβ. 6 αιὰ τηϊσδοι! οβὰβ τε Τοῖς τὴς αὐ ὌΝ ἘΠ 

γναϊϊοηθβ ἀρὰ Ῥμϊϊοβίναίαμη ᾿. 138. 1ρὶ5. Εἰς ἐϑλι. 
Οταουΐοιι. αἰ ἤπροιι Ηοίϊδδαου ἢ Ομια- οὐϑάϊϊαν ααθτη Ποα ἴθ ἢν ἀν ΟΡ μλη θα ἀρροίϊδηι.ς Ἐξ εὐ τος 

βῃΘ ἃ Ῥσίμῖα αίυτῃ. (Εὐλῖορ. Ἡ,, 88.) 
ἵ 

. 

ἈΝΤΗΟΙΌΘΙΑ ΠῚ. : 30 



ΠΝ ἢ 
ἐωμαδολονιν ἃ 

Νὰ κόκελ ας ΩΝ δὰ» 



ῬΟΒΛΠΝΑΤΑ, ΑΙΝΙΡΝΛΤΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤᾺ 
Ἢ 1, 1. ΗΣΙΌΔΟΥ. 
Ε 

; « « θαῦμά μ᾽ ἔχει χατὰ θυμὸν, ὅσους ἐρινειὸς 

ἀὐῥανους 
ΒΕ μιχρός περ ἐὼν᾽ εἴποις ἂν ἀριθμόν: 

« Νύριοί εἰσιν ἀριθμὸν, ἀτὰρ μέτρον γε ἀἴδιμο 
Ἢ γος' 

δὲ περισσεύει, τὸν ἐπελθέμεν οὐχ ἂν δύναιο. » 

φάτο" χαὶ σφιν ἀριθμὸς ἐτήτυμος εἴδετο μέτρου" 

ὶ τότε δὴ Κάλχανθ᾽ ὕπνος θανάτοιο χάλυψε. 

ῷ. ΤΙ. ΕΥ̓ΚΛΕΙΔΟΥ. 

κίονος χαὶ ὄνος φορέουσαι σῖτον ἔδαινον" 

τὰρ ὄνος στενάχιζεγ ἐπ᾽ ἄχθεϊ φόρτου ἑοῖο" 
δὲ βαουστενάχουσαν ἰδοῦσ᾽ ἐρέεινεν ἐχείνη" 

Μῆτερ, τί χλαίουσ᾽ ὀλοφύρεαι, ἠύτε χούρη:; 
μέτρον ἕν μοι δοίης, διπλάσιον σέθεν ἤρα" 

ἕν ἀντιλάδοις, πάντως ἰσότητα φυλάξεις. » 

: τὸ μέτρον, ἄριστε γεωμετρίης ἐπίιστορ. 

: . ΠΙ. ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ (9). 

- αἀδράχμους χαὶ πενταδράχψμους χοέας τις ἔμιξε, 

. προπόλοις ποιεῖν χρηστὸν ἐπιστάμενος" 

Εν ἀπέδωχεν ὑπὲρ πάντων τετράγωνον 

τὰς ἐπιταχθείσας δειξάμενον μονάδας, 

ΟΑΡΌΤῪΙ! 

ΡῬΒΟΡΙΜΑΤΑ, ΔΝΜΊΙΟΜΑΤΑ 
- οι ύυ-.. 

ΡΒΟΒΙΕΜΑΤΑ 

1,1. ΒΕΘΒΙΌΡΙ. 
Δ, « Λαμπηϊναίϊο τη ἰθηθί δηΐπιο, 4ὰοΐ οΔρΡΡ ΠΟΙ5 

[5 ΡΌ5508 

ἢφο Ὠαθρθδί, οἰβὶ ρᾶγνᾶ 510; ἀἴσθυθβ ΠΕΙΠΊ ΘΓ 7 » 
Β. «ΡΙαγΙ πᾶ Βηΐ ΠΙΙΠΊΘΙΌ, 566] Τ]ΘΉΒ1 8, 58η6 Π16- 

[ἀἸπηπ5 : 
ὉΠῈ5 δαΐθηι βιρθγθϑί, α 16 ΠῚ 8556] ΠῚ ῬΟΒ515. » 

510 αἷΐ, δὲ 11} ΠΌΠΊΘΓΒ ὙΘΓῚ5 ΥἸΒῈ5 Θὲ ΤΠ ηΒ.Γ ̓  

οὗ μπηο 58η6 (Δ᾽ δηΐ6 ΠῚ 5ΟΠΊΠΙΙ5 ΤΟΥ 15 ̓ ηγ ον]. 

2, 1, ΕΌΟΘΙΙΡΙΒ, 

ΜιυΪϊὰ οἱ αβίηδ [θγθηΐθϑ ὑγι]ουτῃ ᾿ρδηΐ : 
δϑ1η8, δ 6 ΠῚ ΘΠ Θ δύ ΒΌΡΘΓ ῬΟΠάΘΓΘ. ΟΠΘΡΙ8 58]: 
ἀ4υδπὶ τ ΠΘ.- σοι θη θ μι οὐ νἱαββϑί, ἰηΐθυρο- 

[σᾶ νὴ 1|ἃ : 
« Μαίοϑν, αυϊὰ θη5 ᾿Ἰδιηθηΐδνβ, βιοαΐ ρῈ16114 2 
51 ΤΠ ΘΗΒΕΓ Δ ΠῚ ὉΠ8ΠῚ ΤῊ]Π1 46 15568, ἀ ΠΡ] ]ΟΘ ΠῚ (Δ ΠῚ 

[{ὰ 5 ΒΟ Ί 5861 ; 
51} δι θη ΠΠΔΠῚ ν]Οἰ 551 πὴ ΔΟΟΘΡ ΘΙ 5, ΟἸΊΏΪΠΟ ἑθαἃ- 

[Ππ|αΐθμι βθυν δ ]5.» 
ΠΙο τΘηΒΓ πὶ, Ο ἰὰ Ορίϊμη6 σϑοϊηθίν δ 501 65. 

3, ΠΙ. ΡΙΟΡΗΑΝΤΙ ΔΓΕΧΑΝΘΗΒΙΝΙ (ἢ). 

Θοἰοτἀταοιτηίε ὀηιρίϊ οὐ αυϊη686 - ἀΓΔΟΉ ΗΒ υἱηὶ 

[ΘΟηΡ͵ΟΒ5. ΔΙ 115 τη βου, 
[τη }}5 ἴδοθυθ θοηυτῃ υἱπιηι ἀοοίαϑ : 

δὲ ργθίϊαμη ἀθαϊ, ργο οὐηηΐθι5. φυδαΡαίαπι πιώηθ- 
οοοΓαϊηδίαβ τηοηβίγδηΐθηι πη αΐ65, [γι 

ΡΗΟΒΙΕΜΑΤΑ 

ἀν, ΒΕΞΙΟΡῚΙ. 

ἰς ἤας. Ὅϊσ ταἱπὶ (πᾶπὶ ποβίγατη ἰθηθὺ τὐοναμο 
Ἵ [πηϑηΐ6}}), 

ααοῦ ΠΌΤΠΘΓΟ Θ,Ό5505 ρᾶγνὰ ἤδθο Βαθοϑαΐ οἂ- 
ἊΞ [Ρυϊῆοαυβ. 

Ορδιις. Μ|Π6 Εἰδ1 ἀθοῖθϑ ΠιΠΘ 15, τη Θηϑαγᾶ τηθαϊτη- 
[π8, 

ὉΠῸ5 δάμο βαροναῖ, ααθῖὴ ΠῸΠ ΘΟΙΏΡΙΘΗ- 
: [4θγ6 ροββίβ. 

Ὀιχὶδ : οἱ ᾿ηυθηΐβ ΠΌΤΏΘΡΙΒ ΤΩΘΗΒΌΓΔΟΙΘ 
[οονίδ δϑί. 

Αἱ ἴὰπο Οδ]ομδηΐθιη 110 το 8 οσοαρδὶ 

[αἰτἃ. 

5ΤΒΑΒ. ΕΡ. ῬΙΡΟΤ. 

ὥ, ἘΠΟΙΙΡΙ5 ΘΕΟΜΕΥΒΊΟΟΜ. 

Μαυϊὰ οἱ 856118 νἱὰ σοηβογίθβ νη [θρθθαηΐ : 

ΡοπάθΡΘ μι θϑ8ἃ 5110 ΟὝΤΩ ΒΒ γαυού 8.56}18, 

γηρο Γθηΐθτῃ Ὁ] Π 415 ἱπίθυγοσδῦ ΔΙ Ρἃ ὙΘΡΌ Ϊ85 : 
Μαίοῦ, αὐἰὰ ἰθῆθνοθ Ρ]οτ 5 ἰδ ΤΟΡ6 ΡΈ61120 

1ρ58 ἀαρίαμι ρονίαθο, οδάαχῃ γαῖ δὶ ἀδθ15 πησνῃ : 

πἀπὰπὶ βἱ τοάάδτα ἰδὲ, 78 πὶ ΒΘ υδὈΪπ}" απ γ. 

Τὰ τἱῃὶ ἀἰς φαδηΐαπι ἐπ] θυ ηὐ 1. ῬαΪν 66 ΤΘη80.. 

Ἡ. ΟΒΟῚ.- 

8. ῬΙΟΡΗΑΝΤΙ (ἢ). 

Ῥιδοβτηδυιπι ααΐπαπθ δὲ ἀνδορτηδηιπι ταϊβοιαϊ οοίο 
415 ὁμοθαβ, [Ἄγηι} 185 σἱπδι ὈΪ θη ἃ 5118. 

Ῥγοὸ ομποῖῖβ ρυϑύϊ μι, ΠΏ ΘΡΌΤΩ ΡΡΘΘΌΘΏΒ ἰΘ ΓΑΘΌΠΙΙΠΙ, 

. ααἱ ργροἢη ὰ5 5 βοὶ ρ θη 5 ταοη δ ἃ8 



δ0ά 

ὕ χαὶ ποιοῦντα πάλιν ἕτερον σφαῖρον τετράγωνον 
χτησάμενον πλευρὰν σύνθεμα τῶν χοέων’ 

ὥστε διάστειλον τοὺς ὀχταδράχμους, πόσοι ἦσαν, 

χαὶ πάλι τοὺς ἑτέρους, παῖ, λέγε πενταδράχμους. 

4, ΤΥ͂. ΠΈΡΣΕΩΣ (ἢ). 

Τρεῖς γραμμὰς ἐπὶ πέντε τομαῖς εὑρὼν ἑλικώδεις 
Ἂ 

Περσεὺς, τῶνδ᾽ ἕνεχεν δαίμονας ἱλάσατο. 

,. Ὑ. ΠΡΟΒΛΗ͂ΜᾺ 

ὅπερ Ἀρχιμήδης ἐν ἐπιγράμμασιν εὑρὼν τοῖς ἐν Ἄλεξαν- 
δρεία περὶ ταῦτα πραγματενομένοις ζητεῖν ἀπέστειλεν, 
ἐν τῇ πρὸς ᾿Ερατοσθένην τὸν Κυρηναῖον ἐπιστολῇ. 

Πληθὺν ἤελίοιο βοῶν, ὦ ξεῖνε, μέτρησον, 

φροντίδ᾽ ἐπιστήσας, εἰ μετέχεις σοφίης. 

Πόσση ἄρ᾽ ἐν πεδίοις Σιχελῆς ποτ᾽ ἐδόσχετο νήσου 

Θριναχίης, τετραχῆ στίφεα δασσαμένη ; 

ὅ Χροίην ἀλλάσσοντα, τὸ μὲν λευχοῖο γάλαχτος, 

᾿χυανέῳ δ᾽ ἕτερον χρώματι λαμπόμεγον᾽ 
ἄλλο γε μὲν ξανθὸν, τὸ δὲ ποικίλον" ἐν δὲ ἑχάστῳ 

στίφει ἔσαν ταῦροι πλήθεσι βριθόμενο:, 

συυμετρίης τοιῆσδε τετευχότες" ἀργότοιχας μὲν 

χυανέων ταύρων ἡμίσει ἠδὲ τρίτῳ 

χαὶ ξανθοῖς σύμπασιν ἴσους, ὦ ξεῖνε, νόησον" 

αὐτὰρ χυανέους τῷ τετράτῳ τε μέρει 

μιχτοχρόων καὶ πέμπτῳ, ἔτι ξανθοῖσί τε πᾶσιν. 

Τοὺς δ᾽ ὑπολειπομένους ποιχιλόχρωτας ἄθρει 

1} ἀργεννῶν ταύρων ἕχτῳ μέρει ἑδδομάτῳ τε 

χαὶ ξανθοῖς αὖτις πᾶσιν ἰσαζομένους. 

Θηλείαισι δὲ βουσὶ τάδ᾽ ἔπλετο" λευχότριχες μὲν 

ἦσαν συμπάσης χυανέης ἀγέλης 
τῷ τριτάτῳ τε μέρει χαὶ τετράτῳ ἀτρεχὲς ἴσαι. 

Αὐτὰρ χυάγεαι τῷ τετράτῳ τε πάλιν 

μιυλευχρίων χαὶ πέμπτῳ ὁμοῦ μέρες ἰσαζοντο" 

σὺν ταύροις πάσης δ’ εἰς νομὸν ἐρχομένης 
ξαντοτρίχων ἀγέλης πέμπτῳ μέρει ἠδὲ χαὶ ἕχτῳ 

ποικίλαι ἰσάριθμον πλῆθος ἔχοντ᾽ ἀτρεχές. 

οἡ [Ξανθαὶ δ᾽ ἠριθμεῦντο μέρους τρίτου ἡμίσει ἴσαι 
ἀργεγνῆς ἀγέλης ἑθδομάτῳ τε μέρει. 7 
»- 

Ξεῖνε, σὺ δ᾽ Πελίοιο βοῶν πόφοι ἀτρεχὲς εἰπών, 

ΑΝΤΗΟΙΠΌΘΙ ΚΕ ἀμ ολὶ ἈΡΡΈΝΡΙΟΙΒ 

οἱ [Δοϊβηΐθμι γαγβαι5 ΔΙ θυιιτὶ δρβατίουπαι ψυδὸ ι 
Ῥοϑβϑβιἀθηίθῃι Ἰαΐι15, (189-51 Πη8- 68. ΘΟΠΡΊΟΓΡΕΙ 

᾿ΐαψιιθ ἀἰβίϊηριιθ οοἱο- ἀγδο τη 5. ΘΟΠΡΊΟΒ, ψιοι. 

οἴ ΤΌΓΒΙ5. ΔΙ[ΘΓΟΒ, ΡΈ6Γ, αἴθ ααϊπααθ-αι 

ἀ, ΤΥ. ῬΕΒΒΙΒ (ἢ). 

ΤΙΡῸΒ ΠΠπ6ὰ5 οπὶ Χαΐηαθ βθοιἰοηῖθ5 οαπι, ἴπι 

[ηἰββοί ΒΘ]Ἰοἱ-δίπε Ϊ 
Ῥδγβθιιβ, Πᾶγιπὶ ριαία παππᾶ ρΓΟρ ἰᾶ- πὰ 

ὅ, Υ. ΡΒΟΒΙΈΕΜΑ ΟΌΡ ΑΒΟΝΗΙΜΕΒΕΒ, 
ἰηΐθν δρὶ ρυδιηχηδία ΑἸθχαηάνιθα 46 Ἠΐ85 φρὴν ὦ 

Βοϊνθηάθπη χτηϊβὶξ ἴῃ θὰ ἀθδιῃ βουῖρϑὶς δὰ ΟΣ 

{θηθτὴ ΟΥΓΘμδθιπὶ Θρἰβίοϊἃ. Ἶ 

Θ0115. ΒΟ ΠΠΊΘΡΙΙΓΏ, ΠΟΒΡΘΒ, ὀπκήδεῤοννν γῷ 

Δα Ια πιθηίθ, 5[ ρᾶγιῖοθρ5 65 βοϊθηΐξίε... ὮΝ 
Ουοίαβ. ΘΓΡῸ ἴῃ ϑ'1οθ]θ οδΠΡ 5 ρᾶβοθθαίαν ἴηϑιι 

ΤΙΙηΔοΡΙΘ, ἰη-Παδίμθοῦν ΡΤΘΡ65 αἰν βιι5 7 
ΟοἸοτα ναῦὶϊ, ἀππ5 φυϊάθηι οδπάονθ ἰδοΐθο, 

ΔΙΓΘΓ ΠΙΟΤῸ ΘΟΙΟΓΘ πἰΐθη8 : δὴ γυὐλξ [ἅὰ 

Δ|1ὰ5 σαϊάοιι γαῖα, δἰ αβαιθ γαΡ 5 : ἴῃ 5] 8 
οδἰογν 5. δγδπί ἰδαγὶ ῬΡ πιὰ 6 ἴην] 

[Βτᾶνδη 
(δ θτὰ ργορου οΠοπὶ πϑοίϊ : 41 -οδη 115-118: 

[ψαῖς 
Πο5. πίργογαπι ἰδυγονῦιτὴ αἰτηϊ αἴ αἴ χιιθ 16] 

οἱ τῆ οπηηΐθιι5 0865, ΠΟΒΡΘΒ, ἰπη-πηοη οί Θ 
δῖ, ΠΙΡΤῸΒ ἀυδηίαιθ ΡΔΡΪ ἐπ Χ Ἐς 

νϑιϊθραίογαπι οἱ φυϊηΐς, οἰϊδιηααθ τυῇβι ΟΠ] 

ἨοΙΙσοβ. διαΐθ π γΘΡΒΙΘΟΙΟΓΘ5 ΘΟ ΒΙἀθ ἃ 

ΘδηΘΙ ἀογιπὶ ἰϑυγΌ ΓΤ 5 χίδθ ρυἰ 5θρ ἰηςϑα! 

οἱ τὰ δ ΓυΡΒαπὶ οἸπηϊθιι5 δα αιδίοβ. 
Ἐπλϊποῖβ δαΐοπι ΒΟΡὰ5 μθοοθ Πθθδηΐ : ας 

[ὁ πα] 405- ΒΘ θη τ 
ογδηΐ (οὐ 5. ΠΙΡΤῚ ΡΠ Θηἷ 

(ογϊθαιθ ρᾶΓ οὐ φυδρίς ομηηΐηο 6118 165 
ΝΙρτῷ δυΐθιη σαδγίςθαιι8 ΓΕ ΓΒΌΤΩ 

γι θρδίαγαπι οἱ αυϊηΐδ βίπηα! ρᾶΡΕΪ δ 8 

οὐτη ἰϑυγβ ἰοὐϊαΒα 16 ἴῃ Ρᾶδοιᾶ σους 
τα ΐαταπι ἃγηθηΐ φυϊηΐα ρᾶγί δίααθ οἵ 5 

γΑΥΪ ΠΙΠΊΘΙῸ - ΡΆΓΘΠῚ τη πη 6 πὶ Ἠξ 

[Βυΐ δαΐθμι πυπιθραθδηΐαγ ῬᾶΓ 5 ἰθυ 1 αἱ 
οδπα!αϊ δυτηθηΐ! βορυϊπηθθααθ ρα 1.} 

Ηοβρθβ, ἰπ δυΐθηι 350115 θΟΥ 85 4υοί Θβ5θῃ 

ἀϊνθγβαγῃ ἀδὺ ααδαγδίατη. ϑ'ϑα βυτητηδ, ΟΠ οδΡατα 

1115 δχεθατπδὺ οοηδβιϊίαϊίζαιιθ Δία 8. 

θὶο ἃθ6 ἀιοὺ ομοθᾶβ ἀγδομηηδιαπι οοιηρδγδὺ οοίο,. 

ἀνδομιιδγατι ομοθᾶβ, ἀἰσ ἃρ6, ααἰπαῖθ, Ὁ 

6Α8Ρ. ΒΑΟΘΗ. 



ΣΟΥ 

Ἢ μὲν ταύρων ζατρεφέων ἀριθμόν: 

ς δ᾽ αὖ θήλειαι ὅσαι χατὰ χρῶμα ἕχασται, 

οὐχ ἄϊδρίς χε λέγοι᾽, οὐδ᾽ ἀριθυῶν ἀδαής. 

᾿ μὴν πώ γε σοφοῖς εὐκδιδ μιδς: ἀλλ᾽ ἴθι φράζευ 

Ἔ ὶ τάδ᾽ ἔτ᾽ ἄλλα βοῶν Ἠελίοιο πάθη. 
γ ὄτριχες ταῦροι μὲν ἐπεὶ μιξαίατο πληθὺν 

κ ανέοις, ἵσταντ᾽ ἔμδαδον ἰσόμετροι 

βάθος, εἰς εὖρός τε τὰ δ᾽ αὖ περιμήχεα πάντη 

1 ίμπλαντο πλῆθυς Θριναχίης πεδία, 
χνθοὶ δ᾽ αὖτ᾽ εἰς ἕν χαὶ ποιχίλοι ἀθροισθέντες 

ἵσταντ᾽ ἀμθολάδην ἐξ ἑνὸς ἀρχόμενοι, 

ἤμια τελειοῦντες τὸ τριχράσπεδον, οὔτε προσόντων 

ἀλλοχρόων ταύρων, οὔτ᾽ ἐπιλειπομένων. 
ῦτα συνεξευρὼν χαὶ ἐν πραπίδεσσιν ἀθροίσας, 

αὶ πληθέων ἀποδοὺς, ὦ ξένε, πάντα μέτρα, 
χεο κυδιόων νυκηφόρος, ἴσθι τε πάντως. 

᾿ τὐρρδω ταύτῃ ο ὄμπνιος ἐν σοφίῃ. 

.ΑΙΝΙΙΜΑΤΑ 

θ, 1. ΕΥ̓́ΜΕΤΙΔΟΣ (ἢ). 

ὃς Ν᾽ ἴδον πυρὶ χαλκὸν, ἐπ᾽ ἀνέρι χολλήσαντα 
᾿ τω συγχόλλως ὥστε σύναιμα ποιεῖν. 

Ἵ, ΤΙ. ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ. 

τ φύσις θήλεια βρέφη σώζουσ᾽ ὑπὸ χόλποις 

τῆς γ᾽ ἄν" τὰ δ᾽ ἄφωνα βοὴν ἵστησι γεγωνεῖν 

ὶ διὰ πόντιον οἴδυμα καὶ ἠπείρου διὰ πάσης 
: ἐθέλει θνητῶν" τοῖς δ᾽ οὐ παρέουσιν ἀχούειν 

ἐστιν, χωφὴν δ᾽ ἀχοῆς αἴσθησιν ἔχουσιν. 

8, ΠΙ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

θήλεια μὲν γοῦν ἔστι φύσις ἐπιστολὴ, 
θρέφη δ᾽ ἐν αὐτῇ περιφέρει τὰ γράμματα" 

ἄφωνα δ᾽ (ἂν τὰ δ᾽) ὄντα τοῖς πόρρω λαλεῖ 
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ΒΘΟΡΒΕΠῚ Τα ΘΓ (Δυγοναπι Βθηθ-πυΐγϊοσιτὶ ητι- 
: [ΠΠΘΓῈΠῚ, 

ΒΘΟΥΒΕΠΊ(ΙΙΘ ΓΕ ΒΈΠῚ [ΘΠΪπθῶ αἱ, 6886: ΘΧ ΘΟΪΟΓΘ 
[ 5ηρυϊο, 

ΠΟ ᾿σΉΔΡΙΙ5 ἀἰοαν 15, ΠΘ4 116 ΠΙΠΊΘΙΌΡΙ πὶ ἱπιρογὶ- 
[(08. 

Νοηάυπ) ἰδηηθη ἀοοίἶ5 ΔΠΠ ΤΠ ΘΓΔΠ 115. 65. : ὙΘΡΙΠῚ 
[ἃσ6 οορὶία 

οὐ ἢοο6 θἔϊδηι ἃ}1ἃ 4 ΒΟΡυ5 30115 δοοϊ ιηί. 
(δπαάϊάο5. Ρ1]05- Δ] λθπίθ5. ἰδ! «α 6 πὶ οἴμπ ΠηΪ85-- 

[οϑΡθηΐ τη ἀπο τη 
ὨΡ 5, 510 1- ἰδία θδηΐ ἀγθᾶπι τη θηβυγὰ- ]αᾶ- 

[165 
ἴῃ ῬΓΟ  υη αἰ αΐοπι, ἴηι 1 Π{ππ ]Π 6 : οἴτοιπι δα ξθ τη 

[ἸΟΠΡ]-ΟΥἸΠ 65 Ρ οἸηηὶ ρᾶγίθ 

ΟΟΙΏΡΙ Θθδηΐ ὨΠΠΊΘΡῸ ΤῊΪΠ ΟΡ ΘΔΙΏΡΟΒ. 
Βα δι θπὶ ΓΕ ΡΒα ΠῚ ἴῃ ΠΠῈΠῚ οἱ γαυίθραί ἀθηβαίὶ 

56-56- ΕἸΒροηθθδηΐ ρδυ!αί πη 80 ἀη0 ἱποὶρί θη 5 
ἤρυγαπι οἰ βοϊθηΐθ5. {γα θίγαπι, οὐτὴ ΠρΘ4ι6 8465- 

[56ηΐ 
ἀϊνογβὶ δο!ουὶβ ἰδ}, Πθ4ι6 ἀθθββθηΐ γμ} οἐ υα- 

Ιβίδ. πὶ ᾿πυθηθυΪβ δὲ ἴῃ τηθηΐθ ΘΟ] ρον 5, [γἱοσαίη. 
οὐ τη! ἰυπἀϊπατη τϑ α! 615, ΠΟ5Ρ685, ΟἸΏΠ65 Τη6Π- 

να θ (6- 18 οΕΠ{8 5. ν]οίον, Βοἰᾶβα 116 ΟΠ 0 [5188, 
)ααἀϊοαίαβ ἢὰο βᾶη6 οορίοβιβ ἀοοίν]ηδ, 

ἘΝΙΟΜΑΤᾺ 
“0, 1. ΕΥΜΕΤΙΡΙΒ (Ὁ). 

Ηοτηϊηθηη ν᾽ ἀϊ 805 'ρὴ6 ἴῃ ΠοΟΙΏΪη8 ΘΟὨΡ] αἰ Δη 6 Τὴ 
1. ΘΟ] αὐϊπδης-νὶ αἱ ΘΟηβϑηριπηθᾶ δοθγοΐ, 

7, 1. ΑΝΤΙΡΗΑΝΙΒ, 

Εδί παίυτα ᾿θιϊη θᾶ, ΠΠΘΓΟῸΘ ΒΟΥ ΔῺΒ ἴῃ 5111 

βιιοεἸρϑῖυδ; 1} γθγῸ βηθ γοϑθ οἰδιη θη (οἰ πὶ «αὶ 
[γϑϑοηθὲ 

οἱ ἔγδὴβ ροηΐὶ (στη ῖη, οἷ ΘΟ  ἰ ΠΘ ἢ ΘΠ ῬΘΓ ΟΠΊΠΘΙΏ, 

αυΐϊθιι5 να]ῦ του δ] τη : 4υ]ρ06 οἱ 115 «αὐδου μήν 
[5υηΐ Διά Γ8 

Ἰϊοθί, δὲ 1115 ὰϊ Πθθθίθπι δι θη4 1] βθηβαμη ΠΔθθηΐ. 

8, ΠΠ|. Εὐῦϑρ ΕΜ. 

Ἐρηλΐηθᾶ αυϊάθηη. δέ παίαγα θρἰβίοϊα, ' 
ΠΠΡΘΓῸ5. δυιΐθηι 1η. 56. οἰγουτηΐονί ΠΠ 6 Γὰ5 : [(ὺ1, 
ἢΦ 51η6 γόοθθ αιδην]5 βἰηΐ, Δυβθηΐθβ 8] οαυὰη- 

ΦΝΙΟΜΑΤΑ 
10, Υ. Εὐβῦιτι. 

1 ἰαπιισίποηι οσαγαιιῖ. 

Υἱ 660, αὶ ἱανθηΐβ στᾶν!β οβὶν βθηίογάι βίη 8118 

ἴηἀ6 γοϊαΐ Ἰϑυϊῖθν, ἰθυυδιῆααθ ΔΌΒΟΟΠ αἰ ᾿ρβδιῃ, 

ΝΑΤ. ΡῈ ΟΟΜΙΤΕ 



" ᾿ πὶ 
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οἷς βούλεθ᾽" ἕτερος δ᾽ ἂν τύχῃ τις πλ᾿ησίον 
ἑστὼς, ἀναγιγνώσκοντος οὐχ ἀχούσεται, 

9, ΤΥ. ΕΥ̓ΒΟΥΛΟΥ͂. 
: Εἰς πρωχτόν. 

ἴῦστι λαλῶν ἄγλωσσος, ὁμώνυμος ἄρρενι θῆλυς, 

οἰχείων ἀνέμων ταμίας, δασύς, ἄλλοτε λεῖος, 
ᾷ 

ἀξύνετα ξυνετοῖσι λέγων, νόμον ἐκ νόμου ἕλχων" 

ἕν δ᾽ ἐστὶν χαὶ πολλὰ, χαὶ ἂν τρώσῃ τιξ. ἄτρωτος. 

ἡθ, ιν ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΌ, 

Εἰς πάππον ἀχάνθης. 

Οἴδ᾽ ἐγὼ, ὁς νέος ὧν ἐστὶν βαρὺς" ἂν δὲ γέρων τ 

ἄπτερος ὧν χούφως πέταται, χαὶ γῆν ἀφανίζει. 

11, ὙΙ. ΑΛΕΞΙΔΟΣ. 

Εἰς ὕπνον. 

Οὐ θνητὸς, οὐδ᾽ ἀθάνατος, ἀλλ᾽ ἔχων τινά 

σύγχρασιν, ὥστε μήτ᾽ ἐν ἀνθρώπου μέρει 

μήτ᾽ ἐν θεοῦ ζῆν: ἀλλὰ φύεσθαί τ᾽ ἀεὶ 
χαινῶς, φθίνειν τε τὴν παρουσίαν πάλιν, 

ἀόρατος ὄψιν, γνώριμος δ᾽ ἅπασι» ὦν. 

494, ΥἹ1. ΘΕΟΔΕΚΤΟΥ͂. 
Περὶ τῆς σχιᾶς. 

Τίς φύσις οὔθ᾽ ὅσα γαῖα φέρει τροφός, οὔθ᾽ ὅσα πόν- 

τος, 
οὔτε βροτοῖσιν ἔχει γυίων αὔξησιν ὁμοίαν" 

ἀλλ᾽ ἐν μὲν γενέσει πρωτοσπόρῳ ἐστὶ μεγίστη" 

ἐν δὲ μέσαις ἀχμαῖς μιχρά" γήρᾳ δὲ πρὸς αὐτῷ 

μορφῇ χαὶ μεγέθει μείζων πάλιν ἐστὶν ἁπάντων. 

5 ΗΠ ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ 

Φημὶ τὸν οὖχ ἐθέλοντα φέρειν τέττιγος ἄεθλον 

τῷ Πανοπηϊάδῃ δώσειν ΝΣ δεῖπνον ἐπειῷ. 

14, ΙΧ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Περὶ τῆς νυχτός τε χαὶ τῆς ἡμέρας. 

Εἰσὶ χασίγνηται διτταὶ, ὧν ἡ μία τίχτει 
τὴν ἑτέραν, αὐτὴ δὲ τεχοῦσ᾽ ὑπὸ τῆσδε τεχνοῦται. 

ΑΝΤΗΟΠΟΟΙΜῈ ΘΒΖΕΟΛΕ ἈΡΡΕΝΌΙΒ 6 ἢ 

ἈΝ ΡΟ ΠΑ ΚΤ 

405 γα]; 8115 γθτο [ογίαββθ ῬΓΟΡΘ 
δαβίδηβ, Ἰθσϑηΐθιῃ ποη διαί. 

9, ΤΥ. ΕὔΒΌΤΠΙ. 
Ιῃ ροάϊοϑιῃ. Αἰ Α͂ΤΟΝ 

Εβί Ἰοψιθηβ βἰπθ- Πηριᾶ, 6] αβάθπι ποιηϊηἶβ 80 τηδὶ 

[εἰ Τοπηϊηϊπε 
ἀΟΙΒΑΒΟΝΉΝΑ νΘΠ ΟΓΠῚ Δἰδρ ΑΜΜΩΝ ΡΙΠΟΒιι5, 18 

᾿π]η 61} 161 }}1ὰ Ἰη 6} }ρΘη 1 θι15᾽ ἀώώι, καρ Θ 
ἴϑοπο ἰγΠθη5. 

ὉΠῸΠῚ διΐθ πὶ οϑί οἱ ρ] τᾶ, οἱ 5 αι ῖβ ῬΑΕΜΌΝ 
ἴνυ]η 

10, Υ. Ε]ΠΘΡΕΜΝ. 

Ιῃ Ἰαπυιρίηθηη οδγά αὶ. 

Νονὶΐ δρῸ θείη, χαΐ οὕπη Ἰαηῖον οϑί, δϑί βγανὶ: 
τς [5] δυΐθιη Β6Π6Χ 8 

ΠΟῚ ἰδία. Τυδτην δ, ἰου θυ γοϊαΐ, δὲ ἐβθυγᾶτη ομάὶι 

[ὸ Ἴ 

Ἢ 
11, 1. ΑΠΕΧΙΡΙΒ. 

Ιῃ ΒΟΙΠΠΕΠΜΊ. 

Νὴ τηο ΐ8}15, ΠΘαῸ6 ᾿τητηο  Δ}15, ΓΤ «ιοβὰ 
τηϊχίιδ, αὖ ΠΘ(Ὲ6 ἰηΐθΡ ΠΟ Π.5 ΟοῸ᾽ [1π06 
ΠΘ4Θ ἃρυα ἀθο8 Ὑἱνθῦθ οθηβθδίαγ; 568 ΠᾶΒ 
ἄθπιο, οἱ ρθυΓΘ ἴῃ ργβθηΐἃ ΓΌΓΒΙΙΒ, ἰ5θτὴρ 
1ΠΥ]510}}15, ποίπι5. ἰδ πη6ῃ ΟἹ ΠΪθι18. : 

13, 1. ΤΗΕΟΡΕΟΤΑ... 
6 ὑπ Γἃ. : 

," 
Ἧ 

ΝΌΠ|ἃ οϑύ παίαγα ἤθαμ6 θορμηι ααοίααοί ἔοτί ἴθ] 
[πυΐγῖχ, πθαὰθ φαοέααοί τηδῦ 

ΠΘ0 ἰηΐον τπηογί8}65 488 τηθιητόγατα πᾶρθδΐ ἴπο 
[πιθῃΐαπη 5 Π|ϊ 

56 ]]ΠἸοοὲ ἴῃ Οὔ ση6. ὈΥΪπη τη -Πδβοθηΐθ θϑί, τη χὶ πηᾶ 
τη Θ6ἴο ἴῃ γ]ρΌΓΘ ρᾶγνδ; ἴῃ ἰρβᾶ γθΓῸ βθηθοίαϊθ. 
ἴογπιᾶ δἱ τη ρηϊ 1 ἀ1Π6 ΤἸΔ]ΟΥ ΓΌΓΒΙ5. 6δί;, ΟπηηΪθὶ 

- 

43, ΥΠΠ. ΕὔΌΒΡΕΜΟῚ : 

Ἑάϊοο ααϊ ποϊοί ἴβγγθ οἱοδ δ σθυίδηθη. 
15 Ῥαηοροίδας ἀδθί τηϑρηδηι οοπᾶπι Ερθο.. 

4, ἸΧ. ΕΥΞΡΕΜ. 

. Ὧρ ποοίθ οἱ ἀϊο. 

Θυηΐ ρΟΠΊΪΠ 85 ΒΟΓΌΓΡΟΒ, ΠυΔΓ Πα ἀπ ρᾶΡ 
ΔΙ ογαπα, 'ρ58, δια ΐθ τ 41188 ΡΘρουϊΐ, 80 86 γᾶ 

18, ΤΗΕΟΡΕΟΤΊΙ. 

δῖ γοὶο : ἀδίγθοίδὺ 851 415 οϑυ αν οἱοδάδθθ, 

116 δραϊατη Ῥδηορϑίδαάθθ ργὈΘΌΙΪ ΕἸΡΘο. 

Η. ΟΒΟΤΙῦβΚ, 

δ, ἘΣΌΒΡΕΜ. 

})6 Νοείο δὲ )ϊ6. 

ϑαπὺ ρογηΐηδθ, ααδυ χα σΊρηϊς σοΡΙηΔηδ, ΒΟΙῸ 
ἀβᾷιθ, μ860 4186 σΘ πη, ΤΙΣ ΒΌΤΩ. σΘηΘΥ δία 
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18, Χ. ΚΛΕΑΡΧΟΥ͂, 
᾿ πος τίς ἐστιν ὡς ἀνήρ τε χοὐχ ἀνήρ 
ὄρνιθα χοῦχ ὄρνιθ᾽ ἰδών τε χοὐχ ἰδὼν, 
ἐπὶ ξύλου τε χοὐ ξύλου καθημένην 
λίθῳ τε χοὐὺ λίθῳ βάλοι τε χοὺ βάλοι. 

Ε 16, ΧΙ. ΑΔΕΣΠΟΊΟΝ. 
ἄνθρωπος οὐχ ἄνθρωπος, ἄνθρωπος δὲ ὅμως, 

ὄρνιθα χοὐχ ὄρνιθα, ὄρνιθα δ᾽ ὅμως, 

ἐπὶ ξύλου τε χοὐ ξύλου χαθη μένην 
λίθῳ βαλὼν τε χοὺ λίθῳ διώλεσεν, 

11, ΧΙ. Αλλο. 

Ἐπὶ τοῦ χοχλίου. 

ὥον ἄπουν, ἀνάχανθον, ἀνόστεον, ὀστραχόνωτον᾽ 

ἱματά τ᾿ ἐχχύπτοντα, προμήχεα χεϊσχύπτοντα. 

18, Χ1Π. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Ϊ Ἶ ὲ Περὶ Ἀπόλλωνος Δηλίου. 

ν φανερᾷ γενόμην, πάτρην δ᾽ ἐμοῦ ἁλυυρὸν ὕδωρ 

ἀμφὶς ἔχει" μιήτηρ δ᾽ ἔστ᾽ ἀριθμοῖο πάϊς. 

49, ΧΙΥ͂. ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΑΕΡΤΙΟΥ͂. 
Εἰς δόμον Κρόνον. 

Κρόνε Διόδωρε, τίς σε δαιμόνων χαχῇ 
Ὄ ἀθυμίᾳ ξυνείρυσεν, 

ἵν᾽ αὐτὸς αὑτὸν ἐμδάλης εἰς Τάρταρον, 

ο΄ Στίλπωνος οὐ λύσας ἔπη 
᾿ αἰνιγματώδη ; τοιγάρ εὑρέθης Κρόνος, 

ἔξωθεν τοῦ ῥῶ χάππα τε. 

20, ΧΥ. 

τξονόμου τε πατὴρ ἐρίφου, χαὶ σχέτλιος ἰχθὺς 

π) νησίον ἠρείσαντο χαρήατα, παῖδα δὲ νυχτὸς 

Σ ξάμενοι βλεφάροισι, Διωνύσοιο ἄναχτος 

ἡουφόνον οὐχ ἐθέλουσι τιθηνεῖσθαι θεράποντα. 

ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

421, ΧΥ͂Ϊ. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ, 

Εἰς Σάραπιν. 

ὑπτά με φωνήεντα θεὸν μέγαν ἄφθιτον αἰνεῖ 
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ιῦ, Χι ΟΙΠΕΛΉΘΗΙ. 

ΕΆΡα]α αι ἀδπι δὲ, νἱγιιπὶ 4] Ποη γἱν οϑί, 
ὍΨΘΠῚ 418 ΠΟῚ Θδβί, ἃν15 οἱμπὶ γ᾽ ἰδδοί πο ν 6 η8, 
ΒΌΡΘΡ ἸΙρηππὶ αποα Ποὴ ἸΙρηιπι οβί, Ἰηϑ᾽ ἀθηίθμι, 
Ιὰρῖ 6 «αὶ ποη θϑί, ἰὰρ᾽8 ρϑίϊββθ πθάιιθ ρϑίϊβδο, 

10, ΧΙ. ΑΝΟΝΥ͂ΧΙ. 

Ηοιηο 4 πο ΠΟΙηΟ δδί, ἤοῖηΟ ἰδτηθη, 

ΔΥΘΙῚ 45 ΠΟῚ Οδὲ, ἃν18, ἃν 6 ΠῚ ἰδῖΏθῃ, 
ΒΌΡΘΙ ἸΙρητπὶ αοα ποη οϑὺ Πρηυπὶ ἰηβ᾽ ἀθηΐετη, 
Ἰαρίάθ ροιϊίαπη ποὴ Ἰᾶρίάθ Ἰηΐουθοϊ!. 

1, ΧΙ. Αἴαὐν, 

6. σοομ]θᾶ. 

ΑἸ ΪΠη8] β51Π6 ρα 115, 51Π6 5ρ 115, βΒ[η6 0556, ἰδ ΘῸΠΙ 
[ἰοβίδοθαπι Πα Θη5: 

οΟυ]αι6 ἀοΠθοίοπίθβ, ρυοηρὶ οἱ 56-ἰΠ-ϑϑιηθί ἰη- 
[Προίοπίοθβ. 

18, ΧΠῚ. ΑΝΟΝΎΥΜΙ. ὲ 

6. Αροηρ Ὠδ]1ο. 

ἴῃ ἐθγ γα ἀῶ οαϊία-6βι-Ἰη-Ἰὰθθῖη Πδίιι5. βιτη, ρᾶ- 
[{ΠἸ ΤΉ 4116 πη Θ8Ιη 5858, δᾶ 

οἰγουμηίθηθί, : τηδίθν δαΐθμι θϑί Ππυτη ὶ ἢ]1ὰ.᾿ 

ο 19, ΧΙ. ΠΙΟΘΈΝΙΒ ΠΛΕΒΤΙΙ. 

Ιῃ Ὀιοάονιμι οο η ιΐη 6 ΟΥΟΠΌΠΙ. 

γοηθ Ὠιοάονθ, 4Ϊ5 16 ἀφιηοπιη τηδ ἃ 
ἀθβρϑγαίϊοηθ οομραΠΐ, 

αὐ 'ρ56 (6 ᾿ρϑπι 1} 1] ΘῈ ΓῈ5 ἴῃ ΤΑΡΔΡΊΓΩ, 
οαπῃ ΘΕ Π]ΠΡΟΠΪ5. ΠΟῚ 5501 ν15565 γοῦθἃ 

Θηϊρτηδίϊοα 7 ΝΘΙῚρΡ6 τϑρουΐιβ 65 Κρόνος 
51Π6 7.0 σωργραγιιο. 

20, ΧΥ. Εὐῦϑρεμ. 

ῬτΟΙΙΙΒΟ6- ΡΆΒΟΘΠ 15 Ῥᾶΐθν ἢ αϊ, δ Τη]56} ἰδ ῖβ. 
ΡΙῸΡΘ ᾿ἰηγ]οθΙη -ΟΡΡΟΒΊΘΓΡΘ οδρ᾿ίᾶ, Π]ϊυτη8 ποοίῖβ5 
οαπ 55 ρουϊηΐ ΡΔΙρΡΘΌΥ5, ΒΔΟΟΝΙ ΓΘΡῚ5, 
400 Βοβ-πηδοίαιν ποϊαπηΐ πα γῖΡ6 ὁ, 6. ΘΟ]6 τ ἴὰ- 

[πη] πὶ. 
21, ΧΥΙ. ΑΝΟΝΥΧΜΙ. 

Ιῃ ϑ'ανγδρίῃ. ν 
[ἰδ δηΐ 

Θορίοπι 1 τηθ γοοὰϊθ5 ἀθιπι τηᾶρη απ ᾿ποοΟΡΡαρΡίατη 

19, ῬΙΟΘΕΝΙΒ ΠΑΕΆΤΙΙ. 

Όη6 ΠΙούογθ, (15 ἀθουαπι (6 γη8}15 
ΟΡ] ΘοοΡΙς ἀο]ου θυ, 

1, 1ρ58 αἱ αὐγαμῃ Βροηΐθ ρϑίθυβ ΤΑΡ Δ ΤΩ, 

ΒΕΙΠΡΟ ΙΒ ἃάτία παιὰ γ] 68 
Ρουθ ἀἰοία ἢ ΠΘρΡθμθηβιιβ 85 Κρόνος 
λυ οἱ Καρρα ἀοταριῖ5 Π{ἰ6 018. 
᾿ ΕΡΙΤ. Ε. ΡΙΡΟΤ. 

20. ΕὔΒΡΕΜ. 

ῬΙβοῖβ ρϑρηϊοίοβιιβ δὲ δυγδη 15. ραν Πἷροὶ 
ἰηΐον 56 οἂρὶἐὰ οὈνουυαπί, οου]βατθ γϑοθρίδ 
ποοίΐβ ῬΓοῸΪθ, Βοῦμ αἱ 5656 οραθηΐδὲ 

Τ6ηϑοὶ τθρβ ἀγα ατι πα 16 τϑοιιβδηΐ, 

31. ΑΝΟΝΥΜΙ. 

Ι͂᾿ ϑαγαρίῃ. 

Μδ βορίϑιῃ μέθυ τπ8 ΘΧΡΘῚ 5 γοοδ! ἃ Πα Θἢ 

Ἡ. σΒΟΤΊῦΒ, 



ὅ08᾽ 
γράμματα, τὸν πάντων ἀκάματον πατέρα" 

νυ εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ πάντων. χέλυς ἀλουν τι ἣ τὰ λυρώδη 

ἡρμοσάμιην δίνης οὐρανίοιο μέλη, 

29. ΧΥ͂ΙΙ. ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. 

Εἰς χοντοπαίχτην. 

ἔστι τι δένδρον τῶν ἀναχτόρων μέσον, 

οὗ: ρ ἰζα. χαὶ ζῇ, καὶ λαλεῖ χαρποῖς ἅμα, 
" ὥρᾳ χαὶ φυτεύεται ξένως, 

χαὶ χα ρπὸν αὔξει, χαὶ τρυ γᾶται διζόθεν. 

23, ΧΥΠΙ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

« Κούρη Ἰκαρίοιο περίφρων Πηνελόπεια, » 

ἐξ ποσὶν ἐμθεθαυΐα, τριδάχτυλος ἐξεφαάνθη. 

94, ΣΧΙ͂Χ. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ͂ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ͂. 

ὡς ἐθέλει τὸ φέρον σε φέῤειν, φέρου" ἣν δ᾽ ἀπιθή- 

ἰσῃς 
χαὶ σαυτὸν. βλάψῃς, χαὶ τὸ φέρον σε φέρει. 

φ, ΧΧ. ΣΙΒΥΛΆΛΗΣ. 
Ἦν 

ἤννέα γράμματ᾽ ἔχω" τετρασύλλαθός εἶμι" νόει με. 

Αἱ τρεῖς αἱ- πρῶται δύο γράμματ᾽ ἔχουσιν ἑχάστη, 

ἡ λοιπὴ δὲ τὰ λοιπὰ, χαὶ εἰσὶν ἄφωνα δὲ πέντε. 
Τοῦ παντὸς δ᾽ ἀριθμοῦ ἑχατοντάδες εἰσὶ δὶς ὀχτὼ, 

5 χαὶ τρεῖς τρὶς. δεχάδες, σὺν γ᾽ ἑπτά. Γνοὺς δὲ. τίς 

ἰεῖμι, 
οὐχ ἀμύητος ἔσῃ τῆς παρ᾽ ἐμοὶ σοφίης. 

ῶ0, ΧΧΙ. ΣΙΒΥΛΛΗΣ. 

Χριστοῦ ὄνομα. 

Τέσσαρα φωνήεντα φέρει: τὰ δ᾽ ἄφωνα ἐν αὐτῷ 

[δισσὰ ἕν ἀγγέλλοντ᾽ 7" ἀριθμὸν δ᾽ ὅλον ἐξονομήνω: 
ὀχτὼ γὰρ μονάδας, τόσσας δεχάδας δ᾽ ἐπὶ ταύταις, 

ἈΝΤΗΟΙΌΘΙΑ ΘΠ ἘΠῚ ΑΡΡΕΈΝΌΙΟΙΘ 

Ἰητονῖβ, οτηηΐαπι Ἰη 4 ἴδββιπι βούνδιο; 
511ΠῚ δυΐοηη ΘΡῸ ΟἸΠΠΪΙΠῚ ΟΠ ΘΙΥ5. Ἰποουγαρίδ, αι 

[᾿νεῖο 5- 5  Π}}}}8 
ΘΟΙΏΡΟΒΕΪ οἰγουϊίι8 ΟΥ̓ΒΙ Τὴ οτἸοδιϊαπι ἀἰβογι πηὶ- 

[πᾶ ΒΌΠῸΡ 1Π|. 

39, ΧΥΠ. ΦΌΠΙΑΝΙ ἹΜΡΕΒΑΤΟΒΙ͂Θ.. 

Ιηὴ απθηηάδτη οομίϊ ᾿ΒΟΥΘΙΆ. 

Εβί φυιθάδηη ἃγθοῦ Ἰοθουαπη- θα τοναπι αἰδάϊα. Ὗ 
ΘΕ} 15 ΓΔαΪΧ οἱ νἱνὶί δὲ Ἰοχυϊίαν οὐπὶ Γραοιθα5:. 
ὑηᾶ Διιΐθπι ΠΟΡὰ οἱ ρ]δηΐαίῃιν Ἰη80}}0-τηοᾶο, 
οἱ Τραοίαπι δυροί, οἱ νἱπαθηηϊδίαν γδαϊοϊί5.. 

93, ΧΥΠΙΙ. ΕΥὔΒΡΕΜ. 

« ΕΠ ΙοΔγ]}, ΡΡα θη5 Ῥηθὶορβᾶ; »" Ε 

56Χ ΡΘα ΡΒ Ἰηοθάθη5, ἐ]θ5-ἀδοίν}}5 ἐἤθέδι, 

91, ΧΙΧ. ΜΑΟΝΙ ΒΑΘΙΠΙ. 

Οὐ νὰὶὶ ἴδρθηβ 16 ἴθ ΓΘ, βίῃ: δρᾶ ὶβ ; δὶ δυΐθπι Π0Ὶ 

[ορϑαϊὰ 
οἱ ἰοίθ ᾿ 488, δἰϊδῃη 516 ἴθγθηβίθ ἴθ... 

2ὅ, ΧΧ. ΒΙΒΥΠΙΞΕ. 

Ε. 

ΠΡ 

Νόνοπη ἢ 6 Γᾶ5 Θοη 1 Π60 ; 5.Π| φαδίμοΥ-ΘΎ}] Δ θαγαχι 
[ΠΟ0506 ΠῊ6 

ΤΙΘΒ ΡΥΪπη ἀυ85 ΠΠ||6Γὰ5 Πα Θηΐ, ἀπδαυξθαιθ, 
οἱ τϑι φυὰ τϑ] ψα85, οἱ βαηΐ οοπϑοηδηΐθβ φυΐπαιυθ. Ἁ 
Τοίϊιβ δυΐθηι Ὠυτηθυ] σθηΐαγ βαηΐ 5 οοίο,. 
οἱ ὑγ68 ἴθ ἀθοδίθβ, οὐπὶ βϑρίθιῃ, βοἴθῃβ υΐδ. ̓ ̓  

ἰδία 
ΠΟ ΘΙ]5. ΠΟΠ-Ἰηἰ1ᾶτ15 6}15 ψι ρα Ιη6 εϑδί 5 

20, ΧΧΙ. ΘΙΒΥΠ,,4:. 

ΟὨγΙβιὶ ποιηθῃ. 

Οὐδίυον νοοδ] 68 δι : Θοηβοηᾶ, διΐθιηῃ ἴῃ 110. [ἃ 
ἄυο υπππὶ 5 σηἰ Ποδηϊϊ ; ΠαΠΙΘΡατη 6 ΡῸ (οὐ αΠὶ 1 
οοἴο δηΐῃ τηοηδάδβ, ἰοἰ ΘΠ 18 πόνου: 50 

Θαηοίον πη ατι6 ρδίγθῃ βδρίθηῃ δἱθπιθηία γοοδηΐ; 

1άθι ϑϑίθυ δ, ΟΠ ΘΙΥ5 ΤΟΥΤῚ, α188. 416 ΟΥΪΠ6 Ππι58ιΐ, 
οοπβίδη!ααθ ΡΟ] τα ἀσοθῦο 1656 τηοα08. 

ἘΒ. ὙΙΟΕΒ. 

92, ΌΙΚΑΝΙ ἹΜΡΕΒΛΤΟΒΙΒ.. 

71 φψμοηιάαηι οογϊ ἰμβοΥ ΘΉι. 

, Εὶ αἰΐδ, τη δά 115 ΔΥῸ ἴῃ ΡῬΘηδίιθ 8, 
οὐ 1ρ88 τδαὶχ Ἰοαυϊαν οὐ ἡραοίαβ ααοαῖθ ; 
ὑηδαὰθ6 ἴῃ Πογϑἃ, ΠΡ ἃ Τ65, δὺ πϑβοῖ αν 

οὐ ογθβοῖὶζ δύθου, ἰοΟ] αν βερἰα8. 

ἩΗ. ΘΟΒΟΤΙῦΞ. 

25, ΒΙΒΥ1,1,2:. 

ϑαηὺ Θἰθιηθηΐδ ΠΟΎΘΙΩ ΤΏΪΗϊ, βαηΐ δὲ ααδίζαον ὁ 

5Υ118029, ἴῃ 15 θυ πλ88 ἰγ 68 ὈΪΠῚΒ ΘΧ δἰ θιηθηΐίβ, ; 

αυδΡία δὲ 6 γϑιϊααΐβ; ἰηϑαπὺ 15 οοηβοπᾶ, ααΐπαι 

Τοίϊαβ δὲ πυσηθεὶ ὈΪβ8 βαηΐ μϑοδίοηίδα 65 οοίο 

οὐ [6 ἰγβ ἀθρδάββ, οἵπιὶ βϑρίθιη. δ᾽ 5016 }}8. τη6. 

αἰνίηδο ἰ6 π.}18 τὶ βθογοίδ ᾿δίθθαηί. 

5ΕΒ. ΟΑΒΤΑΙΜΟΝ. ἃ 6. ΑΜΕΧΑΝΡΕΟ γϑΐ 

26. 5ΙΒΥΙΠ,1:.. 

Ολγιδἐϊ ποηιθη. 

Ουδίϊαον πὰπο δἰθιμθηίδ ποίην γοοδ]ϊα, οἱ. 

δοηβοηᾶ Ὀἰπᾶ Βοηπ18.: Βαχητηδ, 6ϑΐ, ἀπάτῃ τἰΐθ ἃ 
αὐἱρρα οοἷο τπηιοπδάδβ, ἰοὐϊά θη ἀθοδάδβ, ἰοίτο 



ἐπ’ ΤΕΣ 

ἷ ἑκατοντάδας ὀκτὼ, ἀπιστοκόροις ἀνθρώποις 

ἌΡΡΕΝ Θεοῦ χρμεῖον παῖδ᾽ ὑψίστοιο. 

21. ΧΧΙΠ. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

; ὅτ᾽ ἔην βροτῷ εἴχελος ἄψεα ἠδὲ νόημα, 
᾿ χαὶ νόος ἐστύγεεν πᾶσαν ἀγηνορίαν᾽ 

υὐτὰρ ἔπειτ᾽ ἐδάην χεγεὴν σοφίην χαὶ τῦφον, 

Γ΄ χαὶ πάντ᾽ ἤμειψα, χρῶτα, νόον, μέλεα. 
ἵ χτυλον ἐχπάγλως πόδα, χαὶ πόδα δάχτυλον ἴσχω᾽ 

ὄμματά μοι ποῦς χαὶ δάχτυλος, ἀνθερεὼν ποῦς, 

᾿ χαὶ χεφαλὴν φορέω δαχτύλῳ ἀντίθετον. [ποῦς" 

28, ΧΧΊΙΠ. ΑΛΛΟ. 

Ἰγχύρσας νεπόδεσσιν ἀνὴρ δείλαιος ἀέλπτως, 
αὐτὸς ἐν οὐ πολλαῖς ὥραις νέπος ἐξεφαάνθη. 

αἱ φωνῆς μὲν ὅδ᾽ ἦν ἐπιδευὴς ἔλλοπι ἶσα" 

Αὐγασάμην δ᾽ ἕτερον νέποδα βροτῷ εἴχελον αὐδήν, 
αὶ θαῦμ᾽ ἦεν ἀχούειν ἀφραδέεσσιν ἄπιστον. 

49, ΧΧΙΥ͂. ΑΛλΟ. 

ἣν ἐθέλῃς; χαλέω φωνῆς δίχα" σοὶ γὰρ ὑπάρχει 

γ ἄμμκν ἐμοὶ δὲ μάτην χείλε᾽ ἀνοιγόμενα. 

80, ΧΧΥΎ. ΑΛΛΟ. 

᾿ ἔλεγχος εἰμὶ τῶν φίλους ἀρνουμένων, 

 βρότους ἐγείρω, πρὸς πόνους παροτρύνω. 

 Τέμνεις κεφαλὴν, ἐχθερίζεις αὐχένα, 
᾿ χαὶ γίνομαι παῖς αὐτίχα βασιλέως, 

Ε ἀνὴρ αὐστηρὸς, ἀκλόνητος ἐν μάχῃ. 

81, ΧΧΥΙ. ΑΛΛλο. 

ἐν δὲ λίθοις ἐμάχοντο, λίθον δ᾽ οὐχ ἦν ἀνελέσθαι" 

δίψῃ δ᾽ ἐξώλλυντο, ὕδωρ δ᾽ ὑπερεῖχε γένεια. 

82, ΧΧΥ͂ΙΙ. ΑΛλο. 

Σχέπτεο μῦθον ἐμεῖο, ὃν ἐξ ἀφανοῦς ἀγορεύω, 
χαὶ ποθέουσιν δεῖξον ἐμμὴν ἀψευδέα μορφήν, 
εἰ σοφίη σε φιλεῖ χαί σοι: λόγος ἔπλετο μούσης. 
Ξείνης εἰμὶ φύσεως ζῶον, πνείω δίχα πνοιῆς" 

δοιά μοι ὄμματ᾽ ὄπισθε παρ᾽ ἐγχεφάλῳ ἐπέασσιν, 
σιν ὑφ᾽ ἡγεμόνεσσιν ὁδοιπορέω τὰ πρόσθεν. 

ΘΑΡΌΤ ΥΙ1. ῬΒΟΒΠΕΜΑΤΑ, ΝΙΟΜΑΤΑ. 

«αἱ ξύμπαντα μέλη ποῦς, αὐτὰρ ὁ ποῦς οὔ μοι 

Π ἐντ᾽ ἄνδρες δέχα γηυσὶ χατήλυθον εἰς ἕνα χῶρον, 

509 
δίψα Ποοδίοηί 5 οοίο πῇ 15- Βοπηϊηἰθιι8 [1515, 
ΠΟΙΊΘῊ ἀΘΟ] ΡΠ : (πὰ διιίθτη τηθηΐο (πὰ Ἰη.6}]} 16 
ἱπητη ον 8}18. οὶ ΟΠ εἰβίαπι ΠΙΪατα ἃ} 155 ἰ ταὶ, 

217, ΧΧΙΠ. ΑΝΟΝΥΜΙ, 

ἘνΔΠῚ ΟἸΠῚ ΘΓΔΠῚ ΠΠΟΥ 8]1 5ἰπ}}}}15 οἵ τη θη ὈΓ15 οἱ ἰη- 
οἱ πηθη5. ΟὐθΡδΐ ΟΠΠΘΠῚ ΒΡ Υθἴδη : [{6]]θοίιι, 

568 Ῥοδίθᾶ αἸαϊοὶ ἸηδΠ6 πὶ 6586 βδρ᾿᾽ θη πὶ οἱ [Ὸ- 
[ΠΠη0Π]Ὶ, 

οὐ ουποίδ πηΐαν!, ΘΟΙΟΓ ΠῚ, τη θη ΘΠ, τη ΘΙ Γᾶ. 

Δάχτυλον τηϊΡΙ 66 ρράθιη χαὶ πόδα δάχτυλον ΠᾶὈθο: 
ὄμματα, τ ῃ] Ρ65 οἱ δάχτυλος, τηθηΐατ 0685, 

οἱ, οῃηηΐᾶ πη ΘΙ ὈΓἃ Ρ65, 56 ρ65 ΠΟη τηὴΐῃϊὶ Ρ68 : 
οἱ χεφαλὴν ἴογο δαχτύλῳ οοπίΓδ-ροβιίδπι. 

8. ἌΧΗ ΑΥΤΌΡ, 

Οὐτὴ Ἰηοἰαἰδβϑί ᾿η ρἴβ665 Ὑἱν {πη} 015 Ἰηβρογαίο, 
οἱ 1ρ56 ποῃ τη} {18 ΠΟΡῚΒ Ρ᾽βοὶβ ἀρρδγαϊ, 
δὲ γόὺθ ἀπάτα ἢΐϊο ογαΐ Ἱπαϊρθηβ ῥ᾽ βοὶ -τπυΐο ρὰ- 

[πἰΐογ : 

ὙΙΑΙ δαΐθηι δ ἑθγατη ρ᾽βοθπὶ ΠΟΠΊΪηΪ 5᾽ ΠᾺ]]Θ τ γοο6, 
οὗ τηϊγδουϊαπι ναὶ δα ἰ Ἰρηδγὶβ ἸΠογ α 116. 

99, ΧΧΙΥ. Αἰαῦν.Ψ 

51 ν6 115, ἸσαοΥ ΔΌΒαΠΘ νοοθ : {Π0ῸῚ 6 η]πὶ οϑί 
γΟχ, ΤΠ δαΐθτῃ ἔγιβίτγα Δ ρτὰ ἀροτίδ. 

80, ΧΧΥ. ΔΙἴῦν. 

Ιηἀ6Χ 600 5.1Π| δΔΙΏΪΟΟ5 ΤΟ ΠΘΡΔΉ 101, 

τηοΓί8 165 6 80η1.0 ΘΧοϊίο, δὰ δ ΟΓ65 ᾿π]ρ6]10. 
51 οχβϑοᾶβ οδραΐ, πηθι15 ΘΟ ν]ΟΘΠΊ, 

Ἶδπι ἢο ΠΙΙα5 ἰη46 ΤΕΡῚ5, 
νὴ ἀγα, ᾿πηπηοία 5. 1η ΡαυρὨᾶ. 

31, ΧΧΥΙ. Αἴαῦνῦ. 

Ουΐηᾳαθ νἱνὶ ἀθοθια πᾶν θὰ ἀθβοθηάθυιηΐ ἴῃ ὈΠΌΠ ὦ 
[᾿οοαπι, 

ἸΔρΊαἸ θ5 δαΐθιη ρυρηδηδηΐ, Ἰαρ᾽ ἀ θη σθρῸ ποη ]1- 

[οϑθαΐ ἰο]]θρ ; 
51:01 δυΐθπι ρου θϑηΐ, δαυᾶ ἰδιηθη 5 ρΘΓα θα τη6η- 

[πη. 
32, ΧΧΥΠΙ. Αἴαῦν.: 

᾿Αϑρίοθ δα αμη. 49 τη6, 4υδπὶ 6Χ οσου]ίο Θημποῖο, 
δἱ οαρίθη θυ5 οβίθπαθ τηθϑηὴ ΠΟἢ-Ἰη ΘΠ δοθιη ἴου- 
81 βαρ ϑηΐϊἃ ἰθ διηδί οἱ {101 τίϊο. θβί τηιβ8. [τηδΠη, 
[πυβ᾽ἰαΐοθ βὰπιὶ ηδύμγϑθ ΔΠΙΠΏΔ] ;. ΒΡΙΓῸ 51π6 βρί για : 
ἄυο τὴϊῃϊ οου} ροηΘ αχία οΘγΘθγυτη ᾿πβαηΐ, 
φαυΐϊθυβ 50} ἀσοῖθαβ νἱδιη- δοῖο Ἰηδπίθ. 

σοηζανὰ5 τη ρ]οὐ (απο σθη5 ἱπογθάμ]α ἀἰϊβοδί) 

ὉΤη θη δἀογδμ ἀπ τὰ : τηθυηοῦὶ ἰὰ τηθηΐθ ἰθηθίο 

ΟὨνἰβίυχῃ, ἀμν ΒΌΠΩΤΩΊΟ 58 π|8 δοίθυ ποαὶθ᾽ ῬΔΡΘηΐΘ δϑί. 

Ο. ΑΙΕΧΑΝΡΕΒ. 



δ᾽0 

Κυανέην ἐπὶ γαστέρα βαίνω, ἧς ὕπο γαστὴρ 
λευχόχροος χαταχεύθεται οἰχτή τε χλειστή τε. 

μιματα, δ᾽ οὐ πάρος ὄψεαι οἰγόμιεν᾽, οὐδὲ πορείης 

10 ἡμιμένον, εἴως λευχὴ χοιλίη ἔνδον ἔπεστιν. 

Αὐτὰρ ἐπὴν αὕτη γε πορεσσαμενη φαίνηται 

ὀρθαλμοῖ ἴσιν ἀριπρεπὲς εἶδος ἔχουσα, τότ᾽ ἤδη 

δέρχεται ὄμιυιατ᾽, ἐπειγομένως δὲ μνώομ’ ὁδοῖο" 

ἄφθογγον δέ τ᾽ ἐόν γε, πολύφθογγον ἐξεφαάνθην. 

88, ΧΧΎΙΠΙ. Αλλο. 

Σὺ, τετράγραμμον, συλλαδὰς δύο φέρον 
δηλοῖσ καθαρῶς τὴν γυναιχείαν φύσιν" 

ἂν ἄχρα δύο τῶν γραμμάτων ἐξέλῃς, 

ἐν σοὶ χαλεῖται τοῦ Θεοῦ χλῆσις μία. 

84, ΧΧΙΧ,. ΨΕΛΛΟΥ͂, 

Δέρμα προδάτου. 

ἔζων ὅτ᾽ ἔζων, πλὴν λόγου παντὸς δίχα: 

ἔθανον ἄρτι, χαὶ γέμω παντὸς λόγου. 

ϑῦ, ΧΧΧ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τὸ ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαῦμα τοῦ Μούσέως. 

Ξύλου μὲν ἡ χλεὶς, ἡ δὲ χιγχλὶς ὑδάτων. 
Διέδρα λαγὼς, καὶ χύων συνεσχέθη. 

860, ΧΧΧΙ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἔρως. 

᾿Πτερωτός εἶμι, τοξότης καὶ πυρφύρος. 
Διπλῆ με συντέθειχε δυὰς γραμιυιάτων, 

μονάς τε διπλῆ συλλαθῶν. Τὸ πᾶν μάθε: 

τῆς γοῦν χορυφῆς ἡρμένης τῶν γραμμάτων, 

δ... τοῖς βαρδάροις πέφυχα συντεταγμιένος" 

ἂν δ᾽ ἡμισευθῷ, σώματος δηλῶ μέρος. 

81, ΧΧΧΙΙ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Γραφίς. 

Οὐδεὶς σπορεύς μου, χαὶ φύω σπορᾶς δίχα" 

τρέφει με πέτρα, χαὶ χαλοῦμαι πρὸς τόδε. 
Τέμνε: σίδηρος" εἰς δέον τε λεπτύνας, 

ἀνὴρ χαραγμὸν εὐφυῶς ποιεῖ μέσον. 

ὃ ἵγρὸν ζοφῶδες ἐχρέει μου συχνάχις" 

τὸ δ᾽ ἐχτελεσθὲν τίμιον βροτοῖς πέλει. 

88, ΧΧΧΊΠ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Τέντα. 

ἄπετρός εἶμι χαὶ χινούμενος δόμος, 

ἐν γῇ βεθηχὼς, γῇ δὲ μιὴ συνημμένος" 

ΑΝΤΗΟΠΟΘΙ ΑΕ ΘΒΖΕΟΜΕ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒ 

Ἄ,) 

ΝΙΡΤΕΠῚ ΒΡ Υδ, γ ἢ ΓΘ ΠῚ ἰποθᾶο, 50 αυο γθηΐο. ἰ 
ΔΙΊ ΘΟ]ο. οοου]ξαίαν ἀρθγίαβ4 118 οἰδιιβιιβαιθ.. Ὁ 
Οου]05. δαΐθπι ΠΟ δηΐθ ν᾽ 6015 58 Δρϑυϊθηΐθδ, 

χὰ 
αἰ{ Πρ ηΐθ πη Ὡ16, Βα 6 τὴ ΔΙ ΡῈ5 σϑηΐδι Ἰη 5 Ἰηθδ5ί. 
564 00] 1ρ58 φυϊάθπι βαϊ ἰδία ταδηϊ δβίο- υἱδθίαρος 
ΟΟ1}15 νὰ] 6- ἀθοογᾶτη [ΟΡ Πδτη ΠΌ6Π5, ἰππῸ 18 
ν᾽ ἀθηΐ οΟ1}1, ΓΘβ Δ η ΘΓ 16 ΤΘΟΟΓῸΓ νἱᾶτῃ ἢ 
οἷ ΟἸΠῚ 51Π| 58η6 51Π6 5070, ΤῊ] ΠἸ50Π 115 ἀρ ΑΓ 

33, ΧΧΥΠΙΙ. Αἰαῦῦ. 

Τα, φυδίπον- {ον ]5- οηβίδηβ, 5Ύ8}085 ἀπο ἴδ- 
οβίθη!β οἶδνθ [ϑιηϊ ηθᾶτη Πα ΓΆΤΩ Σὺ [Γ0η5 
5ὶ Θχίγ ηδ5 ἀι1ὰ5 ΠΠ{{6 15 ΔΌβίυ]θτῖθ,ἨΒῬ 
ἴῃ 16 νοοδίαν ἀοἱ γοοα θυ! απ ἀπαπη. ὍΝ 

84, ΧΧΙΧ. ΡΒΕΙ1. 
Ῥ61}15 οὐδ... ΤΑΣ ΗΝ 

Ὑ νθθᾶπι φυδηάο νἱνθ θη, 56 ΔΌΒαΙ6 οηηὶ Γᾶ: 
: [ἱοπο. 

ΓΘΟΘῊΒ ΠηοΓί δ, 5.11}, οὐ Βα πη -Ῥ]Θηδ ΟἸΠΠὶ ΟΡ 06 

80, ΧΧΧ, ὔΒΡΕΝ, Ὶ 

Μοβὶβ 'π Βαῦγο Μαιὶ ταϊρδ σα] απ. ΕΝ 

Τρηθᾶ αυϊάθιῃ οἷαν]5, οδΠ06}}} διαίτῃ ἁαυοϑῖ : Ἧ 
ΡοΓαρῚ ΙΘριι5, οἱ οδηΐβ ΘΟ Ια5 οϑί. : 

ϑὺ, ΧΧΧΙ. ΕΟὔΒΡΕΜ. ᾿ 
Εροβ (42)10})). ἘΝ ος 

ΑἸαΐιιβ Βι 1, ΓΟ ΘΠ 6η5 οἱ Ἰρη 6, 
ῬΌΡΙΟΧ πῖθ οομηροϑβι ἀγὰβ ΠΠἰϑγάγαπι,, 
τη ΟηΔ 5416 ἀαρ]οΧ 5.}]}θᾶγιπι. Τοΐαπι αἶ50 
Β0Ρ]αΐο Ἰριίαν οἀρίλθ Π  θτᾶγατη ἔ, 6, (Ὁ ἴῃ 

[τη 56ὰ ργῖμηο Ἰοοο δέ ΠῚ 
ῬΑΓΡΑ ΓΒ. παίαγα- ο οοΙΩρΟΒιίι8. 
51ὴ διιΐθηη Αἰπη] ἀἸαί.5- 5.1], ΘΟΡΡΟΡΒ Ῥᾶν 

37, ΧΧΧΙΙ. ΕΥΒΡΕΜ.. 

ΒΥ ]α8, 8. }οΐϊιι5 Δ] τα 5 βουϊρίουγίαβ. ΖΞᾺ 

Ψ]Ι 1ΠΟΙΒΈΓΔΠῚ ἼΙ [οί τη τη. 
ΗυτΩΟΡ ἰθηθ ]σο5ι5 οἰ! ἀ8 τὴθ 5ΒΘΡΘ ἢ 
δίαιθ Ἰηἀ8. ρου θοίαπι αυοα Ἰη-ρτοίϊο-θϑέ αι 

38, ΧΧΧΙΠΙΠ. ΕὐῦβΡΕΜ. 

ΤΑ πδουΪατ 5. ἰθητουίατη, 

51η6 ἰΔρΙἀ468 βιπὶ| δὲ τη 0}}}5 ἀοΙΠῈ5, 
εἴη ἰογγὰ 518, ἰθυγὸ δι θη ΟΠ ΟΟΠΠΘΧᾶ ὦ 



νυ Δ ἡ ἘΣ ΝΒ Ε ἐ ΓιΨ' 

οὐ πηλὸς, οὖχ ἄσθεστος ἐξήγειρέ με. 
᾿ Πρίων δὲ χαὶ σχέπαρνον οὐ τέτμηχέ με, 
εἰ μ' μ"ὴ χορυφὴν χαὶ τὰ βάθρα μου λέγεις. 
Φῶς ἔνδον ἕλχω, χαίπερ ὧν πεφραγμένος. 

Λοξοὺς συνιστῶντάς με κίονας φέρω. 

Ἱ Τῶν χιόνων μου πάντοθεν χλονουμένων, 
ὁ σχῆμα σώζων, ἀθδλαδὴς, ἑστὼς μένω. 

Ἧ Τὸ χαινὸν" εἴ με χαὶ χαταστρέφεις βίᾳ, 

οὐχ ἂν χαταρράξῃς με’ σῶός εἰμι σοι" 

ἀνίσταμαι γὰρ, χαὶ πάλιν μένω δόμος. 

Ἢ 89. ΧΧΧΤΙΥ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ὃ προφήτης Ἀμώς. 

Εἴς τοῦ χοροῦ πέφυχα τῶν θεοπρόπων. 
Β λλαθὸν δὲ γραμμάτων τετραχτύϊ 

τὴν πῆξιν ἔσχον" ἂν δὲ τὴν χάραν τέμης, 

νηφάλιον θήσεις με τοῖς βροτοῖς πόμα, 
χαὶ σωματιχῶν ῥυπτικὸν μολυσμάτων. 

Διχῆ δὲ διελών με χαὶ τεμὼν μέσον, 
' μέρος μὲν τοῦ δάματος αὐτίχα νόει. 

᾿Αντιστρόφως δὲ τὴν ἀνάγνωσιν δράσας, 

ἐναντίον θήσεις με τοῖς ἀσωμάτοις. 

40, ΧΧΧΥΎ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

Κηρίον. 

Τρισύλλαθον πέφυχα. Σὺ δέ μοι σχόπει 

2Ζῶόν με γεννᾷ" ζῶον οὔχουν τυγχάνω. 

ἄν μου τὸ πρῶτον ἀφέλῃς τῶν γραμμάτων, 

εὕρῃς με κατάπαυσιν ἀνθρώπων γένους" 

τὸ δεύτερον δὲ γράμμα συναφανίσας, 

γῆς πρὸς θάλατταν ὀξὺ χκατίδῃς τέλος" 

χἂν τὸ τρίτον γράμμα δὲ πάλιν ὑφέλῃς, 

εὐωδίαν ἔχον με πολλὴν χατίδῃς" 

εἶ γράμμα μου τέταρτον πάλιν ἐχθάλοις, 
) ὄντως ὃν εὑρήσεις με, χἂν δίχα τόνου. 

41, ΧΧΧΥ͂Ι. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἷ Ναῦς. 

ζῶόν τι πεζὸν, ἀλλὰ νηχτὸν, εὑρέθη 

ἔμψυχον, ἀλλ᾽ ἄψυχον, ἔμπνουν, ἀλλ᾽ ἄπνουν, 
᾿ἕρπον, βαδίζον, καὶ πτεροῖς χεχρημένον. 
ἄχουε, χαὶ θαύμαζε, χαὶ δίδου λύσιν. 

49, ΧΧΧΎΙΙ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Τρυτάνη. 

δι ικαιός εἶμι, χαὶ δικαίων ἀχρότης" 
ἔξ τὰ σχέλη μου, χἄνπερ οἵ πόδες δύο. 

48, ΧΧΧΎΠΙΙ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ῬἸωάννης. 

Αλῆρις πέφυχα χαὶ Θεοῦ δηλῶ χάριν. 

ΟΠ ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ῬΒΟΒΙΕΜΑΤΑ, ἘΝΙΟΜΑΤΑ. 

ΓΤ 

ὅΤι 

ΠΟῊ Ἰαΐιπι, ΠΟἢ οδἰχ ογοχὶΐ τη. 
ΘΘΡΓΆ(ΙΘ οἱ ἃβοὶᾶ ΠΟ 5θουϊξ τη6, 
Ὠἶδὶ γϑυ οθπη οἱ Τὰ παδιηθηϊᾶ τηθᾶ ἀἰοδ5. 
Τμαπηθη Ἰηΐμ5 {γᾶ 0, ἀαΤΩν 5. 51Π| ΟΟΟΙ ΠΒ.1ΠῚ,᾿ 
ΟΡ] 5 αι πιθ 5. Πα πΐ οΟΙ πη πὰ 8 ἴδτο. 
(ΟΠ ηΐ5. τη 65. ἘΠαΙ(16 56-ρῚ Δ} 1108, 
Βθῦναίο ὨδΌϊΐ, {Ποϑ πη, βίδηβ Τηᾶηθ0. 

ἃ πονυμη : 8ὶ τὴη6 ψ6] νἱ βιι νυ 5, 

ΠΟῚ ΤῈ8 ΘΟΉ ΠΡ 65; ΒΔ γα πὶ ΕἸ} ὶ Βα : 
ΓΘΒΕΓΡΡῸ ΘΗΪΠ), οὗ ᾿ἰ ΓΙ ΠῚ ΤηΔ 60 ἀΟΙΏΙ8. 

99, ΧΧΧΙ͂Ν. ΕῦύΒΡΕΜ. 

ΑἸΔ05 Ργορποίδ. 

ὕπιι5 ΘΠ οΥΪ βὰπὶ ἀοἰ -Ῥγορθίδιαμ. 
Πυδθιι5- 5.118 015-Οοηβί 5. ΘΧ θη πίον τπι (δ ίον- 

[πῖοπθ 
ΘΟΙΏΡΔΡΌΙΏ ΒΔΡαΪ : 5ῖη διιΐθπι οδριΐ Δ βοϊ ἀθυ 5, 
ΒΟΌΓΠαΠῚ ΟΠ 5 ἰ {165 ΠΊ6 πη Γ Δ ]Π1Ρ018 ροΐατη, 
οὐ ἃ ΘΟΥΡΟΓΘἃΒ ΒΟ. Ὧ65 Θ᾽ ὰἃ5 Τα ἸΟΠΘΙη. 

ΒΙ γᾶ πη διιΐθπι τη αἰνίβατῃ οἱ βθοίατη τηθα τὴ 
Ρᾶγίθιη 58η6 ΘΟΡΡΟΥΪ5 1Π160 ᾿πέ6 } }Πσθ. 
51 ΤΟ ΓΟνΘΥΒΌ ΤΩ ̓ θοί ΟΠ 6 πὶ [606 8, 

ΘΟΠ ΓΔΡΙ πὶ ἴδοῖθ5 τη6 ἸΠΟΟΡΡΟΥΔΌΙ ΡΒ. 

ἀ0, ΧΧΧΥ. ὐϑέρεμν. 

Εδνυιβ. 

Τ ΒΥ ΠΑ απι βπὴ : ἀπ δαΐθυη τη6 ἰηΐα 68 : 
ΔΗΪΠΊΔΙ Πη6 οἸΡῊΪ ; ΔΗΪΤΉΔ] δι θη ΠΟ. 511Π|. 
51 τὶ ῬΥΪτηδτη Δ βία] 6 15 ΠΠ  ΘΓΑΓΊΙΠῚ, 
ἸΏ ΘΏΪ65 Πη6 ΓΘΟΌΪΘΠῚ ΠΟΙΊΪΠΙΙΠ ΟΘΠΘΓΪΒ : 
βθουηᾶὰ δαΐθιῃ [16 γὰ ἀοἰοίδ, 

ἰθυγῶθ δα τηᾶγ6 δοιίατη ΟΘΓ 65 ἰΘΓΓΠΙΠΊΙΗ : 

οἱ 51 ἰθυίυτη δ᾽ θη θηἑ τη ΤΌΓΒΙ5 ΒΘ ΌΧΘΓΙΊΒ, 

ΒΥ ΘΠ -ΟὐΟΤΘΙῚ Δ ΌΘΗΒ Τ]6 ΤῊ πῇ ΘΘΓΡΏΘΒ; 

8] δἰθιῃθηΐαπη (ΔΓ 1 Π ἃ ΤῚ8 ΤΌΓΒΙΙ5 6]10165, 
ΓοΙρβἃ ὃν Π18 ᾿ΠΥΘΏΪ65, ΠὈΔΙΏΥ]Β 5116 δοοθηΐι. 

1, ΧΧΧΥΙ. ΕὔῦΒΡΕΜ. 

ΝΑν15. 

ΑὨΐμη8] φυοαάδιη ροαοβίγο, 564 πδίδί}]6, ᾿πν θη πὶ 
[65ἱ 

ΔηΪηϑΙη- Δ ΌΘη5, 5664 51η6 δΔηϊπηᾶ, ᾿η-4π0-Βρ ΓΙ ὰ5, 

ΓΘΡΘη8, ἰποοά 68 δἰ 8115 αϑῦτη. [566 51η6-5ρί γῖΐα, 

Αὐαὶϊ, οἱ τηῖγᾶγθ, δὲ ἀἃ βου] ηθτη. 

ἀδ, ΧΧΧΥΠΙ. ΒΞΡΕΜ. 

ΙΔΡνἃ. 

Τυβία 5.π, οἱ Θογυτη-6-[8- 5 Πΐ ΒΌΤΩΠΊΌΤΩ : 

86Χ 5ηΐ ΟΓΓα τηθᾶ, Θἴβὶ ρ6465 ἀυο. 

ἀ3, ΧΧΧΥΤΙΠ. ΕὔΒΡΕΜ, 

Φοδηη68. 

Θπι νοχ- οοδη5 οἱ Ποὶ ἀθοαγο συ πη, 



518. ΑΝΤΗΟΤΟΘΙΑΣ ΘΆΖΟΜ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒΟ 
Ἐχ σχετλιασμοῦ συλλαδὰς φέρω δύο. 

Πτῶσίς με θῆλυς συμπεραίνει δευτέρα 

ὑπὲρ γυναιχὸς, εἰ διαιρεῖν με θέλεις, 

44, ΧΧΧΙΧ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Εὖα. 

ἀνήρ με γεννᾷ χαὶ πατὴρ ὑπὲρ φύσιν᾽ 

ζωὴν χαλεῖ με, χαὶ θάνατον προσφέρω. 

ἀξ, ΧΙ,. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Αἱ Ὧραι. 

ἱμεῖς ἀδελφαὶ γνήσιαι ψυχῶν δίχα. 
ἄλλη μὲν ἄλλης τῷ χρόνῳ πρεσθυτέρα,᾿ 
ἴσαι δὲ πᾶσαι τοὺς διαύλους τῶν χρόνων. 

Αἵ χαὶ καλοῦμεν, οὐκ ἀνοίγουσαι στόμα, 

ὃ βαδίζομεν δὲ, μμὴ πόδας δεκτημέναι, 
Ἐνταυθά σοι λαλοῦμεν, εὧς ὁρᾶν ἔχεις, 

χαὶ πανταχοῦ πάρεσμεν, εἰ σχοπεῖν θέλεις. 

θ, ΧΙ]. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς τὴν ἐν οὐρανῷ ἶριν. 

'Στοὰ ξύλων ἄμοιρος εἰμὶ χαὶ λίθων, 

ὕλης τε λοιπῆς καὶ γηΐνης οὐσίας" 

οὐδεὶς χαταστρέφει με,᾿ χαὶ παρατρέχω" 

οὐδεὶς ἐγείρει, χαὶ συνίσταμαι πάλιν. 

41, ΧΙ]. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ͂ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΝΥΤΟΥ͂. 

Φθόνος. 

Φυτοσπόρος τις τῶν χαχῶν τῶν ἐν βίῳ 

ἐγὼ τὰ πάντα συλλαδὼν περιφέρω. 
2ητεῖς δὲ μαθεῖν χαὶ τίνα χλῆσιν φέρω: 
Μήτηρ ἐμὴ. μὲν συλλαδῶν δυὰς μία" 

ὃ διπλῇ δὲ φωτίζει με τριὰς γραμμάτων, 
Καὶ πρῶτον ἕν μου, δεύτερον, γράμμα ξέσας, 

πανευφυῶς εὕρῃς με χεῖρα θανάτου" 

χαὶ δεύτερον δὲ χαὶ τὸ πρῶτόν μου πάλιν, 

ζῶον βροτοῖς χρήσιμον εὕρῃς τετράπουν.. 

48, ΧΙ1ΠΠ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Φῶς. 

Οὐδεὶς χαθαρῶς τὸν φύσαντά με βλέπει, 

ἃ δὲ βλέπει τις δι᾿ ἐμοῦ ταῦτα βλέπει. 

Κἀγὼ τὸ μόχθειν τοῖς ὁρῶσι παρέχα; 

᾿μὴν δὲ χλῆσιν συλλαδὴ πληροῖ μία, 

ὅ ταύτην δὲ πάλιν γράμματα μόνα τρία. 
Θνήσχω καθ᾽ ἡμέραν δὲ χαὶ βιῶ πάλιν. 

49, ΧΙΠΥ͂. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Χείρ. ᾿ 

Μέλος πέφυχα σώματος βροτησίου, 
μονοσύλλαθον, βαρὺν τὸν τόνον φέρον" 

᾿Θ4081685 ἰδΙηθη ΟΠΉΠ6Β δὲ αὐ ἀμ ρ]]ο65-ΘΌΡΒιΙ5 ἴδπης, 

τ Βα οἱ ἴάδπι ᾿ξ ογθ {Γ65 501. 

Ἐχ Ἰαπηθηΐδί !οηθ 5.}18 05 ἀπ5 ἴθσο. πᾶν ἍΝ 

(ὐδβι5 πὴ ἰθυηϊ πὶ ππ5 οΟποὶα]ξ βθοιηά 5. ἢ 

4Ὧ6 τη] θγθ, δὶ ἀἰνι άθγθ τὴ6 νο] 15. 

ἀά, ΧΧΧΙΧ. ΕΥΌΞΡΕΜ. 

Εν. 

ΥἿΡ π|8 βΊρ Ϊ οἱ ραίθυ Ῥγίθιυ δία πη : 
νἱΐαπη νοοδί π16, δ τηοῦ 6 πὶ ἴθγο. 

ἀν, ΧΙ, ῦύΞΡΕΜ. 

Ηοτδθ. 

ΝΟ 5ΟΥΟΓΟΒ ῬῬΓΠΊΔη δ 8118 εηὐνοδδνῶν Δθβαιθ. Ἣ 
ΑἸ1ὰ αυϊάθπι ἃ]1ἃ ἰθηροῦθ ϑϑί ὈΥΪΟΓ, ἰ 

[ροτυτη μοί, 
Ουῷ οἱ γοοᾶπηι8, ΠῸΠ ἃ ρΘυΘηΐ68 08, 

ἸΠΟΘαἸ Β4 18 ΠΟ Ρ6 465 ΒΔ Θηΐ68. 
Ηϊο {101 Ἰοχύϊπηαν, αἱ, νάθ γα ροΐθβ, 
δἔ θία δἀβιπιι8, 5ϊ ἀβρίοθυα γ615.. 

40, ΧΙ. ἈΝΟΝΥΎΝΙ. 
6 ἰτἰάθ ἴῃ οϑοῖο. 

"Ψ 

[4 

ῬΟΡΪΟΙΙ5 ΒΌΠῚ ΠΙΡΏΟΓΕΙΠΙ ΘΧΡΘΙΒ οἷ Ἰδρί ἄστη, 
τηδίθγ! 116 ΓΘ 485 οἱ ἐθγγοβίγβ Βα θδίδηϊ τ : 
ΠΘΙΏΟ 116 ΟἰΓΟυμηδρΊ,, οἱ ΡΥ ίθγο ΤΟ; 
ΠΘΠΊΟ Θχοϊίδί, οἱ ΘΟΠΒΕ ΠΟΙ ΤΌΓΒΕ5." 

Δ, ΧΙ1Ι. ΒΑΒΙῚῚΙ ΜΕΘΑΙΟΜΥΤΙΒ. 

Ιηνάϊδ. ὙΠ ΟΥ.. 

Θδίου 4115 πη] ΓΤ 48 διηΐ ἴῃ νᾶ, ὅ 
6ρῸ οπιηΐδ μέδο ΘΟΠΙΡΓΘΗΘΠ 465 Οἰ ΤΟ τηΘΡΟ.. 
Οὐφιῖβ δαΐθιη αἰ Ἰοἶβ58 οἱ φυοάηδηη ΠΟΙΊΘΠ Τογατη 
Μαίΐϑν «υϊάθμ τηθᾶ 5.11 ΔΓ ΠῚ Ρ81" ἈΠΌ 68ὲ : 
ἀυρ]οχ δυΐθπῃ τη6 1Ππβύγαϊ [ΘΓ η10 ΠΠ Θγᾶσατη. 

Εἰ ρυῖπιο ὑπὸ 48 Π|6, ΒΘΟΊΠ60 ΘΓᾶ50 6] θπηθηίο, 
οἸπηΐηο- 6 χ- δία ἰηγΘΠἾ65 Π]8 ΤΠ ΠΌΠΙ ΤΠΟΡ ΙΒ Σὺ 
οἱ βθοιηάο 4Π0416 ΡΓΪΠΊΟ ἃ Π|6 αὖ) 80 ΤΌΓΒΕΠΙ, 
ΔηΪΠη8] τη 8} 5 αἴ}16 φυδάγρ 65 ἸΠγΘΠ165.. 

2 

18, ΧΙ1ΠΠ. υῦῖρε Πν 
Τλίκ,, ἡρ σα ἐς ᾿ κ ̓ 

Νϑιηο πηδηϊΐθβίθ θὰπὰ 4υΪ τὴ6 βδηυΐ υἱοὶ, 
4υ δυΐθπι 4 ῖ5 νἱἀοί, θᾶ Ρ6 ν΄ τὴ8 γί. τὸ 
Αἴφαθ δρὸ ἀπά8 ἸΔθογδηί, ν᾽ θη 5 ῬγΘθθο. 
Νοιηθη ϑυΐθπι πιθυτῃ 50}1808 οομηρ]οί πᾶ, Ὗς 

ΜοΙῖοΡ φυοίϊαϊα οἱ τουϊνίβοο. 

49, ΧΙΙΨ. ΕΥΌΒΡΕΝ.. 

᾿ Μϑδῃηυβ. 

Ῥδιβ πϑίιυγδ- 5. πη. ΟΟΥΡΟΙῚ5 ΒυπηδηΪ, 
υΠ8-50}18}08-οοηδίδη8, ΊΔΥΘΠῚ δοσθηἑ τη [ΘΓ ΘΠ5. 



χλῆσιν ποταμοῦ λαμθάνω παραυτίχα. 

ὅ0, ΧΙ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Κυηρίον. 

γόν με γεννᾶ, καὶ βροτὸν μαῖαν φέρω, 

οἱ ὗ πρέσδις οὐράνιος ἅπτιλος πέλω. 

Ἂν δ᾽ ἀποτάμης τὴν κατ᾽ ἀρχάς μου χάραν, 

ἄχρυα χινῶ χαὶ μόνης ἐχ τῆς θέας" 
εἰ δ᾽ ἀφέλῃς μου χαὶ χάραν τὴν δευτέραν, 
ποθητόν εἰμι ναυτίλοις ἐν ταῖς ζάλαις" 

εἰ δ᾽ αὖ χεφαλὴν ἀφέλῃς μου χαὶ τρίτην, 
ἔαρ τὸ τερψίθυμοον εἰς μέσον φέρω. 
ἰ δ᾽ ἀποχόψεις χαὶ τετάρτην μου χάραν, 

ὕπαρξιν ἐχ ῥήματος χαὶ μόνην ἔχω" 
εἰ δ᾽ αὖ σὺν αὐταῖς χαὶ πέμπτην διατέμιης, 
γραμμαὶ συνιστῶσί με τρεῖς. Σοφὲ, νόει, 

δ. ΧΙΥ͂ . ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Κοντοπαΐχτης. 

[ἔστι τ' δένδρον τῶν ἀναχτόρων μέσον, 
οὗ ῥίζα χαὶ ζῇ χαὶ λαλεῖ χαρποῖς ἅμα. 
ὥρᾳ δὲ μιᾷ χαὶ φυτεύεται ξένως, 

᾿χαὶ πάλιν πίπτει χαὶ τρυγᾶται ῥιζόθεν. 

58, ΧΙΥ͂Ι. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Αἴξ, 

᾿ Δῶον μέν εἶμι τετράπουν χερῶν δίχα: 
ἐν εἰρίοις πέφυχα πεπυχασμένον.. 
Πρώτου δέ μου γράμματος ἐχλελοιπότος, 
μιᾷ συλλαδῇ χαὶ τόνοις ἐν τοῖς ἴσοις 

χλῆσιν ἀπεχθοῦς εἰσφέρω ζωύφίου. 

ὃ8, ΧΙΎΥ͂ΠΙ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ΣΟ συξς 

Μέρος μέν εἶμι σώματος ἀνθρωπίνου" 
οὐχοῦν με χαὶ σίδηρος ἐχτέμνει λίαν. 
Πέλω δὲ δισύλλαδον- ἀλλ᾽ οὖν, ὑστέρως 

ὀφθὲν μονοσύλλαθον ἐν διαιρέσει, 
 δύνω παρευθὺς ἡλίου λαμπαδόνα, 

4, ΧΙΙ͂Χ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Καρίς. 

Θάλασσαν οἰχῶ, χαὶ βροτοῖς βρῶσις πέλω. 

ἄν δ᾽ ἀφέλῃς μου τὸ χατ᾽ ἀρχὰς στοιχεῖον, 

δόχιμον εὑρήσεις με ταῖς τεχνουργίαις. 

ΕἸ γοῦν ἀφαιρησείας χαὶ μετὰ τόδε 
τὸ δεύτερον, νόει με βρότειον μέλος. 
Εἰ δ᾽ αὖ τὸ τρίτον ἐξέλῃς τῶν γραμμάτων, 
ἴδῃς φέρον με ῥώσεως σημσσίαν. 

Ἂ ᾿ΘΑΡΌΤ ὙΠ. ΡΒΟΒΙΌΜΑΤΑ, ἈΝΙΟΜΑΤΑ., Α78 
Τοῦ γοῦν κατ᾽ ἀρχὴν γράμματος χρατουμένου, Θγιοίο δυυΐθιη 50} ἰηἰξ απὶ οἰ οπιθηίο, 

ΠΟΙΏΘΗ 5.8 {11 {ΠπἸπη 15 δοοὶρίο. 

ὅ0, ΧΙ. ΕΥΞΡΕΜ, 

Ἐδνιιβ. 

ΑΙ65 τη ρὶρηϊί, οὐ ματηδηδη Πι ΓΙ ΘΟ ΠῚ [ογο, 
θὲ ουπὶ Ἰθραίίοπο οϊοϑίϊ, 5θὰ ἱπηρ] απηΐβ, δάβιτη. 
51 δυΐθηι Δβοί ἀθνῖ5 φαοὰ ἰηἰ 10 ταΐῃὶ οϑὲ οδραΐ, 
ΔΟΡΙΠηἃ5 ΤΏΟΥΘΟ γ6] ἴρ80 ἰδηΐαπι ϑρθοία : 
5ὶ δὲ δβίῃ θυ 5 ταϊῃὶ οἂραΐ αἰΐογυτη, 
ἀοβ᾽ θυ 0118 β1π) Ὡδυ 5 ἴῃ ῬΓΟΘ ΘΙ 15 : 
5ἱ θὲ Τυγβαπι οἂραΐ ΔΒ] 6 γὶ5 τὴ ἱ (θυ ατη, 
ΥΟΓ Δυοα-Δηϊ τη -ΟὈ]Θοἰδί ἴῃ τηθαΐαπι ἴοτο. 
5] οἵ Ῥθβθοδῦϊβ φαδυίαπ) τηθιιπὶ οἂραΐ, 
ΟΧΙβίθης τ ἃ γ6ΓΌῸ γ6] βο]απὶ μᾶ0 60 : 
51 Θὗ ΓΌΓΒαμη οαπὶ 1}}15. χαϊηίαπι ἀἰβοϊ 6 γῖ5, 

Ἰϊποῷ οοπδίϊαθηΐ τη6 ἰγθ5. Ῥϑιγίίθ, Ἰη.6}}1ρ6. 

, ΧΙΝΙ. ΕὔΒΡΕΜ. 

Οοπίὶ ᾿α8ογ. 

ἔβι συθϑάδιη ΓΡῸΡ Γθρίογαπι ρ]δίϊογατι τηθαϊὰ,. 
Οὐ) 5 γα ῖχ οἱ γίνῃ οἱ Ἰοαυϊίαν οὐπὶ ἔγαοί δ ι5 βίπιαὶ, 
[{πηὰ φυΐϊάοπι μογὰ οὐ ρ᾽δηΐδίαν Ἰη50]110-τηοᾶο, 
Θἱ ΤΌΓΒΙΒ οδα!ί οἱ οαγριίυν γδαϊοϊίι5. 

δ, ΧΙ. ΕὐὔΒΡΕΜ. 

Οδρνᾶ. 

ΑΠΙΠ.Δ] Φυ θη 5πὶ φαϑάΓρ 65 οΟΡΏΪ 115 ΔΌΒ(ῈΘ : 
ψ1}}15 πδίατδ- απ ἰηδίγαοίαπι. : 
ῬΥΙΠΊΟ δαΐοθμῃ οἰθπηθηίΐο πη ἀδβοϊοθηίθ, 

πη, ΞΥ 408 οἱ δοοθηςθιι5 ΡΓΙθ5 
ΠΟΙΊΘΗ ΔΙ ΓΟ ̓ ην 1585 ὈΘϑίϊοἑθ. 

3, ΧΙΝΙΠ. ΕὔΞΡΕΜ. 

ὕπρυΐ5. 

ῬδΓβ αυϊάθπι 5.1Π| ΘΟΥΡΟΥΪ5 Πυπηδηΐ; 
δίχαϊ τη6 οἰϊδιι ἴθγγαμτη θχϑθοδΐ νὰ ]ά6. 
Πυδθιι5. δυΐθπῃ οοηϑίο 5.118} 15. : ὙΘΓᾺΠῚ - ΘΗΪΠΊΥΘΙΌ, 

[Ροβίθᾶ 
Ὁ] πιθ ν᾽ ἀθυὶβ αη υ5- 50} 808 ἰδοίαπι αἰνΊΒΊ0Π6, 
ἴηνοϊνο 50 110 50115 ἴδοθπι. 

δά, ΧΙΙ͂Χ. ΕὔὔΒΡΕΝ. 

Βα. 

Μϑτγο ἰπόοῖο, δὲ τπουία! 5 οἰθα5.ο. 

ΘΙ τὶ ἀβίυ!ογὶβ ααοα οβέ ἴῃ ρΡΙ ΠΟΙ ΡΟ ΘΙ ΘΠ θη ΤῊ, 
ΡΓοΡαίαμ ΠΥ ΘῃἾ65 Τὴ6 ΔΡ 0118. 
51 οἰΐδτη ἀθιη 5615 οἱ ροϑβὲ ἢοῸ 
ΔΙ [ΘΓ ΠῚ, ΟΘΘΤΏ8 ΤῚΘ τηοΓί8}6 ΠΘΤΩ ὈΓΌΓΩ -" 
Θ᾽ δὲ ταγϑατῃ (ογίϊδτη ΘΧΟΘΓΡΒΘΡ 8. ΠΠ  ΘΓΔΡΌΓΩ, 
γ᾽ 6015 Το θηΐθπι τ6 ΤΟΌΟΥΙ5 5  σΠΙ ΠΟα ἸΟΉΘΠ1. 



721" : ΑΝΤΗΟΓΘΟΙ Αι αμακ ἈΡΡΈΝΡΙΟΙΒ. 

“58; [.. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ποῦς. 

Κατώτερον μέν εἶμι τῶν ὅλων μέρος" 

ἀνώτερον δὲ γίνομαι πάλιν ὅλων, 
πρώτου γοάμματος ἀφαιρεθέντος μόνου. 

Τοῦ δευτέρου δὲ πάλιν ἐχθεύχημένου, 
κλῆσιν παρευθὺς λαμδάνω τετραπόδου, 

86, 11. ΤΟΥ ἌΥΤΟΥ. 
Ποῦς. 

ἐν γράμμασι τέσσαρσι συλλαδὴν μίαν 

εἰς χλῆσιν αὐχῶ: τῶν βροτῶν δ᾽ εἰμὶ μέλος, 

ὁ γοῦν τὸ πρῶτον ἐξελὼν τῶν γραμμάτων, 

εὕρῃ με πάντως ἄλλο τι βροτῶν μέλος. 

ὃ Τούτων δὲ πάλιν τις τὸ πρῶτον ἐχξέσας, 

ἕξει με πάντως ζῶον ἕν τῶν χρησίμων, 

ἐν τῇ τελευτῇ χαὶ μόνῃ βροτοὺς τρέφον. 

δ᾽, ΤΠ ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

ἔχω τραχηλὸν, χαὶ χεφαλὴν οὐχ ἔχω" 

᾿ πετρασχελής τίς εἶυι χαὶ ποδῶν δίχα, 
ο ἔμπνους τε νεχρὸς, ἀλλὰ χωρὶς ὀστέων. 

8, 111. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Βιθλίον. 

Λευχὸν πεφυχὸς, ὡὸν οὐδαμῶς πέλω:" 

φύλλα φέρον δὲ, ῥαφανὶς οὐ τυγχάνω. 
Θείους δ᾽ ἐν αὑτῷ καὶ σοφοὺς λόγους φέρον, 
καὶ τραπέζῃ δὲ χείμενον χαὶ πολλάχις, 

πρὸς βρῶσιν οὐχ ἔτ᾽ εἰμὶ τισὶν δειχτέον. 

ὅ9, 1107. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Γύψ. 

ἔστι τι πτηνὸν μονοσύλλαθον πέλον᾽ 

χλώνοις χάθηται μονοσυλλάθου δένδρου, 

χαὶ χατεσθίει μονοσύλλαδον θῆρα. 

600, 1,07... ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Νοῦς ἢ Οὐρανός. 

Τοῦ παντὸς ἐχτὸς χαὶ χινοῦμαι χαὶ τρέχω" 

πάλιν, τὸν αὐτὸν οὐχ ἀφεὶς τόπον, τρέχω. 

Ὀρίζομαι δὲ χαὶ τόπῳ μιχρῷ τρέχων. 

Πῶς γοῦν χινοῦμαι, μιὴ χινούμενος ; λέγε. 

θ1, Π,0Χ0Ἱ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Κάλως. 

Διττὰς συλλαδὰς χαὶ τόνον δ᾽ ἕνα φέρων, 

παντὶ βροτῶν χρήσιμος τυγχάνω γένει, 

μᾶλλον δὲ τοῖς πλέουσι θαλάσσης πλατή. 

ΣῊ ἜΤ - 
ὃ5, 1. ΕΌΒΡΕΜ.. ΣΟῚ ῊΣ 

Ῥα8. ; ΟΝ 

Ταϊοεϊης ἀυϊά 6 511Π| ΟἸΩΪ 115 ηιθηι δ» 8 τμομιρταπη τ Ἷ 
ΒΌΡΘΙΪ5 ϑυΐθιη ἢο ΓΌΤΒΕ5 ΟἸ ἢ θι15, 

ῬΥΪπηἃ ΠΠ ογὰ Δ ]αΐα 50]ἃ. 
Θϑουηάδ δα θη ΓΕΓΒΙΙΒ α]θοΐα, 

ΒΟΙΏΘΗ 5000 110 Δοοὶρῖο φυδαΡιρθαΐβ. 

. 80, Π]. ύΞΡΕΜ. 

Ῥα5. 

Τλυ ον 15 4υδίθον οοηϑβίδηϊθμ 5. }] 8 ΠῚ ὑπᾶπι 
8 γοοραίμμη ἵ. 6. ΠΟΠΊΘΠ ΡἸΟΓΙΟΓ ; ΠΠΟΡ (ΔΙῚ ὃ ς 

πδις δον. δάμη, 
51 415 Ἰρτ τα ΓΙ Πηδ πὶ ἀθμαρβθυῖῦ ΘΓ σα, 

Ἰηγ Θηϊθΐ Τη6 ΟΠΊΏΪΠΟ 8]14 τηογ 8] 1 πὶ ΤηΘΙΏ ὈΓΠ.. 

Ηδγιΐπὶ δια πὴ ΓΓΒΙΙ5 δὶ 4015 ῬΡΙ πᾶ τη Θραβουῖ, 
ὨΔΌΘΟΪΐ τὴ6 ΟἸΠΠΙηΟ 8ΔηΪΠΊ8] ππῈ πὰ ἱπίρι αἰ1|1ὰ, 

ν6] ἴῃ ἢηθ6 5010 τηογία]65 [6 η5. 

57, 1111. ΕΥΞΡΕΜ. 

Ηδθθο οθρνίθθμι οἱ οαραΐ ΠΟ ΠΆΡΘΟ : ' 
Ζαδίμιον-ΟΥ ΟΡ 15 βυτῃ οἱ ρα 5 Δῦθαθθ,Ἠ 
ΒΡΙΓΔΏΒΩΙΘ ΤΡ 115, 564. 51η6 οβϑίθυβ. 

ὅ8, 111. ΕὔΌΒΡΕΜ., ᾿ 

Τρ. ἮΝ 

ΑΙΡυ5 φιαηϊυΐβ δία5, ΟΥ̓́Τ ΤῊΪΏΪΤΩ6 ΒΌΤΩ ; 

Το] 46 ἔθγθη8, Γᾶρυτη ΠῚ Θχὶδίο ο ὌΝ 
ΠΙνίποβ δυΐθπη ἴῃ Τη6 οἵ Β8ρ᾽θηΐ65 ΒΘΙΊΠΟΠ ΘΒ ἔονθιν τ, 
δὲ ἰδθυ]α βᾶπθ ροβίίιϑ ν6] 5806, ἈΝ 
δ΄ οἰθι5 ποη 78πὶ φυϊθυδάδιη ἀδβιρηδΠαῈ5. 

ὅ9, ΤΙΝ. ΕΥΌΒΡΕΜΝ. 

ψυϊίαν. 

Ἐδβί αυϊάδτη 8165 ὉΠ8. 5} ἃ Θοηβίδηβ; 
ΤΆΙη15 ἰηβι οἱ, ΔΡΌΟΓΙ5. οὐ 5. Ὁηδ, ΒΥΠ808, οοηβοίυι 

[ποπιθῃ 68 ἘΠῚ: 

οἱ νογδΐ, ψυ πᾶ 5γ}1808 οοηδίδαί, Πθϑίϊδπη.. 

60, 1,1. ΕὔΌΒΡΕΜ. 
Μϑηβ γϑὶ Οϑατη.. 

Εχίγα ἀπίνουβα οἱ ΠΠΟΥ̓ΘΟΥ οὗ ΟΤΓΟ: 

ΤΌΓΡ5, ΘΠ 6 ΠῚ 4αδη αϑ1 ΠΟῊ ΘΙ ψα θυ μη Ιο 

ΤΟΡΙΩΪΠΟΥΙ οὖ 000 ῬΆΤΥΟ ΟΕΡΡΘΏΒ.. { 

Ουὐοχηοάο ᾿ριψα ΤΊΟΥΘΟΙ, ὩῸΠ τηοίπ5 ἀἸοᾶβ.. 

01, ΠΑ]. ἘΦΌΒΡΕΜ. 

Βυάθηδ. ᾿ ἦ 

(διϊπᾶβ ΒΥ} 085 δἱ δεοθηΐαπη αὐἰάθπα υῃ Ι 

οχηπὶ που] πὴ σΘ ΠΟΥ α{}}15 βΌ τη, 

τηδρὶβ δυΐθπι πᾶν] θη 1005 ΤῊ 15 5ραίϊδ.. 



ὑντάσσομαι γῇ, χαὶ τρέφω πᾶσαν χτίσιν 

φ᾽ ὧν νέμω ξύμπασι χαρπῶν ἡδέων. 
ὡρὶς γὰρ αὐτῶν τὴν βροτῶν πᾶσαν φύσιν 
ὑχ ἔστι ζῆσαι χαὶ φυγεῖν μοῖραν μόρου. 

θῶ, 1011. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μᾶλον. 

᾿ 
ρπῶν ἁπάντων ἡδύτατόν τι πέλω, 

᾽ τόνον φέρον τε συλλαύὰς δύο" 

γωτιχῶς δ᾽ ἔχουσι φιλοῦμαι πλέον. 
λλὰ τὸ πρῶτον ἀφελὼν τῶν γραμμάτων, 

θῆς με δυσφόρητον σιδήρου γένος, 
γμένον τάχιστα χαὶ πλῆττον ἄχρως. 

68, {1Π|. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Κάστρον. 

μοῦ στίφη μένοντα τῶν βροτῶν ἔσω 
ρουρῷ μαχησμῶν, φυλάσσω χαὶ χινδύνων, 
᾿ γῇ πεπηγὸς χαὶ στερρῶς ἡδρασμινον. 

λλὰ παθὸν στέρησιν γράμματος μίαν 

᾿ ἐν τῷ πόλῳ δείκνυμι λαμπρὰν ἰδέαν, 
αὶ χαταφωτίζω δὲ νυχτὸς τὸ σχότος, 
αλλωπίζον μάλιστα τοῦ πόλου πλάτος. 

θ4, ΠΙΧ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

ὃ αιός εἶμι καὶ δικαίων ἀχρότης" 
πὰ σχέλη μου, χἂν οἵ ταρσοί μοὺ δύο, 

θ0ὃ, ΤΙ ΙΧ 'ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Σημαντήριον. 

ραφὲν ὄρεσι καὶ φάραγξιν ἀγρίαις, 
ἦρυξ πέφυχα τῶν λόγων ὑμνῳδίας" 

ωνὴν μὲν οὐχ ἔναρθρον, εὔηχον δ᾽ ἔχω. 

06, ΠΧ]. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

λος χελεύω σὺν τάχει τῷ δεσπότη, 
φῶς τὰ μέτρα δηλοποιῶν εὐφρόνης" 

Ἀναστὰς ὕπνων, ἔργον εἷς χεῖρας φέρε, » 

61. ΕΧΤΙ ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

ἌἌρτος. 

τνοὺς μέν εἶμι, τοὺς βροτοὺς δὲ δωννύω" 

" χλῆσιν ἔσχον. εὐαρίθμητον πάνυ" 
πάζομαι γὰρ τὸ τριακῶς δὶς μόνον, 

: τριάκοντα χαὶ μίαν πρὸς τοῖς δέχα, 

: 88, ΠΧΠ]. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Σζι 

τω τρία γράμματα, χαΐ τι τυγχάνω. 

οὔ γοῦν χατ᾽ ἀρχὰς γράμματος λελοιπότος, 

ΔΑΡΌΤ ὙΙΙ. ΡΒΟΒΙΕΜΑΤΑ, ἈΝΙΟΜΑΤΑ. ὑΤὅ 

Ουῶ ἰρὶίυν 'π Ῥυϊποῖρῖο οβί, οὰ ἀθβοϊθηΐο Πθτὰ, 
οΟηδβἐϊ αν ἴουτα, οἱ 810 ΟΠ ΘΠῚ ΤΘΡΙΙΠ.-- ΟΡ ΘΔ ΔΓΕ] - 

[π᾿ νου βι[αἰθηι 
115 45 οἸηηθι5. αἰβίνιθο ἔραρ65 ἡαουπαδ5. 
Θἴη6. Θηΐπὶ 8015. τη ου Δ] πὶ Οπηποῖι παίΐαγαπι ἕ. ὁ 
ΟῚ Ἰϊοθί, γῖνθιθ δἱ ρου βογίθηι [οἱϊ. [Θθηιι5 

02, ΤῊΥΤ]. ΕΟ ΆΞΡΕΝ. ᾿ 

Μαϊυη. 

Ἐναοίασχτη ΟΠΊηἰτ πὶ (]ΟἸ ΒΒΊ ΠῚ115 Ὁ] Ὧ1η 5101ΠῚ, 
ὉΠῚ1ΠῚ ΔΟΟΘηἑ ΠῚ [ΘΓ ΘΉΒ6116 5.18 }0ἃ5 ἀιιᾶ8 : 
ΔΠΊΟΙΒ διιΐθπι ΟΡ 15 αἰ] Ὸν πηδρ 8. 
564 ρνίπιᾶ ἀθηίδ ΕΠ ΘΓ ΠΏ, 
8 ἸΠ ΘΏΪ65 ἰο]θγαία αἰ ΠΠ 6116 ΓΘ ΡῚ ρΌ ΠΕ, 
αυοα οΘΙθυγῖπιθ Πρὶν οἱ Θχοθ]οπίθυ ρϑροιε, 

03, ΠΥ͂ΠΠ. ΕὔΒΞΡΕΜ. 

Οαβίγυχη. 

Οὐ τη6 ἰηΐτα πηδηθηΐ τη υ Δ] πὴ Ὁ 085 
ἀρίθηαο ἃ ρα ρη15 οἱ 56ΥγῸ ἃ Ῥϑυϊ οι] 5, 
ἴῃ ἰθργὰ ἀθῆχιπ οἱ, 501146 ἑυηάἀδίιτη. 
Δ Θγυτα Ρᾶ551.15 ὉΠῚ.5 ᾿ἰ {6 γᾶ ρα ἰ νοοῖ 
ἴῃ οΌΪο οβίθπαο {]ρ] ἀπ 5ρθοΐθπ,, 
οἱ ΠΠυπλΐηο αυϊάθπι ποοί 5 ἰθΠΘ ὈΡἃ8, 
τη ΧΙ 6 ἀθοουὰ 5 088}1 βραί πη. 

θά, Π1Χ. ὔϑρεν. 

δΦαδβίιιβ δύσῃ οἱ βίου τὴ ΒΟΠΉΤη 188 ; 
56Χ 58ηΐ οΥΓἃ 1} ΠΪ, ΤαδΙην]5 δήηΐ ρ6 6165 τ1Π] ἀπο. 

θῦ, ΠΧ. Ε ΞΡΕΜΝ. 

ΘΙΘΉΔΟΆΪΌ ΤΏ. 

Ναιϊτίαπη ἴῃ τηοη 5 οἱ σοηγ Δ! 1115. ἈΒΡΘΓΪΒ5, 
ῬΓΘΟΟ ἢὼῸ νϑΓΒΟΓᾺΠῚ {185 ἩγΤΩΠΪ5 οδηΐδη ΕΓ, 

[[ἀπθὴ ἢᾶ 60. 

γοοθὴ Τα θ πὶ πο δι Ἰου]αίδιη, Ὀ6Πη6 βοηδηΐθμι 

00, ΠΧ1. ΕσΌΒΡΕΜ. 

ΘΘΓΨῸΒ 0060. ΘΘΙΘΡΙ ΘΙ ἀΟΠΉΪΏΟ, 
ῬΟΥΒρίοαΘ ποοίῖ5. ΤΠ ΘΠΒΕΡΔΠὶ ΘΟ] ΔΓ ΔΉ5 : 
« ϑοόπῖηο Θχοϊίαίαϑ, ΟΡῸ5. Ἰπδηῖθι5 Δ ἢ 106. » 

607, ΠΧ]. ΕὔὔΞΚΞΡΕΜ. 

ῬδηΪβ. 

ΒΘ βρ γϑιοηθ χα άθιὴ οᾶ 60, τηοΓ 8165 Δα ϊθιη ΓΟΒΟΡῸ : 
ποιηθη δρυΐ ομηπῖηο ηὐτηθγαΐα- 80 1}6: 

ΘΟΙΩΡΙΘοίου Θηϊμὴ ἐγ] ρ]]οαίατη ὈΪ5 ΒΟ] απ] ΠΊ0 60, 

Ὀ5 ἰγὶριηΐα οὐ ἀπὰπὶ ΒΌΡΘΙ ἀθοθιη. 

08, ΠΧ1ΠΠ. ΕΥΌΒΡΕΜ, 

8. 

ΗδΡ60 {γΓ65 {||6γὰ5 οἱ Δ χυϊα βγη. 



᾿ “ ν πε, ως ; ; αν, Ἐς 
ἀπ ρώκε ὅν ἡ ἣν "1 Ν Ἶ ΓΑ, ἰχ 

ἀπο τὺ ἈΝΤΗΘΠΘΟΙ ΑΕ ΠΥ: ΑΡΡΏΝΡΙΟΙΒ, Στ 
ἐνὸς. τεροῦμαι: ταὐτὸ τυγχάνω πάλιν. 

Οὐχ ἔστι χαινόν; ἄλλο τι χρεῖττον μάθε" 

τὴν ἐσχατιὰν τῶν τριῶν μου γραμμάτων 
ὃ ἔχω χὰτ᾽ ἀρχὰς, τὴν μέσην ἔχω μέσην, ὁ 
χαὶ τὴν χατ᾽ ἀρχὴν ἀντὶ τοῦ τέλους φέρω. 

69, ΠΧ1Υ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Γράμιμασι τρισὶ συλλαδὴν ψίαν φέρω" 

ἔχω δ᾽ ἀριθμὸν ἐννέα δὶς ἑπτάχις 

χαὶ δώδεχα τρὶς χαὶ δεχάχις τρὶς τρία, 

χαὶ πεντἄχις ἕξ χαὶ τοὺς πέντε δὶς πάλιν, 

ὃ χαὶ τετράχις δὶς χαὶ πάλιν δὶς τὰ πέντε. 

ὁ γοῦν ἀναγνοὺς τὴν γραφὴν, ἀντιστρόφως, 

χἂν τῷ μέσῳ γράμματα προσθήσει δύο, 
εὕρῃ πνοῆς ὄχημα τῆς βιοτρόφου. 
χ τῶν τριῶν δὲ γραμμάτων πρῶτον ξέσας, 

10 τῶν ἀρετῶν γνοίης με τῶν πρώτων μίαν. 

10, ΠΧΎῪ. ΤΟΥ͂ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Μῦς. 

Ζῶόν τι μιχρόν εἶμι τῶν οὐ βρωσίυων᾽" 

τρία μόνον γράμματα τῇ χλχήσει φέρω" 

: ἂν γοῦν τὸ πρῶτον ἐξέλῃς τῶν γραμμάτων, 
ζῶον μέγα γνοίης με τῶν ἐδωδίμων. 

11. 1ΧΎ]. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Νοῦς. 

Εἰμὶ μὲν ἀσώματος" ὅ φρονῶν, νόει" 

ἔχω δ᾽ ἀριθμὸν τριαχοντάκις δέχα 

χαὶ τὰ δέχα δίς, Συλλαδὴ δέ μοι μία" 

ἔχω δὲ χαὶ γράμματα πάντα δὶς δύο. 

5 ἂν γοῦν τὸ πρῶτον ἐξέλης τῶν γραμμάτων, 

αὐτίχα σῶμα γίνοικαι ξένῳ τρόπῳ" 

ἣν δ᾽ αὖ τὸ πρῶτον ἐχξέσης τῶν δευτέρων 
εὐθύς με μάθῃς ζῶον ἕν τῶν ἀγρίων. 
Ἰμοῦ δὲ τὰ τέταρτα γράμματα πάλιν 

φέροντος, ἄν τις τὸ τρίτον πρῶτον τάμῃ, 

ἀντιστρόφως τε χαὶ χαλῶς συλλαθίσῃ, - 

εὕρῃ με τριγράμματον ἕν μέρος λόγου. 

1 Φ- 

72, ὨΧΎΤΙ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Πρίν. 

Τῆς ὀγδοάδος τῶν μερῶν σοι τοῦ λόγου 

ἕν τι πέφυχα᾽ συλλαδὴ δέ μοι μία, 
χαὶ γράμματα τέσσαρα" χαὶ μέτρον τόσον, 

τετράχις πεντήχοντα, τετράχις δέχα, 
ἂν ἀφέλῃς τέσσαρας ἀρχῆς εἰχάδας, σι 

εὕρῃς με χρατὸς διέξοδον ῥευμάτων" 

ἄν δὶς δὲ πεντήχοντα πάλιν ἀφέλῃς, 
ἔχεις δύναμιν σὺν θεῷ σεσωσμένην. 

πᾶ Ρτῖνου : ἰἸάθπι ΤΌΓΒαΒ βαπι.. Ων 
Νοπηθ δου. πογατῃ ἢ ὙΘΡΙ ΠῚ εὐλμα τη] 

Β8060 8} ἰηϊ[ϊο, τηϑαΐδτη ἜΠΡΑ παρά αι, ὑτῦ 
δὲ αυῶ 80 ἰῃϊ{10 δὶ ΡΓῸ πο ἴοτο.0. 

09, ΠΧῚΝ. ΕΥΌΒΡΕΜ. 

Γἀειοτῖβ ἐτῖ θα 5.1 νᾶ πα ἀηδιη ἴοτο : 
ὮΔ060 διιΐθιη ΠΙΙΠΊΘΓ ΠῚ ΠΟΥΘΙῚ 15 εὐράνν, 
οἱ ἀποαθοὶπι 6 οἱ ἀθοῖθ5 6 γ {τϊὰ, 

οἱ χυϊηχυΐθβ 56χ δί χυϊπααθ 15 Ἰΐθγαμῃ,. 
οὐ αυδίον Ὀἷδ οἱ ἰΐθγαπι 15 φυΐπφαθ.. ᾿ 
Ουϊ οἰΐδπι ἸΘρονὶΐ, βου ρίαγδ πη, Ῥαχίίοτ,. ᾿ 
οὗ 5ἱ τηϑάϊο ᾿Π{{8γᾶ5 δάἀθί ἀυ8, ὁ 
Ἰηνϑηϊοὺ βριγῆ5. ν᾽ ἰατα - αὐ θη 15 γϑῃϊΐο 

ἘῸ {γῖθυβ δυΐθπι Π 6 γὶβ ρου πη ορᾶϑ8,. 
γἱγίας τη ΔΡΏΟΒΟΘ5 Πὴ6 Ῥτίπλδγυμι ἀπδπη.. 

τὸ, 1χΥ. ΕΧΌΒΡΕΜ... 

Μυϑ. 

Ληΐπιδὶ φασάἀαπι Ρᾶγγαπὶ πη, ἕἰαϊον ϑᾶ 
{γ65 ἰδηΐαπι Πἰ (6 γὰ5 ποπηΐπθ ἴθτο  [ϑὰυ 
81 58Π6 ὈΓΪΠΉΔΙΏ ἀρπιρβου!8 Ἡπίογαταπι,,Ἤ 
δηϊπηδὶ ΤΔΡΏΙΠῚ ἃΡΠΟΒ085 Πη6 ἸηΐοΓ, 68 οὐ 

τον 

Ἱ, ΠΧΥῚ. ἘΤΌΒΡΕΝΙ., 

Μομπβ., 

ϑυτη Θαυ 6 πὶ ̓ΠΟΟΓΡΟΓΘα5; ἰὰ αυΐ βαρ, 
Π8Ό6Θ0 δυΐθπι Πυμπηθγιμπι {γοῖ65 ἀθοθπιὉ 
οἱ ἀθοθπὶ δἷ5. ΚΘ. ΠΆθάχαθ ταῖῃϊ ἅπᾶ: 
ἢ 060 δαυΐοπι οἱ ΕΠ 6 Γᾶ 8 Ομ η685 15 485. 
51 σι ΓΙ πηγὴ ΔΟβία ΘΟ Υ]5 Πϊπίογδσαπι,. ἢ 

βίδι πῇ ΘΟΡΡαΒ ἢο τηΐτο τηοᾶο ἢ ὁ 
51 ΓΌΓΒΌΙΩ ὈΓΪΠῚ8 ΠῚ ΘΓΆΒΘΓΪΒ5 βου ΠαΔΓαΠῚ, 
ΡΓΟΙΙΠῈ15 Τὴ6 ἀἴβο65 δῃϊπηδὶ ἀπιπ ΘΧ ἔδυ: 
Μϑ δαυΐϑιη αυδίμον 1 θγᾶ8 Γυγβθὰβ 
[θρθηίθ, 8 4115 ἰθυίϊδηη ρυϊπηαπι Θχοὶθ 
αἴψαθ ᾿πνθγβιπὶ οἱ θΘΩ8 ΒΥ ΠᾺΡ ΠῚ- ΘΟ Τὴ 
ἱπνϑηϊθί πὰ {ρα ΠΕ ΟτΙβ ἀπϑτη 8 

Ἴ2, ΠΧΥ͂Τ. ΕΥΌΒΡΕΜΟ, 

Ὡς ΡῬΈαΒυς: ᾿ 

Οοΐο ρϑιίϊαμη ογαίοπ 5 {01 
απ Μιηυς: Β01 : ἽΠ5. ϑυΐθτη μπο 

ἸΏ ΘΏΪΘ5 Τη6 ΟΡ 5 ““ Ι 
51 διΐθπὶ ὈΪ5 αυϊηυδριηΐα ΓΤΌΓΒΙΒ Ὁ 
μᾶ 065 ροϊοβίαίθιῃ οαπῃ Πθ0 ἑ. 6. Πθ0 ἢ 
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73, ΕΧΎΠΙ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ.. 

ὶ τῶν Χερουδίμ. εἶμι τιμιωτέρα, 
χαὶ τῶν Σεραφὶμ. ὑπερολθιωτέρα, 
χαὶ στιλπνοτήτων ἡλίου πλέον φέρω. 
Ἷ ᾿ Παρθένον τις ἐλπίσῃ με τυγχάνειν, 

; γυναῖκά τινα τῶν ἐναρέτων μίαν. 

ὕχω δὲ χαὶ γράμματα πέντε χαὶ μόνον. 

14, ΤΧΙΧ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Ἰωάννης. 
ΜΝ 
ΕΣ 

[ξ ἑπτὰ συνέστηχα γραμμάτων (σκόπει) 
Εύχνος͵ φεραυγὴς τοῦ τρισηλίου φάους. 

᾿ν , οὖν ἐν ἀρχῇ χαὶ τέλει τῶν γραμμάτων 

ττὴν δυάδα προσφυῶς ἀποξέσης, 
αὖθις τὸν αὐτὸν ἐννόει με τὴν φύσιν. 
Καὶ θαῦμα πῶς, μου τῶν ἄχρων τετμιη μένων, 

σι ὑζὼ τὸ σύμπαν ἀθλαδὲς τῆς οὐσίας. 

1δ. ΤΙΧΧ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Ἷ Οὐρανός. 

Ετοὰ ξύλων ἄμιοιρός εἶμι χαὶ λίθων, 
ὕ᾽ Ὡς τε λοιπῆς γηΐνης πάσης ἅμα" 

οὐ δεὶς περιστρέφει με, χαὶ παρατρέχω" 
οὐδεὶς ἔγαίῥει, χαὶ συνίσταμαι πάλιν. 

Ἴ0, ΩΧΧΙ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 

Νοῦς ἢ Ψυχή. 

Ι 

Βαίνω χατὰ γῆς, χαὶ πρὸς ὕψος αὖ τρέχω" 

χαίρω πρὸς ὕλην, οὐ φιλῶ δὲ τὴν ὕλην’ 
ἰ γὰρ ἐφίλουν χαὶ προσεῖχον ὡς φίλῳ, 
ὅμως δι᾿ αὐτῆς καὶ χορύσσομαι πλεόν᾽ 
χαὶ γῆθεν ὑψοῦ τὴν χεφαλὴν ἀνάγω. 

11, ΠΧΧΙ]. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ. 
Ε Κόρος. 

ὃ ρεξιν ἐμπίμπλημι τῶν ζώων ὅλων. 
Ἰεντάγραμιμον πέφυχα δισυλλαδία" 
ἐν οὖν χεφαλὴν ἀφέλῃς τῶν γραμμάτων, 

εὕρῃς με πάντων φυλαχὴν τῶν πραγμάτων. 

ἢ 18, ἸΧΧΠΙ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 
Ψυχή. 

Μῶν να μέν εἰμι" σῆμα δ᾽ οὐ φέρω 
Ὶ 

μὲ ος δι᾽ οὗ τὸ θῆλυ πᾶν γνωρίζεται, 
Τὰ χοσμιχὰ στοιχεῖα μαχράν μοὺ πέλει" 
στοιχεῖα δ᾽ ἄλλα τέτταρα πρόσεισί μοι. 
Ποσοῦ τὸ μὲν πρόσεστι" πλῆθος γὰρ φέρω 

(αὶ τῶν ἀτινήτων οὐσιῶν ἀπειρίαν" 

ἈΝΤΗΟΠΟΟΘΙΞ ΠΙ|. 

"ἢ νὰ ἐν Ἷ 
" ω- 

ὩΑΡΌΤ γῃ. ῬΒΟΒΙΒΝΑΤΑ, ΟἘΝΙΟΜΑΤΑ. δ11 
73, ΠΧΥΤΠ. ΒΡΕΜ. 

Ετ ΟΒοναθ τη στα Βοπονα ον, 

οἱ ϑϑυρῃϊμη ρου Ὀθαιίου, 
οὐ ΒΡΙΘΠ ΟΡ ΠῚ (υδπι 50] Ρ]085 ἴρτο. 
Νφ ὙΊΡρΊπθπὶ 45. ΒρΟυ νυ  τη6 Πῖο 6886, 
ἴθι] Π8 ΠῚ ἃ] Ζυδτὰ νἱυ 6 - ργ αἰ ἰδγιιπὶ ἀπᾶπη. 
Ηδθθο δυΐθιῃ οἱ ᾿ἰ {68 φυΐπαιθ δὲ ἀπᾶμη. 

τὰ, ΤΧΙΧ. ΕΞΡΕΜ. 

Φοδηη68. 

Ἐ βϑρίθιῃ Πἰ{{6γ]5 οοηβίο (βρϑουϊδγρ) 
ἕαχ Ἰασθιη- Θἀθη8 6 ἰγῖπο- 5016 Ἰυτηϊ ηἶ5. 
51 Ἰρίίαν ἴῃ ᾿πἰἴο οἱ ἤπθ ΠΠ  ϑγαγιτη 
ἀυρ]ίοθιη ἀγα ἃρίθ δγᾶβουΐβ, 
ΤΌΡ ΕΠ ΠΠ6 ΘΕΠ 6 ΠῚ ΘΟ, ΒΙ ἀθγἃ ἀ4ποδα πδίαγδπι. 
ΕΛ τηϊγδοι πὶ οϑί, φαοπιοάο, οχίγθι αι θι15. πιοὶβ 
ΒΘΓΨΘΠῚ 1{ΠΠ 58 ΠῚ Θβ5θ {188 ΒΕΠΊΤΏΔ ΠῚ. [ὙΘ01518, 

πὸ, ΤΧΧ. ΒΡΕΜ. 

Ορ αγ. 

ῬογοὰΒ ΠΡΏΟΡΟΤΩ ΘΧΡΘΓΒ Βιτῃ οἱ ἰδρί ἄυτη, 
τηδί θυ! 18 ΓΘ 85 ἐΘΓΓΘβίυ 5. ΟΠ ΠῚ5. 5.ΤᾺ} : 
Ὠ8]}5 οἰΡουτηδ οὶ Πη6, δὲ ργθίθγου το : 
Π.}]18 Θχοϊίαί, οἱ ἰϑιηθη ΓΘΒΙΓΡῸ. 

τθ, ΠΧΧΙ. ΕΥΒΡΕΜ. 

Μϑηβ βῖνϑ δηϊτηδ. 

[ποθ 0 ΒῈΡΟΥ ἰθυγᾶπι, οἱ δὰ δἰ εἰ πἀϊηθη ἑ. 6. οὗ- 

[1ὰπὰ ΘαγΓΟ ; 
θϑια60 δριια τηδίθυ δι, πη διιΐθ πη ΔΠῚΟ τηδί θυ Ϊ8ΠῚ ; 
51 ΘΠΪΠῚ ΔΙΠΔΓΘΠῚ οἷ Τη6 οἱ Δρρ]οᾶγο πὶ αὖ ΔΙηΪοΟ, 
51Π}}}} ΡῈ Γ θᾶ δὲ ΔΟΟΙ ὨΡῸΥ Τ]ΔΡῚΒ : 
δἴψαθ 6 ἰθγγὰ ἰὴ ἃἰίαπη οαραΐ Θνθῆο. 

ΤἹ, Τ1ΧΧ1ἠ᾿. ΞΡΕΜ 

Θαϊοίδβ. 

ἈΡΡοίϊαμη ΘΧΡΙΘῸ δΠΙτηδη 1 ΠΏ ΟΠ] ΠῚ. 
Ουΐηᾳαθ Π{ {6 γ]5 οχϑίο ἀυδθιβαιι6 5. }8 15 : 
51 δαΐθιῃ ὁδραΐ ἀθμιρ56 15 ΠΠ {6 ΓΔΓ ΠῚ, 
ΣΏΥΘΏΪΘ5 Τ16 ΟἸΠΏΪ ΠῚ οἰιβίοα δ ΓΘΓᾺΠΊ. 

18, ΠΧΧΙΠ. ΕΥῦΞΡΕΜ. 

Απϊμᾶ. 

Ε ἔθηλῖπϑὶβ αυϊάθηη πα 501; 5] ΡΏΠ δ 6 ΠῚ ΠΟῚ 
[ἴϑτο 

τη ΘΙ  ὈΓ Πα, Ρ61 φυοᾶ αυϊάαυϊὰ Γδιηϊπηθιτη δϑέ ἃρπο- 
Μυπάδηϑ, οἸοπηθηΐδ ῬΓΟΟι ἃ τὴθ δρβιιηΐξ : [βοϊίαν. 

οἰθιηθηίΐδ, δαΐθπι 8|18. φυδίιοῦ ἰηδαηΐ τη] ἢ]. 

Ουοά-8ά- -πυμηθγυτη-δἰ{ϊποΐ, Ιὰ αυϊάθτῃ ᾿πα6ϑἱ : τπὰ]- 
[πἀϊπθια θηΐμα ἴθτο. 

οἱ ἸπαἸν] ἀαδγπὶ 58Π86 Θϑβθης γιατ ἸηΠηϊ τα : 

91 



Ἀλχ᾽Ὺ 

ὌΣΗ Ο τυ τι ἜΤ ἢ ΠΑΝΤΗΟΙΘΟΙΔΣ ἀμ λπολι ΔΡΡΕΝΡΙΟΙΒ, ἢ ἘΠῸ. 
τὸ τ χπὲν δὲ παν δας ἀπεστράφην, 
ὡς μηδὲν οὐδαμοῦ λαύεῖν ἔχειν μέρος" 

᾿ χαὶ γὰρ πάλε οὐχ ἔχω τὴν οὐσίαν. 

10 Τὴν προΐσχω μηδαμῶς ὁρωμένη" 
ὁρῶ δὲ πάντα, χαὶ τὰ πόρρω μου λίαν, 

ὡς μυθικῶς λέγουσι Λυγχέως χάριν. 

Κλῆσις δ᾽ ἀριθμὸν συμιποσούμενον φέρει, 

χύδογ τὸν ἐχ δὶς ἕξ, τετραπλῆς πεντάδος 
15 ἀφαιρεθείσης ἐξ ὅλων τῶν τοῦ χύδου, 

19, ΤΧΧΙ͂Υ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΛΙΚΑΛΑΜΟΥ͂. 

Δίχορσος εἰμὶ, χαίτρῃ ἀψυχουμένη, 

ἐνάλιός τε χαὶ γεηρὰ τὴν φύσιν. 
Ἂν γοῦν τέμης υοῦ διπλοσύνθετον χάραν, 

ἤμειψας οὐ τὴν χλῆσιν, οὐδὲ τὴν φύσιν. 

80, ΟΧΧΎ. ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

Σὺ τετράγραμιμον, συλλαθὰς φέρεις δύο" 

δηλοῖς χαθαρῶς τὴν γυναιχείχν φύσιν" 

ἂν ἄχρα δύο γραμμάτων συνεξέλης, 

ἐν σοὶ χαλεῖται τοῦ θεοῦ χλῆσις μία. 

81, ΟΧΧΥΤ. ΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 

Εἰς ἅλας. 

ὕδατος ἐχγενόμην, τράφε δ᾽ ἥλιος αὖτις 
ἀθάνατος" θνήσχω δέ γε μητέρι μούνῃ. 

τσ 9 -α..-- 

ὦ» 

γοοοια Ρ͵ΤΟΐδγο πὰ]]ο πιοάο. ὀουδροοια ᾽ 
σΟμΒρί οἷο δΐθπι οτηηΐα, οἱ θὰ «υϊά θη 

αὐ ΤΠ υ]1056 ἀϊοιηί Πγποοὶ ρταίία ἡ. 6. 46 
ΝοΠΊΘη δ 1[6ΠῚ ΘΟΙηρυΐδίατη. ΠΕΠΊΘΡΤΩ 
ΘαΡυπι 6. ὈΪΒ 56Χ ζαοίιηι, φὐθυν ες 
Δ0]αιο 6 βυπηπηδ οΟὈΪ. 

81, ΤΧΧΥῚ. ἌΝΟΝ: 

Ιη 58]. 

Ααπδᾶ ηδίυμι ἃἰ.10 50] τη 8 ροβίῃδου: 
Ἱπη ΠΟ Δ]15 ; ΠΊΟΤΙΟΤ διαΐ6 1 ΡΘΓ ἈΜΕΡΝῚ 



“- 

Ὁ 1. Εχ Ηοϑβίοάο ἂρ. ϑίνδὺ. ΧΙΥ͂, σ, 27 : ..... λέγεται 
δὲ Καλχας... κατὰ τὴν ἐχ Τροίας ἐπάνοδον...... περιτυχὼν 

ἑαυτοῦ χρείονι μάντει χατὰ τὴν Κλάρον, Μόψῳ τῷ Μαν- 
τοῦς, τῆς Τειρεσίου θυγατρὸς, διὰ λυπὴν ἀποθανεῖν. 
Ἡσίοδος μὲν οὖν οὕτω πὼς διασχευάζει τὸν μῦθον" 
προτεῖναι γάρ τι τοιοῦτο τῷ Μόψῳ τὸν Κάλχαντα" 
Θαῦμά μ᾽ ἔχει... -- 55. 1-3 510 Θἀ1α1 1,6 Ὠνβῖαβ, δά ϊι. 
Α. Ε΄ ὈΙάοὶ : Θαῦμα μ᾽ ἔχει κατὰ θυμὸν, ἐρινεὸς οὗτος" 

ὀλύνθους οὗς ὅδ᾽ ἔχει, χτλ. --- 8. 4. 1ἅ. ἐπενθέμεν, 
ἐριροηονο. Οοἀά. Ἰ6οῦ. γϑυϊπαΐγηιιβ. 

ΠῚ. Εαϊαϊ! ΑἸάαΒ. ἴθ ἀρρϑπαϊοθ δᾷ Απίμοὶ. ΡΙὰ- 
παάοαϊα ἀπᾶθ ἰγδηβιϊῦ ἴῃ ἀπαϊ. ΒΡΆΠΟΚΙΙ ἰ. 1, 168; 

ραἷ. Τρ5. ἐ. 1, Ὁ. 101. (γΥἱά. Αηπήηιαάυυ. Φ8ΟΟΌΒΙ!, 
ΡΟΣ 
ΟΡ. 388-.9 οἱ ἴῃ 9}20008. ΑΡΡοπά. 36. --- « Βο!αἴϊο ΡῥΓο- 

Ἰοπχδιϊβ μδθο δὶ: 

Α- 1ΞΞ2(8Β--ἢ 
Β- 1--Ξ-ὠ Α--1. 
ΑΞΞ38Ε -- 8 
ἈΑἈξξε. Β--2. 

38Β --3Ξ Β- ΗὲὺῸΠ 2 
-Ἔϑ Ἢ 3 

ὃ ΒΞΞΒ--κὃ 

ἘΞ Ρ Ὁ 
Αἰ ἘΞ Τ, υ 

ΠΤ.Τὰ Πιορμδηιὶ 4 γἱἐμηιοίϊοα δα 1 Μοἱζίνῖδο. Ρ. 845. 
Π«Α ΠΙορμδηίο βουνγαίαγη, ἱποουίασμα δη ΔῸ ἶρ80 ὁ0η- 
᾿ βοίαμῃ. » Μοσίν". --- 8. 3. Ῥτὸ να]ρ. τοῖς ὀδολοῖς, 6α]- 
αἰ Μοχίγίαο. προπόλοις. --- 8. ὃ. Ἄα]ρ. σε φέρειν. 
Νϑηο ποϑβοὶδ ΠΌΤΩ ΡΠ) ΒΡ ΘΘΥἸσ ΤΩ 6556 αὶ ΡΘῚ 56 
ἰρβση απο θβοαπαιθ γ6}185 τηὰ]ρ] ]οδίι8 ΒΘΙΏΡΘΙ 

 φυχηάοτῃ πηϊίαίππι πατη τ τ τίνι, α18165 βαηΐ πὰ- 
ὙΤΩΘΙ ὕ οἱ 6, αὐοα 5'5 ρῥγοδᾶϊαν : ὅ Χ ὅτε 23, 
Χ ὄ-ε-ιϊϑὺ Χ ὄτεθδ, εἰο.; ΘΟ Χ θεξξϑ Χ ὅξΞ 
310 Χ θεείῶ90, εἰο. --- 5ῖο δαΐθη. μοῸ ΓΟ Ιθιηδ 
ρχρίαηδί 116 : « Ουϊάδτη ογηϊξ ἀϊιοβ οδάοβ υἱηὶ : 
πηΐὰβ αὐϊάοτα ομοδιη ἀγδοῆτηϊβ 8, ΔΙ θυ 5. ὙΘΙῸ 
ὉΒοδΙ ἀὐδοῆτηΐβ αὐϊηαι6, δὲ ῬΡΓῸ οὐμηθ15. ΡΟ Τὴ 
ρουβοῖϊνὶν πατα απ απδαΡρδίαπτῃ, οαἱ δάάθπάο 60, δὲ 
αὐδιϊναίι5 ᾿Ἰαΐα5 Βα 65 τα! ἰὐπἀ ποῖ ὁμοδυῖμη. δϑτη 
ἀἰβυπραθηδβ 6556 ομοδβ οοἴο ἀνδοβιηδυιη 8 4] π- 
ἃπ6 ἀνδοβτηδγατη οὁμοἾβ.» νει ΜοΣῖν. -- Εχ ργθ- 
ΒιΠ{π|15, ααεοϑιίδ ἀΘΒΘαΌΘΓΘ, 5] ΒΤ ΡΒΘΙῚ5 1 ΘΟΠΡΊΟΒ 
8 ἀγδοθτηῖϊβ οἱ 21 οοηρίοβ ὅ ἀνδοθγϊβ, ἀπᾶθ ἢϊ : 
ο8χ ὅ-μὖ Χ 31 -- 220 -ξΞ- 1δὃ (Βρμεθυϊοαπη ὨυΠη6- 
τὰ π) δὰ αυδάγαίϊαμη ργοἀποίατη ; 230 1ὅ -Ἐ-21 --- 86 ΞξΞ 
(πατηθυαπι ΒΡ ΒΘΘΡΙΘαγ) ἀπθῖὰ δὰ απδανδίαπι. ΡΓῸ- 

ἀπ ΧΟΥ 8. 

ΠἸΥ͂. Βάϊζυτα ἴῃ Αἐξὶ ἀοἰδ Αοοααοηια Πέαϊΐϊαπα αἱ 
Βοείοριζο, δίς. 1810, 1.1, ». 18 ; ̓η46 βυχηρδὶὶ 8Δ0008. 
οὐ ἐγδηβία! ἢ ἴῃ Απέλοὶ. Ραγαϊΐρ. 11, πα. θὅ, Ρ. 818. -- 
ΟΥ,ς. 8. Εαϊΐαια δγραϊ ἕνεχα, οογγοχὶῦ ὅδ οῦβ. ἴῃ Αρροηά. 
ἢ. 866. ; 

Ψ. Ιῃ ὈΙθΙΙοίμοοα Βεαηβ οκδηδ σϑρϑυίαση, 88}. 
4778, φαϊαϊὶ 1,6βϑίπρ ἴθ Βομέναρο σι" (ἰδβολιϊολιίο ππαὶ 
με οναΐιι", ἐ. 1, ». 421; ἰπάδ σϑρϑίλογιηί δ. βέγανιαβ 
οὐ οἦυβ Ἀ]Πιβ Κύ. 1,. Βίγανίαβ, 465 σρἱδολιίϑοθο5 Ἐρὶ- 
φναπιηι- "ταί ποηιαίδοιονυ Ιπμαϊία υοπ [1 655ῖηρ 6γ8έ 

Ρ. 382), ἴὰ Απέποϊ. Ηϊον. Βοβοι. ἐ. ΠΙν 

ΒΆΒΥΙΒ ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ ΙΝ ὈΑΡΌΤ ὙΙΙ. 

---«πΦ.-,(ο-«ςρ-Οὐς-:οα-.:..- 

οἴπηπαλιὶ σι Πνμοῖο δοδναονέ γοἐσέ ποι αὐφοείγιιςοϊ 
μηα] φιαἐμοηιαΐίδοι πὶ κριἐϊδοι δοπαπαοῖ!, ΑἸίοπα, 
1821, 8; ΕἸ. Ἐάν. ΤΕΐοηθ, δ6. Αγολίηιϊοαϊϊς ργοδίο- 
γιαίε δουΐπο, 1828, Τἰρ5. ἀ; Α. Τόγάθποιῃ, δε] γι 
ὁ δἰ ιϊογγαρλῖο, α᾽ μἱδίοϊγ δὲ δ διοφναρλιίο ηιαϊ]ιό- 
ηιαΐίψιιθδ, Ὁ. 118 5|4ᾳ. δὰ οδίοθμι ορϑὺὶβ ρϑυϊοάϊοὶ, 
Νοιιυοίϊος Απηπαΐος εἰ Μαϊμόηιαξἑιιο5, οἷο. τ. ΧΙΥ, 
18, οἱ ὙΙποθηΐιβ ἴῃ ϑοάθη γο] τη, ᾿. 16 564., 
ΒΘΧΟΘΠ 5. τη 6 η615 Θχραγραίαχη, αἴθυαιθ στὰ Δ] ΠἸΟα 
γΘυβίοηΘ. δὲ τηδι πϑυγδίϊοα ἰηἰθυρυθίδιϊοπθ. [πὶ οοάϊοθ 
Θριρυδιησηδί! 51] θοίπιη οϑῦ βοβο οι. ϑδίγανιαβ ρον 
[150 ργεθροβίίαση [1586 ραΐαί ΑΡΟ πη Θ 15. ΠΟΙΊΘΗ, 
αἰροίθ ΟἿ ΡΓΟΓβ115 8Δ]1ΊΘηἃ ϑββϑὺ τηδίθυϊα αἴιδθ ἴῃ θρὶ- 
ϑνδιηγηδίθ ἰσδοίδίιν. Εὐχ βυσηδὺ ἄθτα ροβύθυιβ δ α]- 
ἰδ5 [α15856 ἀπιᾶ8 ροϑύθυιουΘβ ΘΟ ἀἸ{|0Π68 : αποά οἱ ρΓο- 
ὈΔΌΪ6 δϑί, πδιηαὰθ βομο]ϊαβίθθ δὰ βϑρίθιη ὈΓΊΟΡ 5 
σοπαϊίϊομθ5 ᾿αβίθθ βαπμί βο] αἰ οη 65, δὲ ἴα !δα γί! 
Ροβίθρί ον θα ἀπαθὰβ τοβροπάθίαν. Εν. πὰ, ῬΒϊθγηθ 
σοπίτ Δ τα θαΐαν ΟρὰΒ ΠΟΟ 6558 Ανομίγη θα 5. αὐϊδ 
Ιδἀαΐαν ἴῃ 50} 0}}15 δὰ Ῥ]αίομὶβ Ολανηιάθηι οἱ ἀρυὰ 
Ηδτοπ. ΑἸοχαπᾶν. ἰπ Κοοαῦ. φοοηιοί)". ποηιοηποίαΐαμνα. 
Εχ Ὑιποθπίῖο σϑύμ!πηπβ, αὶ, βιοαὶ ϑίγανιαβ, ραΐδί 
δδάϊία5. ἔαϊββθ πὸῦ τηοᾶο ροβίθυϊορθβ ἀπὰβ σοπα!ο- 
168, 564 οὐ αυϊδαυϊά δὰ ναοοδβ ρογιἰηθί ἃ γ8. 17 ἃ8- 
486 δὰ ν8. 30, οἱ νβ8. 238-29 αἱ οἱ ἰηίθυβιεῖ [1586 1ἰδι 
νι ἀθηῦαν, αἱ ἀϊν!ἀαύαν ροβίγθαχατη ἀἰβίομοι ἴῃ α88, 
γ8. 37, πόσοι Ἰορσοῃάπτγῃ δχἰβιϊτηυῖ. Ιοἱαν ν85. 1-12 
ψίποθηῦο νἱάθίανΡ γο8 ρ'δηθ δπαηὐδία, απὸ ἂρΐίθ 
γ85. 21] οἱ 830 οομποϊάϊίαν. ῬγΟὈ]Θπιδίΐβ ἰἰὰ τϑάποίὶ 
βἰχηρ]]Ἰοἰββίτηδ ρυϑθοῖραδνθ 5] αὐϊο δϑί ἴῃ αααίαου ὨΪΒ 
ὨΠΙΠΊΘΤΙΒ 

2220 Ὀον685 Δ]0] 
1002 Ῥον685 μἰρυὶ 
1ῦ80. γδυϊὶ 
891 τυῆῇῆ. 

(δίοραβ ρυοθ]θμδὶ 8 50] αἰ 0η65 ΒΔ ΌΘΌ15, δὶ Π05 πὰ- 

ἸΏΘ.Ὸ5 ἀᾺΟ] θὲ οὐτα ᾿πίθρ Ὁ ΠΌΙΏΘΙῸ τα 1 ΡΠ] σα 6.85. 

-- ψ,55. 171-206. Νονὰμη ποὺ ῥγΟ θὰ δῖο θχρ ἰοδὶ 

Ψιποθηίίαβ αὐἱ σὺν ταύροις (γ8: 32) γοίον. δἃ πάσης... 

ἐρχομένης αὐποα 5ον 110 οαχα ΠμΘ5βΙῃΡ10 Ῥ1Ὸ πασῶν..--- 

ἐρχομένων : 15 αοοαγαχγη οδηἀ! ἀδυατη ΠΌΠΙΘΙΝΙΒ. Ἠ1- 

σγδυαιῃ ἰθνίϊθθ δὲ αὐδυίθθ ῬΑΡΙΙ ὅθα118}18. οδί; 29 Ὡϊ- 

ΟΡΆΡΕΤΩ ὨΌΤΏΘΙ 5 ἀπδΡίδτῃ οἱ ααϊπίδιῃ ὙδΡῚΘ βίδνατη 

Ραγίθτα οοπυϊπϑί ; 80. ΒΤ ΠΤ. ΠΟΙ ΘΙΙΙΒ 1Ιάϑιη ϑϑὶ δίαιθ 

1116 φαΐ ὁχ ααϊπίδ βοχίδαμϑ γαΐγατα ρᾶρίθ οοηβίδί. --- 

51 αυδνία δἀάαίαν οοπάϊίο (ν85. 238-26), αἱ γα στη, 

Βοὰμη 5ἰζ πυχηθυιβ βοχίθθ οὐ βϑρίϊμηεθ σδηἀ! ἀδιιιτη 

ρᾶυτὶ ἐοαιδ} 18, ἀρβαράστη ἢ ΡΡΟὈΙ Θτηδ, ἱπθρία, αἱ 

Ὑιποθηϊίο ρ!δοοί, βομο!αϑίθθ οαϊαβάδμη ἰῃίθΡροΪδ- 

ἴοπθ, οαϊ δατὰ αὐοοβίϊοπθπι δια 8018 πὲ Πρ οΡοί, 

γίδια δϑβοὺ πθοθβ88 δηπηἰύαγη σοτΡ 66, ἴῃ α00 

Αἰϊχαϊά μἴανθ ογθάθθαί. Οτηἶβδᾶ ἰρίταν, αὐ ΡΙδη6 ἱπὰ- 

ἘΠῚ ἂς ταδ]8 οοηδοία πδο αἰζίτηδ οοπαϊιῖοπθ, β᾽ταρ}}- 

οἰββίταὶ αηΐ, αὶ πονεθ ααδοβϑίϊομὶ γβροπάθδηϊ, πὰ- 

ταθιὶ : 
οδηά!ϊά, τς 291. 
πἰρν. Ξξ-ὶ 896. 
γαγίθρ. τς: 880. 
τυ. -τεξξἩ 200. 

-- ψ8. 31-ὼ0. {Π| ρυϊουῖ, αιϑὸ δά αἸὰ 6ϑί, σομαϊοπὶ 

γοβροπάθαίϊαν, ορογίθί αὐ Ρ6᾽ τα} ρ]1]οαπίθπι Ππτηθ- 

ναπὶ οἰβοϊαίαν. 911} 190. ταθηβανα, ΡΡΟὈ]θίη αι 8 ἢ η]8. 



80 

Οοσαχρπὺ ρυϊσα τα Ππτλο αἱ ἄπο αὶ ρΡοχῖτηθ μαϊο οοη- 
. αἰομὶ βδιϑίδοϊδηϊ, δὲ βιιπί 1295 980 οἱ 12ϑδϑρθῦ0. 
ΕΠ θηΐτα ὈΓΙ ΠΤ ΟΣ. 510 σῚ}15 ἢϊ, σαγα τα] Πρ] ]οδηΐαν 
Οαγ παηθΡοὸ 9471, ὑΡΊἈ} Ρ.]ΔΥῚΒ. ΠΌΙΏΘ. 15, Οτὴ Ρᾶ- 
ταὶ ῬΥΙΟΡ ΠοΟ : 

ά1099.22 7100 

οἱ Ῥοβίθυιουν "Ὰ 
. 94171ι01.2471100 

2. 

4αὶϊ 8] βἰῃρα! τυ] ἰρ] σα ύαν. οὰτὰ 3828, Ρδγϊαηὶ 
ΔἸ 2941. 148 000 οἱ 41 239ῦ 131 200 αὐυογάτη αὐδάγδη- 
σα] τϑάϊοθβ, πηιίαίθ ἀπ ϑχοθρία, δυηΐ 317 478 οἱ 
Φ1Ἱ τὰ, οἵ ϑαῦὰσα αυδάγαρ!α, 809 892 οἱ 869 8960. 
Ναης δαΐθιη 81 δραὰ δίγαθοόπϑῃ (ΥἹ, τι, 1) 51611166 αἱ- 
ΤΑΘΏΒΙ0Π685 ΟαὈΡΘΡΘΤΩΙ5, 6}5 ὑγἱααθίνοθ ἤριιρϑο ϑδιρηδί 
ἴῃ δι ϊίασα ἀλ00 βἰδάϊα, αὰ86 5ῖ. αἰνι ἀπηίαν : 

1130 5βἰδά. χβϑ]ουβ Ἰαίθυ δ. 
Αὔδῦ --- τῃϑαϊὶ Ἰαίθυ β. 
4180 --ὀ τηϊπορὶβ Ἰαίθυΐβ. 

ἴῃ βυσησήδηῃ ἀθ0. 
Αἰααϊ 51 μυϊα5 ὑπἰδηρα!! ἀὐθὸθ οχ Η]θυοηἶβ. ΑἸοχϑδη- 
ἀνίηὶ [ονπιαϊα γαίϊο μαθθδίαν, ρσϊσααμι ἢ Πα} 15. Δ 688 
ἀαδάναίαπι παταθρβ 784 ἀἀ9 000 000, αυἱ ρονἔθοίαχη 
αὐυδαγδίατη Τογοὺ, 51 ῬγῸ 8 βου θθρθίαν" 9, ου 8616 
γαάὶχ Τογο 8571000, 5βἰδαϊοσαγη αυδαγαίουι ) ΠΌ͵ηΘ- 
γαβ. Πα αιι6 ΒΔ θθυὶ ροββαηῦ Παπη6 Ὁ] 809 892 οἱ 809 890 
αὖ Δ ρῥγοχιγηασα ἰοίδτη 510 1}1886 ἀρθδτὰλ ΘχρυἸτηθηΐθ8, 
Ρτοαὰΐ δπαηϊδία απεοβίϊο οϑί. 1σιθαν ΡΥΪπλϑθ δὺ θυ 8 
ΡΓΟΒΙ μη δί8 ραν ϊβ ΒΟΙαὐϊο εὐ 1 ΤΟΡΠΔ}18 : 

᾿ οδηαϊά. τι 9296 αὶ, 
πἶργτοο --ἰθ02 α, 
νανίθο. -- ᾿ὅϑ0 Κα, 

; γαΐβ --ὧ 8911, 

ἴπ φαϊθαβ Κ τε 13 8Ὅ8 000 ΞΕ ὅ0. --- Ουδ Γ685 αἱ ἀπο- 
Ὀὰ5 νυ ὶβ δοβοϊναίαν, γααϊςο φιαΐναΐα τυατα θυ] θΟ 
οαπαϊάογατη δὲ Ὀοῦτη πἰσρόνγατῃ Μέ ϑιὲοιϊι Ἠιθηβιγα. 

Ῥοβίονυίουθ δαίθιη οοπαϊίΐοηθ ᾿αθθίαν οὖ ὁχ ὈΟΌι5 
γαῆβ οὔατα ναυϊθρδίϊδ ποι }5 βδὶ παγηθυῖι5. ἐγ] Ρ.ι]8- 
τἶβ, πιο αααϊίο, γτιιιἰίο οπηιῖδδο. Αἰαὰϊ σαγη ΟΠΊΠΪ5 

Οἱδηρι αν 5 ΠΌΤ ΘΙΙ5. 6558 ἀθὈθαὺ [ὈΡΊη28 5 ἃ (2 -Ἐ- 1), 
οἰβοἶαβ ορογίθι αὐ πυγηθυιβ 2471 ατ18 ΒΤητηἃ ϑϑί ἢτ- 
γϑρορα (Β.- ἘΝ) ἀϊοίονατη. ἴῃ ΡΡΙΤθθ αι ϑθϑ ἢ 8 
ΒΡ] οἰ ββίτηδ, βοϊαΐϊοπθ, δὰΐ οἴδοίου. πα θυβ 95, 
ΠΌΤΏΘΙΙΒ ὈΓΙτητ5. ααἱ ππμιθνὶ 2471 βϑρίϊμπηδ ΡΔΥΒ δϑί, 
δά Ἰάθυη σϑίονδίαν δία ΔΙ θυ ΠΤ ΘΡΟΥΆΤΩ ὦ), ἃ -ἰ- 1 
δαῦὺ δὰ δούὰτ αἰμηϊάϊα. Μαχίτηθ δαΐθηι ἴῃ ργοιηρία 
βαθὺ ὨΥΡΟίΠ 6565 ᾿ἰβίθθο : 

ᾧ τεϑεῖιϊ, (ἡ - 1) 1286, 
“-ττοὴὺῖ -Ε21|, Ξχ τε 1280, 

ᾳφ Ξε 971, “- ἀπ 4948, 
Ξ(ὦ -- Ξε 9811, α τα άθά!, 

Σ 5 τὸ 353, στ ῖπτπε Ἰ0ΊΞΕΤΊΟΙ. 
Θαοτιτι ααοάουπαιο δοοϊάθυϊί, πατη ΡΒ ΤΩ Ὁ} }1ρ}}- 

οδη5 3471, ἴῃ οἴβοία ξ (ὦ -- 1) οθοίον. θϑύ ουτα αὰο 
τα] ἰρ]]οθηΐαν ορογίθί ΟΠηη65 Ῥγϑθοῖριιθο 50] αἰ 1015 
Ἀυπηθ}. Πα 5ὶ ααἰπίατη Ὠνροϊ μοϑὶη δοοῖρὶδβ, τηὰ]- 
ἀρ] οδ 5. πυτήθυιβ δρὶὐ 101. 

ΤΠιθοίοηΐβ ναυιοίαβ. [ῃ Ἰοιηχηδίθ οοά. πραγμαάτου- 
μένοις. --- 8. 8. δίραν, Η]. Ἰοροπάσμῃ ραυϊαθαὶ πλήθεϊ. 
-- 58. 183-91. μικτοχρόων οογγαρίαμη οροἀθθδὺ Ἰάθιη 
ΘΟὨ Ἰοἶθηβ στιχτοχρόων. --- 8. 14. Οοά. ποιχιλόχρω- 
τας; 1,65βίηρ.. ποιχιλόχροας, τηδ]6, οἰδυἀἸοδηΐθ ὙΘΓΒΙΙ. 
-- 8. 16. Ῥτο αὖτις ἃρ. 1μοββῖπρ. αὐτοῦς ἰὙροργδρῃὶ 
ΘΡΊΟΓΘ. --- 5. 92, 1,6ββίηρ. ψιποθηΐ. πάσης.--.- ἐρχο- 
μένης ΡγῸ πασῶν.....- ἐρχομένων, οοά. --- 8. 38. 1,68- 
βίηρ., ὙἹηοθηΐ, ἀγέλης, δίταν. 8]. δ᾽ ἀγέλης. --- 8. 24. 
1,6ββίηρ. ἔχον τετραχῇ, ΤΉϊΘμι. τετραχῇ, ϑίγαν. ἀτρε- 
χές. -- 8. 29. Τιοββίηρ. χροίαν. --- 8. 81. ἐν ἀρίθ- 
μοις. -α 5. 88. ΟἸηπ65 ὁχ οοᾶ. ἔμπεδον, ΘΟΠ]]ΟΙύ 

ἈΝΤΗΟΠΟΘΙΖΕ ΘΒΖΒΟΔΕ ΑΡΡΕΝΌΙΟΒ. ΩΝ 

ἰὰ Ὡ ᾿ 959 ὝΨΎΝΙ 

ιηδοηία5 ἔμδαδον. --- 85. 8ὅ-360. ΤὨΐοτα. Τὰ δ᾽ αὖ 
περὶ μηχέα, πάντη. Πίμπλαντο πλίνθου Θριναχίης πεδία. 
ῬΓῸ πλίνθου Βογῖρ51 Ὑἱποθηί. πλῆθος. τὰν 

ΨΙ, 1. Εχ Αἰμθη. Χ,ρ. 452, ἀραᾷ ἀιθι ἀπυτη δχβίαί 
Ρϑηϊαγηθίθυ. Οθίθὶ (Αὐἰβίοι, Ροϑέ. ΧΙ οάϊί. ποβίσοθ,. 
Ἀποί. 1Π. 2. 12, Ῥίαί. 8ορέ. ϑαρίοηῃί. Οοποῖυ. ΧΙ, 
(4118. 232), Ποιηθίν. Ῥμδὶ. ὧδ Εἰοοιέ. ΟΠ) Ῥυίονθια.. 
τηοάο δχδιθθηῦ γϑρβαση ΟΘΙΘΌΡΙ5. 1118 ΦομΙρτηδίϊβ,. 
αὖ δἷΐ Αὐἰβίοιθιθβ (ἐν τῷ αἰνίγματι τῷ εὐδοχιμοῦντι), 
αὰο βἰρηϊβοαίαν οασανθία!] ἃ τη α] οἰ 8115, σ8}Π166 υδ2}- 
ἰοιι56. --- Αραὰ ΡΙαίδνομυμη 1. 6. {θα π ἢ Ο ΘΘΊΡΎΩ, 
Ἐπαπ δ] χα] 6 Ὁ} οὐ 80 Ζβορο βοϊνιίαν, ΟἸδοάθιης 
ΓΘ ἤϑῆοοθ 856 ρα πι ΘΓ 6. ΡΡΟΐ6580 Ῥϑβροηάθηίθ 
Καὶ μὴν οὐδεὶς τοῦτο μᾶλλον δ Ἀρτν οὐδὲ ποιεῖ βέλτιον. 
εἰ δὲ ἀρνῇ, μάρτυρας ἔχω σιχνωνίας. Ὃ μὲν οὖν Κλεό- 
δημος ἐγέλασε" καὶ γὰρ ἐχρῆτο μάλιστα ταῖς σιχυωνίαις. 
τῶν χαθ᾽ αὑτὸν ἰατρῶν χτλ. ἡ 

᾿ »Ἢ 

ΜΠ. 3. Αρ. Αἰβδβη. Χ, ὑ. 80, Εἰ : Ἐν δὲ Σαπφοῖ ὁ 
Ἀντιφάνης αὐτὴν τὴν ποιήτριαν προδάλλουσαν ποιεῖ, 
γρίφους τόνδε τὸν τρόπον, ἀπολυομένον τινὸς αὕτως. 
Ῥδάϊι εὐ Ἐπδίδιῖαβ ἐμ ας. ΝΊ. -- ΒΙση  Πσαίαν 6] 
βίοϊα: ΨιΔ6 ἰηῆν. οἰ θαι ροθίυϊθθ Βο! αὐϊοπθιη Δ ϑοάθιῃ. 
οογηΐοο Απδρμδπθ αἰἰνὶ αίδτῃ : Θήλεια μὲν ἔστι φύσις 
ἐπιστολὴ χτὰ. -- Ιδυάανὶν οὐ βϑ}} 1015 ὙΘΙΒΙθΌΒ, 
ἐὐδαβίαν Βδομοὶ 6 Μοιίνῖαο. Οοηιριθηξ, 5. ἴο5 Ερῖ-, 
ἐρος αἰ Ουϊάο, ἰ. 1, ». 321 5ᾳ. Ρήφανα Ηϊρροϊψίο,, 
ηοί, 1. Ὁ 

{πὸ ἤοιηπιθ 56 ἵτοῦνο δυϑδηΐ ἀθᾶδῃβ 50 561}. 
Ρ]αβἰθαγ5 δηΐδηΐβ πιαϑῖβ 4αὶ τουΐθἔοϊβ ϑϑοϊδιίθης 
Τ᾿ ἀπ νοῖχ οἰαῖγθ οὺ ἕογίθ οὖ 86 ἴοῃῦ Ὀΐθη ΟὟ 
ΒΡ 18 ἴθυγθ οὖ 50} ᾿᾿οπᾶθ ἃ οϑυχ-ἰὰ 4᾽}}58 ἀόδβίγϑῃΐ. Ν 
1,65 δαΐγϑβα πόδηνηιοῖηβ Θησον 411}}15 βοϊθηῦ ΡῬγΓόβ6 8, Ἵ 
Οομηὴθ 515 δϑίοϊθηῦ βουγάβ, πθπ ρϑυυθηῦ στῖθη Θαθημᾶνθ.. 

-- ψε. 2. ψυϊα. ταῦτα, Ῥούδοη. ὄντα. Ταχα ΠΙΡΥῚ, 

γεγωνόν. Βρναποὶς. (4παέ. ΤΠ, Ρ. 821) οὐ δδοοῦβ. 4ρ- 

γροηπά. ορῖρν. ναὶ σαίδτα γϑίϊμα θυ βιοὰί οἱ γεγωνόν. ---ὶ 

γ5. ὅ. Βηαποῖ. ἔξεστι, θ6π6 οοὐτοχιῦ 584 0008. ἔξεστιν. 

ΥΠΠ, 3. Αἴμοη. ἐδία. --- 8. 8. Οοὐά, ἄφωνα δ᾽ ὄντα 

τηᾶποο γορβὰ. ατγοίϊαβ ἄφ. δ᾽ ὄντα ταῦτα τοῖς χτλ. Με6- 

ζισίας. τοῖς πορρωτάτω. Οὐ}115 δΆ11Π1ὁὰ γΘΥΒΙΟ δῦ 

« [,ἃ ἴοτατηθ δὲ γπ6 ἰοἰΐγθ, οὖ 165 θηΐαπίβ τηπϑίβ 

46}16 ρογῦίθ 8ῃ 808 561}, 66 βοηΐ 168 οδνΡδοίδγ 5 

Ραυϊθηΐ ποδηύτηοίῃβ, γοἱρ6 ΔΌΣ ΡΠ ΘΒ] ΟΙρηΘΖ,. 

δὰ βοηὺ δάγϑβδβοζ ὴ δυίγ (οὐ 46 ΡΡΟΘΙΘ ἀ6 66 

αὶ 168 11, π 165 Ρρϑυΐ Ρᾶ5 ΟΌΥΡ.» 

ἴζων 

τ» 

ΙΧ, 4. Αἰβϑη. Χ, 480 : Εὔδουλος δ᾽ ἐν ΣΦΙΥΥΟ 

ρίωνι τοιούτους γρίφους προθδαάλλει, αὐτὸς χαὶ ᾿ 

αὐτούς: "Ἔστι λαλῶν... Α. Τί ἐστὶ τοῦτο ὙΤ ἜΝ 

ρεῖς, Καλλίστρατος. ᾿ Πρωχτὸς μὲν οὖν οὗτος. -- 
δὴ ληρεῖς ἔχων. [" --- Β. Οὗτος γὰρ αὐτὸς ἐστιν ἄγ 

λάλος, ἕν ὄνομα πολλοῖς, τρωτὸς ἄτρωτος, δασὺς, ἢ 

Τί βούλει; πνευμάτων πολλῶν φύλαξ. 

Χ, δ. Αἴμοη. Χ, Ρ. 80. ὁσ Ευθαϊο, ἐν Σφιγγο 

ρίωνι,---Ὗ 8. 1. να]ρ.. ὡς νέος, πλαΐαγνι ατοίλαβ (Γαι 

Τγαφ. Ρ. 601) ἴῃ ὃς, αὖ ἴῃ γ8. 2, χούφως π΄ Χο 

--- ἤδοοῦδ. : « Βδβριοῖὲ Ἐπθυλιβ Ἰοοῦτα, ΒΟΡΒΟΟΙ 

ῬΙαίάσομο βουνυδίαγῃ » : ἴῃ 11061}0 ΝΟ 0856 ϑμαυῖ 

υἱυὶ 566. Ερίοιώίηι, ΧΙΧ : ὑπὸ χαρᾶς (ἂν) ἤρθη (ἐ 

χουρος) χατὰ τὸν Σοφοχλέα, γραίας ἀκάνθης πᾶπ' 

πος ὡς φυσώμενος. Ἔπαν 

510 ἴρ58 βοϊνὶν δοηῖστηδ ΕαΡαΪαΒ : 

Πάππος ἀπ᾽ ἀχάνθης (ἐστίν)" οὑτοσὶ γὰρ (ἄν) 

᾿ νέος μὲν ὧν ἔστηχεν ἐν τῷ σπέρματι 

ὅταν δ᾽ ἀποθάλῃ τοῦτο, πέτεται χοῦφος ὧν, 

δήπουθεν ὑπὸ τῶν παιδίων φυσώμενος. 



". ΧΙ, 6. Αἰἴθα. Χ, ρ. 449, Ὁ. : καὶ ῬἌλεξις δ᾽ ἐν 
Ὕπνῳ τοιούτους γρίφους προθάλλει" Οὐ θνητὸς κτλ. οἵ 
ἀοῖπά δ βῖο ϑθηϊρτηδ βο υἱὲ : 

 Β. Ἀεὶ σὺ χαίρεις, ὦ γύναι, μ᾽ αἰνίγμασιν. 
ΠΑ. Καὶ μὴν ἁπλᾶ γε χαὶ σαφῆ λέγω μαθεῖν. 
᾿ς Ἱ. Τίς οὖν τοσαύτην παῖς ἔχων ἔσται φύσιν ; 

Α. Ὕπνος, βροτείων, ὦ χόρη, παυστὴρ πόνων. 

« Απῦμὰ μἴο ΒΔ ΌΘΥΩιΙ8 ἐθηϊρτηᾶ ἀθ ΒουλΠῸ Ῥι161126 ρτὸ- 
Ῥοηθηίθῃ. » Ε.Μ. 

᾿ς ΧΙ, . Αἰμθη. Χ, Ρ. 451, Ε' ; Θεοδέχτην δὲ τὸν Φαση- 
λίτην φησὶν “Ἕρμιππος ἐν τοῖς Περὶ τῶν ᾿Ισοχράτους 
μαθητῶν ἱχανώτατον γεγονέναι ἀνευρεῖν τὸν προδληθέντα 
γρῖφον, καὶ αὐτὸν προδαλεῖν ἑτέροις ἐπιδεξίως" οἷον τὸν 
περὶ τῆς σχιᾶς, Ἔφη γὰρ εἶναί τινα φύσιν ἣ περὶ τὴν 
γένεσιν χαὶ φθίσιν ἐστὶ μεγίστη, περὶ δὲ τὴν ἀχμὴν ἐλα- 
᾿χίστη. Λέγει δὲ οὕτως" Τίς φύσις χτλ. --- Υ8. 1. 
ας. Τῆς φύσεως ὅσα, 56 νογϑτη Ἰδοι] θυ πα οᾶγΘ 
σἱάοίαν ἴρ56 Αἰ μθηεθιιβ ἰδ νϑΡ Ὁ 8 : εἶναί τινα φύσιν... 
Οὔθ᾽ γϑβιϊναϊς Ῥόύβοη., ααοὰ ἴῃ ορίϊτηϊβ οοἀᾷ. δβί. 
« ΝΙΒΙ 6556 ἴῃ σϑῦατη παΐαγσα δἰΐ, πθο ἴῃ του] αγὰ 
ΘΘΠΘΡΘ, ατιοα 511}1}} τη ο ογϑοδὶ οἱ διρϑδίαν. Ἔν γε- 
νέσει γοίδυθπ πὶ δ 50118 ΟΥαγη, ααὶΐ οατὰ ππϑνὶϊ8 
ΒΕΔ ΤΩ ΟΕ6 1 ἰζ οἹῦ ἀγοθμλ, τη Ὀγ 8, Θϑὲ τηϊ ηἰτηδ, γ68- 
Ῥϑυὶ δυΐθηι ἄθπῖιο ορθϑβοϊί. » ψαο. 

“τα 

ΠΟ ΧΠ, 8. Αἰποη. Χ, ἀδ60 Ε. Ε΄, Πεποίηχε δὲ χαὶ ἕτερον 
ἐπίγραμμα Σιμωνίδης, ὃ παρέχει τοῖς ἀπείροις τῆς 
ἱστορίας ἀπορίαν Φημὶ τὸν οὐχ... ΒγαποΚ. Απαϊ. 1, 
140, 9}Δ0005. Απίηιαάυυ. 1.1, ῬὈῸ1, Ρ. 2368 : « ὈΙβι- 
οι Βοο εθηϊριηδιϊοαγη ᾿α ἱπίουργοίδίαν Αἰ μθηδθβ, 
πὶ τέττιγος ἄεθλος 511 οδηἰτ5 οονἰδιηθη, δὰ χαρά ϑἰτηο- 
τϊάθ5. ἀἰϊβοῖρα!οβ. σοηνοοαθαί. Οὰϊ ϑουιπὶ οοπαϊοία 
βοτὰ πὴ δάθββθης, ἃβίηο, 40 τηϑρίβίον δὰ δαῦδηι 
δανθμθηάδμι τἰθθαΐαν, βου ΒΟΡ6Ὶ (μέγα 
δεῖπνον) ἀᾶγθ ᾿πΘὈδηΐαγ. Αϑἰπιπὶ γ6 00 Αἰμθ μεθα 
Ἰασϊοαὶ ρθατα γοοδυΐϊ, απο ΕρΘαβ, Βθουπάθτῃ ἴδθι- 
Ἰανατα ἰγδαϊοπϑια, ΑὙΡΙα15 δαιδίη ὈγοθὈπιθυὶί, ἰάααθ 
᾿[οϊδηΐθτη δαχα ἴῃ ἰδθι]α ρἱοία, σοηβριοὶ. Πανοπηϊάδης, 
Ἔροιιβ, Ρᾶποροὶ ]ὰ8 ἃρ. Ηοιηθν. 11. Ψ, θθὅ. » υα- 
δοὗδ. ὁχ Αἴμθηῃ. 

 ΧΙΥ,9. Αἰδθη. Χ, 5. 15, ρ. 451. Εχ ΟΕαΐρ. ἱλασοά. 
ΤΠ πθοάοοίς ; Ὑ]ά. οἰΐατα ΤΡαψ. φ». Εγραφηι. (ΒΙΡ]. σῃ.- 
Ἰαΐ. ῬΙδοι). 

 ΧΥ͂ 10. 5080]. ἴῃ Ρ]αί. πορεριδὶ. 110. Υ, 22, 0. 4790. 
ἔοιχε... τῷ τῶν παίδων αἰνίγματι τῷ περὶ τοῦ εὐνούχου 
τῆς βολῆς περὶ τῆς νυχτερίδος, ᾧ χαὶ ἐφ᾽ οὗ αὐτὸν αὐτὴν 
αἰνίττονται βαλεῖν. --- Αρροπα. [ΠἸρβῖδαη. Ιμϑιητηᾶ : 
Εὐνοῦχος στραδὸς ὧν νυχτερίδα ἐπὶ νάρθηχος χαθημένην 
χισσήρει βάλλει χαὶ ἀστοχεΐ. --- 8. ἀ. βάλεν τε χοὐ 

ε. Ποάϊῦ Βγαποῖκ. Απαί. 16οὐ. οὐ Επαθηάα. ᾿. 308, 
Βαϊ, ΦΔοο0 08. ἰ. ΤΥὖὕ0.». 294, Απίηιαάυυ. ΧΙ, ». 3θῦ. 
δχ Αἰμθη. Χ, ρ. 3 Ο; οἵ, Βυϊὰ. νν. αἶνος οὐ Νυχτε- 
οίδος ἀἶΐνος.. 

᾿ ΧΥ͂Ι, 11. 5680]. ἰπ ΡΙδίοπ. Βοηιρειδὶ. Ἰοϊά. --- 50}- 
Ποῖταν ὁποάδίϊο δ : νυχτερίδα ὁ εὐνοῦχος νάρθηχος 
χισήρει. 

ΧΥΠ, 12. Αἰμθη. Χ, βθοὶ. 83, ρ. ἐδῦ : Φέρεται δὲ 
τοῦτο χαὶ ἐν ταῖς Τεύχρου Ὁρισμοῖς. 

ΟΧΥΤΠ,, 18. Αἰμθη. Χ, ρ. δῦ ἢ : φανερᾷ μὲν οὖν λέγει 
τῇ Δήλῳ, ἥτις ὑπὸ θαλάσσης περιέχεται" μήτηρ δὲ ἡ 
Λητώ, ἥτις Κοίου ἐστὶ θυγάτηρ. Μακεδόνες δὲ τὸν 
ἀριθμὸν χοῖον προσαγορεύουσι. Ἰά6πὶ ΘΡΙΘ Ἀτητηδ Γ6- 
ἴονὲ Εἰπδίαίἢ. ἴῃ Οα. Ζ, ». 350, 12. --- Κ8. 1. 1ῃ ορί!- 
5 ἘΕπιβίδί εἰ οοἀ. ᾿ἱπυθηθγαὶ Οδβδαθοηι8 πάτραν 

Ν ΙΝ ΘΑΡΌΤ' ὙΠ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟ. ὅ81 

" μοι, Οθίθνατη βίο Ἰθρθθαίαν ἴῃ γὙϑίθεθιιβ ΑἸ μθηθὶ 
οαϊτ, : 

Ἐν φανερῷ γενόμαν, πάτρη δέ μοι ἁλμυρὸν ὕδωρ χτλ. 

ΧΙΧ, τἰ. Ἡῖορ. Πιαονί, 110. 11. 10: 6 Πίοάοτο σροπο 
ἸΏΘΏ 0 οϑὲ ἃρυὰ Βίσάθοη. ΧΙῪ, τι, 31, 10] ἀδ ἴα80 : 
᾿Εντεῦθεν δὲ ἦν ὁ διαλεχτιχὸς Διόδωρος ὁ Κρόνος οἱ 11}. 
ΧΥΤΙ, πὶ, 1ὅ, αὶ ἀθ Ογρθηδ, ἀπάθ οὐϊαπάτβ οραὶ Αρο!- 
Ἰοιμἶτιβ θὲ 1ρ88 οοσπογηΐηθ Ογοπῖβ, ΠΙοαουὶ τη ᾶρΊβίον, Οἵ, 
ΟἸθα. ΑἸοχαηᾶν. ϑέγοηιαΐ. 110. 1, χιχ, 191,.Α. 66}}. 
ΧΙ, 12, οἱ δοχί. Ειηρίνῖο., ραδδῖμε. -- 8. θ. ρνὸ ἔξω- 
θεν τοῦ ῥῶ, ἔξωγε τ. ρ. 15. Οἀδδίθοηο ρ᾽δοοθαί, ΔΡΡΓΟο- 
θδηίθ Μοηδρίο. Κρόνος βῖηθ Ρ οἱ Καὶ δβί ὄνος, αϑίγιι. 
ὕὉπαθ τηδθθαὶ Μϑηδρίαβ Ἰθρὶ ἰῃ Πϊορθηΐβ ἰοχία ἐδίά. : 
καὶ δὴ χαὶ ὄνος ἤχουσεν ἐν σχώμματος μέρει: ΒῈ ]1οἷ1 
ἰδιῆθῃ : 5884 οὐ Κρόνος Ἰορὶ ροίοδὺ που, δϑὲ ψαξμιιβ, βίο-" 
ἐϊάτι8. ΘΟ] αβίθβ ΑὙἰβίορ μδηὶβ δὰ Κόθραβ, νυ. 1530 : 
Κρόνους" ἀρχαίους, μωροὺς, λήρους, ἀναισθήτους. ΟΥ̓́ 
ΑὙἸΒίορ. ἰρβιμη. Νιμδ. 939 : Οὐχὶ διδάξεις τοῦτον, 
χρόνος ὦν οἷο. 

ΧΧ, 10. Αἰῃθη. Χ, ῥ. ἀδθ, Ο, Βγαποῖ,. Α4παϊ. 1, 118 
(6εἀ. 1105. 1.1, Ρ. 19, Απὶνιαάυυ. νο1.1, Ὀ.1, Ρ. 2367), 
Φδοοῦ5. Αρρθηά. π. 81. Αἰμθη. 1. ο. : Γριφώδη δ᾽ ἐστὶ 
καὶ Σιμωνίδῃ ταῦτα πεποιημένα, ὥς φησι Χαμαιλέων ὃ 
ἩἫἩραχλεώτης ἐν τῷ περὶ Σιμωνίδου" Μιξονόμου... 
« δαπὺ αἱ Ἰηδουὶρύθχη [1556 νϑίθνδην ἀπ! ααϊτ5 ΠῸῸ 
ΟΒδ]οῖάθ 'ἴῃ ἀόπδυῦῖο αἀποάδῃι, ἰπ απο ἀ θ᾽ ρἰπτι5 δὲ Πἰ ροὰ5 
ΘΧΒΟΙΪρΡΟΪ ὀγδηΐ, ἦθ ααϊ 5 ἤὰπΟ 6588 ΒΘΕΠΟΏΘΤῚ ; Δ}1ὶ 
δαΐοθηη ἴῃ Ῥ5Δ]0Θ.11 γϑΡ θα] απ ἴῃ ἀθ᾽ Ρἰὶ [ουτηδτι δὲ 
ὨΪΓΟΙ ΘΙ ογίατη ἀϊοίαχη ἤοο 6586 ραίϊδηϊ: δὲ 6556 ὈΟΥ 8 
τηδοίδίονθυη οὐ ΒΟ (πη α! σὰ αἰ υγαυα θὰ πὶ. ϑαπί 
οὐϊδυα 8111 αἱ Δα ]1ὰθ θονθῆλ ΒΔΟΟΝΟ ἱτητηοϊδίατη ἃ 
ααοάδηη δἀο]οβοθηΐθ ρϑυοαί! ἀϊοδηΐ βθοινὶ, δίαᾳαθ ἃρ- 
Ῥγορ παπδηΐθ ἔθϑίο 416. ἴῃ ἴθυΡΡῚ οὐβοίηδμπι ἀ δ᾽ δίδιω 
6558 ΒΘΟΌΣΙΤη : ΘἸτηοη ἰάθη ρίαν, αὐ δναύ δάμπο [αν6- 
πἶβ, δὰ [ΔΡυ μη ᾿ν1586, αὐ θᾶ ἰἰΠπὸ ἔουυοί, Οὐ οατα 
ΡΠ ἤσθυη ἀοντἸθηΐθπι ν᾽ ἀἸ5βθί, δὲ αἰρϑίὴ [ΟΡ ρθη 
β51η6 ογάϊηθ ᾿δοθηΐθβ οὖ ῬυοΡἃ υἱοἰββίτη ἰθηθηΐθβ, 8ι1- 
ΡΓδαϊοίαμη ρΡΟ ]Θηηδ, ἀοτγητπὶ γον θυβαχη, (Ἀγ ΠΡ 115 
5118. ῬΙΟΡΟΒι1556. Αἰατιθ ρδίγθη ἤρα ὶ πΐ ρθη 6586 8ἃ8- 
ΒΟΓΙηΐ, ΤῊ ΪΒΘΡῸΠ, ὈΊΒΟΘΙῺ 6586 ΓὈΓΟΙρΡΘι, ποοίΐβ δ᾿ Πα τη, 
ΒΟΙΏΠΈΙ, ὈΟΥῚ5 τηδοίαιογθια οἱ ΒΔΟΘΟΙΙ [υηα] μὴ, 566ιι- 
γῖτα. » Αἕλθη. 

ΧΧΙ, 10. Εχ Ει560. Ργῶρ. Ευαηφ. ΧΙ, θ, δα  αἀεοουαχτα 
ἀθᾷαχα ΠοΟ ΘΡΙΡΥ. Γοίθγθηίθ : Ὀαπὰ5 γἱα τ ἀθ ϑανδρὶάθ 
δδὶ 705. ϑ'οδ!ρον. ἐη Επδοὺῦ. σπγροηῖο. Οοηιηιθηέ. δὰ 
δῆη. 1130, ἩδβύΟΒΙ δαυοίονιαίθ ἔγοίβ, ν8, Ἑπτὰ 
γράμματον, οὕ 50} 1 οἰ ταν : τὸ ὀργίλον χαὶ σχληρὸν χαὶ 
Σάραπιν. Πεοιηοίγαβ ῬΏΔ]. Περὶ Ἕρμην. 811 : Ἐν Αἰ- 
γύπτῳ δὲ καὶ τοὺς θεοὺς ὑμνοῦσι διὰ τῶν ἐπτὰ φωνηέν- 
τῶν οἱ ἱερεῖς, ἐφεξῆς ἠχοῦντες αὐτά. ΤΒοτη. Θδἰοὶ ποῖ. 
νἱάθ. σοτηρανδὺ ΦΔ]ο δ κίαβ (Ραπέν. ΖΕσυρί. Ῥτο]ο- 
ϑοῖη. Ρ. ὅθ), δύο. Αἰδο. Ολογροφναρλι. ἴγαρτη. : 

ΜΙάϊῈ δὲ τὐμαγῖο τπησηᾶππιὶ ἰοΓα ΓΙ Θ᾽ ἃΧΘ 
οὐ βϑρίθῃν δοίθυ ηΐβ βοηϊϊαιη ἀδῦθ γοοῖθ8. ΟΥΡΘ8. 

ΧΧΙΙ, 11. ἙαΙάϊ ρυίπηβ 6 οοά. ΒΙΌ]. γα. βδιτηδβῖαβ 
πῃ Εαογοϊέαί. ΡΙϊηϊαηπῖδ, Ρ. 1320, συγ πος Ἰθχημηδίθ : 
ῬΙουλιανοῦ τοῦ δυσσεθοῦς Ἑἷΐἷς χοντοπαίχτην. ΒΡΆΠΟΚ. 
ἴη46 τϑρϑῦ 4παὶ. ΠΙ, ». 332. (Υ. 94.008. δὰ 4η- 
ἐμοὶ. νοὶ. Χ, ρ. 190) οἱ Φδοοῦβ. 'ρ86 ἴῃ 4ρροπά. πι. 48. 
-- Υ5. 1. δένδρον, ΔΥθΟΥ δϑὺ οοηΐαβ αθῖὴ ἸΌΒΟΥ ἴῃ 
Γγοηΐθ 5, ἀναχτόρων μέσον ἱ. 6. Ἰοοογαμη Θαϊζον πὶ 
ἴῃ τηϑάϊο, ἰηΐθν ἰθιηροσα ἀπο ροηϊ; ΔΡΘΟΥΒ νἶνᾶ οἵ 
Ἰοααθηβ γδαϊχ δὶ βόηο, ἔγαοίαβ, χαρποὶ, ἰάθη οἱ νἱ- 
γϑηΐθβ, ῬαθΡὶ ἰπ ρϑυ σᾶ β5θὰ οοηΐαμη ἀβοθηθηΐθβ. 
« Οοηΐαβ οατὰ ἴῃ τοῦθ ΘΙ ρὶταν, ΡΌΘΡΙΒα 6 Οπθγαίαν, 
φυτεύεται μιᾷ ἐν ὥρᾳ, οπηηΐδ 5ἰπηὰ] οὐ βίο παβοὰη- 
ὑὰγ, ϑϑάθμν βιτηαὶ δαΐογαπίαν, τρυγᾶται, τδαϊοϊίαϑ, 
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ἄστη ρ θαι ριδίου 1116 Ῥϑυ ]οδῖὴ ἀ6 ἰγοηΐθ ἀθιηϊ. » 
“ας. Οομ]οιῦ ΤΔοοῦββ τὰ ἀνάχτορα 6556. ΔΙΧ6Β, 
« 488] δαηοίϊ οΔΡ 1115 γϑοθϑϑιι8, ἴῃ ααϊ 5 ορύϊτηδ απε6- 
“6 ἀδροπαηίαν, » δι 6586 ρα ἐἰοσα οαϊέία, 165 μαιεΐς 
ἐϊοι, 1 ὁο ἀ1Π ΟΔΡῚ ΒΟ] ηΐ οὐ θη 018. ἀθουιπὶ οὖ ΤΘΘΊΙΠῚ 
Ῥα]δίϊα, οἱ 115 ΒΙ βΏΪΠ οαΡῚ ἐροηΐθηι απᾶϑὶ Ἰη.61}1ρ 6 {128 
ἀογη οἰ ὰγ ἃ βθάθυη, ρ ΡΟ ριδηη οἵ νθ 6 γρίδιη δὰ- 
Ἰηδηϊ ΘΟΥ̓ΡΟΡῚΒ ῬΔΡ θη. --- ΟΥ, την, ΒΔ5111 ΜϑΘρδΙοτηυ- 
{15. εοηίρτη. ἢ. 46. 

ΧΧΠΙῚ, 18. Ζῇπίρτηα Ἰδυᾶανὶς χ  οββῖο Ὁ. Ἠποίϊαβ, 
αποά ἴῃ Ηπθέϊαγῖδ᾽ ἸΘρτίαν, Ρ. 16 : « 58 πὶ ἰγουνδὶ ὰῃ 
ον ἃ Απηβίθυάδηα Θὴ ΘΟ ρ΄ η16. 46 4.6] 1185 Θ᾽Θη5 
46 1θίγ 65, ἀὰ που γ6 ἀ654116}8 ὀἰοῖέ 16 θα η6 Ὑ Οβ518, 
815. ἀὰ οὐϊδῦν αόγαρά θᾶ. Οοιηπὶθ ἢ] δναῖῦ ἀἢ 
δναῃὰ ι8δ 88 ἀθ 1ὰ {πἰόγαίανο ργθοαπθ, δὲ ααἿ] 1αἱ 
ἃνοὶύ Ῥᾶββό ῬΔΡ 165 τη 18 Ὀοδασοαρ, αἰ ποθ η 5. τηᾶ- 
ΠΌΒΟΡΙ5 ΒΤΘΟΒ, 1! ποὺβ αἱ 4α}} ἀνοὶύ ἀδοοανθνὶ 66 
7συγν-Ἰὰ τηδπηθ ἀπ ὀρὶρυδιητηθ ουθοααθ ααὶ τηόνιίοὶς 
46 ποι δίγβ σδρρογίόθ, οἱ 51} 16 56η8 46 Ἰ8Δ4116}18 1] 
ἀόβιγοιῦ ποῖ ΘΟΏΒ.]16Ι,.... 1 απδβίίοη ὀΐοιϊῖ ἀθ 8ᾶ- 
γΟΙΪΣ 08 4116 ο᾽8 4απ6 οοἰί6 Ῥόπόϊορϑ αὶ τ Ρο 6 αὐδὸ 
δῖα; ρίοας οἱ χυὶ πὰ απ ἐγ οῖς ἀοἱφίβ. Ομδοιη ἀθηπιθανᾶ 
ἀδὴ5 16 βίίθηοθ, ομθυομδηΐ ἀδη5 88 ἰδίθ 1ὰ βοϊαἰΐοη 
ἀπ ΡΓΟΒ]δΊη6, 588 18 ἰγοανθν, αποϊα 616. 56Π10]6 86 
Ῥγόβθηΐθῃ ἀ᾽61}16-τηότηθ οὐ βαιίθ. δὰχ υϑαχ. ΠῚ ἴδαί 
ΡῬΡΘΠαΡΘ 16. ῬΥΘΙΉΪΘΙ ΥΘΡ5. Ρ] 15. τηϑίθν 6] πθηΐ αἰ Ὅἢ 
6 16 Ῥγϑηα, οὖ δουητηθ ἢ ἀγδηΐ διοιηθ σ᾽ αίϊοη ἃ 1ἃ 
ῬΘΡΒΟΩΠΘ. ἀ6 ᾿᾿᾽δηοίθηπθ Ῥόπόϊορθ, πιδὶβ βἰρηϊῆδηΐ 
5 ρ]ογηθηΐ τ γΘΥ5 ἢθχδιηδίρθ ΡΟ Πδηΐ ἃ 5:2 ρίας, 
ΘΟΙΏΠΘ ΤοΟῖ8 165 ΔυϊΡ68 γ6Ρ8 Ποχϑιηηδίγθβ, δὲ ἀδὴβ 16 
ΠΟΙΉΡΥΘ 46 688 βὶχ Ῥιϑὰβ ἀγδηΐ ἐγοῖς αἰαοίηίος. » --- 
Αὐοίον!β ποήθη ἀθθθιηιβ Ν. ῬΊΘΘΟΪΟ αἱ ἤοο ἐρμϊρτηδ 
δαΐαϊί οχ οοάά. τηβ88. ΕἸονρεηΐ. (ϑιωρρίόηι. ἃ ᾿Απίλοί. 
Ῥ. 192) οαπὶ Ποὺ Ἰθυημηδίθ : Ἰουλιανοῦ τοῦ παραδάτου 
εἰς τὸν παρόντα Ομηριχὸν στίχον ἕξ πόδας ἔχοντα, ὧν 
οἱ τρεῖς εἰσι δάχτυλοι. --- 8. 1. ῬΤῸ ΤΏΘΓῸ ΠΟΟΟΘ γΘΡΒᾺ 
Ἠοπιθυῖοο (Οἀ. Α, 339 οὐ βοχοθηΐ. ἃ]. Ἰοοἱβ.) : 

Κούρη Ἰκαρίοιο περίφρων Πηνελόπεια, 

ἀ6 αἴὸ ἀριύαν ἴῃ Φα]18ηὶ ΘρΊσυδιητηδίθ, ΗἩποίϊι5. θχἢὶ- 
Ὀαϊ : 

χαλὴ Πηνελόπεια, γυνὴ χλεινοῦ ᾿Οδυσῇος. 

ΧΧΙΝ, 19. Βοΐββοη. 4ηδοά. 9». 1.11, 0. 671, γϑρϑιϊατα 
ἴῃ ποίῖβ Αρέλοὶ. Ῥαϊ. Χ,, τιχχῖι. 5980). : τὸ φέρον, του- 
τέστιν ἣ τύχη, Πῖο (Ὀγία586. ῥοίϊ5 Ποὶ γοϊαηίδβ, αἱ 
ἃρπα ὅόρμοο!. ΟΕ ἃ. Οοἱ. 1094 : τὸ φέρον ἐκ θεοῦ χα- 
λῶς χρὴ φέρειν. πη μος ΘΟΡΒΟΟ 15. ἰΙοοο Βυπηο κἰ 5 
Ῥ61η6 18π| οοπία!οναύ Ῥδ]]δάδ δρῖρνυ. πέλ. Ραϊ. 1. α., 
ἴῃ Απαϊ. ἰ. Π, ». 482, οἱ ἀρροβαόγνδί ἰάδιι Το νυθηςἃ- 
πᾶτὰ πὰ (Ρλογηι. 138) : Θυοα [ῸΓ5 ἴδυθί ΓΘ 8 
ὅ66 0 δΔηΐπΊΟ. --- Τὸ φέρον Θϑύ ρΡΙ8η6 αἱ πὰ 7078. 

ΧΧΥ, 90. Εχ Ογαριιί, δέδψ!. Ι. 141 οἱ 585. ---Ἡ "4. 6Δ]- 
1εθὶ ποίδβ ρ. 11ὃ 544. ααδϑίη ὈΡον᾽ὰ5 σομ Ραχῖς, Θμηθη- 
ἀανῖν, Ἰοοπρ!θίαν!τ ὦ, ΑἸοχαπάθν, 0) ας. ϑιδμυμϊ. ν. 84, 
πὰρ Ορθιδθ ῬΓΘί πὶ ̓δθο ΘΧΟΘΡΡ 66 δϑὲ : « [πᾶ οοῃ- 
7θοίατα (ἀ6. μος ἀἰνίπο πουλὶ 6) ργεοχηθ νἱἀθίαν δὰ 
γϑυη δοοθάθγρο, Οὐ] θη ποῖὴρθ ὕδηίοσὶ, Νου. 
1,6οΐ. 1, οἂρ. 8 (α]8ο ρ]ουΐααθ πο Βοπόρθὰ Απρδίο 
ὑρὶ θα ναπί), ᾿Θσθηἀατ ρΡΟρΡοηΘη5 ΘΕΟΣ ΣΩΤῊΡ, μαυὰ 
τη 816, ααἰϊὰ ΣΩΤῊΡ οδριἱῃρϑίοη Πθὶ πουηϊηὶ δηλ 58606 
50] ϑὺ δριὰ νϑίθυθβ Θοῃ)αηρὶ, αὖ ἀπιθ γοο68 ἱπίθΡ πτὴ 
ΡΡῸ ἀηἃ ὨΔΌΘΙΙ ρΡοββιηὺ; δια τηδ]9, ᾿παῦδηα, ἢἰβὶ 
ΡΓῸ 1091 πυμηθυη οἰβοθγθης 1692, αὖ Ποο ἀυϊάθηῃ 
Ἰοοο ΡΟ σύν γ᾽ ἑπτά προοροββαυῖο 5. Ἰθρθπάππ ἴῃ ἰθχίαι 
σὺν δισσοῖς γ6] σὺν τοῖς δυσί, ν6] Αἰ᾿πα ᾳαϊάν!β δαάθη-" 
ἀστα ψφαοὰ πο ἰἰοοὶ. ψϑηϊθηὶ ἔοσίαββθ οοάϊοθβ πονὶ 
ααϊ τοῦ αἰγὶ τηδηΐ. Οϑίθγ τα ῬΓΟΥΒΙΙΒ5 51121}158. στ 
Οσοαν ὶῦ οἱ ἴῃ ΟΥδο. 5: ΡΥ}. δοά. Ἰἰῦτο 826 544. ἀθ 

ΑΝΤΗΟΘΠΟΘΘΙΖ ΘΒ ΟΖ ἈΡΡΕΈΝΘΙΟΙΘ 
ΠΟΙΉΪη6 ΥΘἀομρίου 5 76ϑὰ, » 6 .ὴ Ῥοβί πῆς ἀδιηις, 

ΧΧΥῚ,21. Εχ θγας. Βιδ νι. 1, 826 54ᾳ.---Ψ,9, Οοὰ 
δισσῶν ἀγγέλων ααοα ΘΑ] ]δο5 ἀθάϊι γ6] ἀγγέλλων ; 8}1 
δισσόν τ᾽ ἀγγελῶ; οογΡΘοίϊο δὲ ΑἸοχαπάγὶ. --- 8. 3. 
Οοἀά. ΒΘρίαβ δὲ ΘΠ] ϑθδμὰ8 δεκάδας δ᾽ ἐπὶ ταύτας. -- 
Ηοο ἐθηϊριηδία δ᾽ ρηϊῆοδίαι ποιηθὴ Ἰησοῦς ΒΘΥνδίΟΡ 8 
Πού, αποὰ οοηβίαί οχ απδύμιου. νοοδ] 15 Ποῖ 6 
ἀπαθυϑβ ΘΟΩΒΟΠΔΏ ΕΒ : (188 ΠΠ 680 οἰβοϊαηΐ ἴῃ ᾿ἰησπα 
σνεθοᾶ 888, ΠδΙὴ : 

ἐ 10 

Ἢ 8 
σ 200 . 
ἐ να] οὶ 10 

υ΄ ἀ00 
᾿᾽ 900 

ΠΟ μη. Βα τήγη8, 888 6βί. 

ΧΧΥΙ͂Ι, 33. Βοίδβοη. ἀηδοαοί. γε. {.Π|, Ὁ. 458. 
οοα. ΒΙΡ]. Ῥαυὶβ. 3599, Ρ. 81, 1. ---νῖ5.9, «οἀ.- ἐστύγεε. 
“- 8. ὅ. δάχτυλον, « ᾿ἀδοι Πάτα ΒΟ δδὶ; ταϑύνὶ στη 
ἄθιη, ποη ἀϊρίσα. Ῥδοίν!αβ. οϑί χαὶ πόδα. » 8 
-- β. 6, Ὀμμᾶτᾶ ρ685 εἰ ἀδοίν 8, « ἀνθερεὼν 68. 
ΒΟΥ ΙΔΙΏΡι5,. 9 πὶ ἰδ ΐπ6 φεθγεέμηε ΒΡ ΟὨ ἀδθιι8. Ρ685 
γ 8. 7, δάαταϊ καὶ Βοϊδβοηδά. « Οὐοί685 Θμῖτη ο60 
ΥΟΧ μέλη, Ρ65 68 ᾿διῃθαβ, » πιὖ Ἰαίπθ᾽ πιθηιὸνα, 
ΟΠδΘ.5. » 564 }65 'ρ86 ΘΟΥ̓ΡΟΥΡΪΒ ΠΟὴ ϑϑί 268 1ὴ6 
ἀυατ ΝῸΧ ποῦς, 0658 ἀπ οοηδίοί 5.) 0.» Β 
ν8. 8. χεφαλὴ, υὺ ---, δηδρεθβίαβ δϑί, ααὶ ὕλοσιν 
Ομ ΡΑΡ 5.» 14. Ἧ 

ΧΧΥΤΙΙΙ, 28, ῬίοοοΙ. ϑιρρὶ. ἃ ἐ Δηϊλιοῖ. ρ. ϑ8ς 
βοηϑα!β ἃ ΕῚ. 6 Βαανα οχ ΒΙΒΠοΥμ. Τυϑαγθηΐ. χη 5818. 
7 ϑαϊά ναί βομθοίδν. ἴῃ δαὶ, θὰ αν θ ρον, Οονἰ τι. ἢ), 
Ῥὶαίοεί. Ῥ. 082. --- 8. 3. « Νοῃ 6ϑὲ δἰέθγιατα, 40 
βοίδη γΟΟΔΌ.Ϊ νέπος ΘΧΘΙρΙ πὶ ποιρίηδὺ. οδδιι. 
αιοά ἰδϊηθῃ ᾿ροηξουεῖ Ρούθβὺ ὁπ γοοῖθιι8 τρίπον 6 
τέτραπον ΡΓῸ τρίπουν οἱ τετράπουν νιΠρ Ὁ {ἸΒΒΊ ΤῺ ὅθ η 
χηδίβ. 46. ϑρμίηρθ. » Ρίοοοί. --- 5, 8. ἔσα, οοὐ 
ΡΓΟΡΆΒ1]6 δδὺ βουιρίατη [αΐ586 εἶσα. [“, 

ΧΧΙΧ, 84. Ρίςοοί. ἐδέά, ρ. 193, 6χ βοῃϑαΐβ. 
Εαρὶδ ; ἀθβϑυμηρίαμῃ 6 οοὐά. ΒΙ101]. 1υϑυγθηΐ, --- 8 
ὁοἀ. χείλη ἀνοιγόμεναι: ᾿ ; 

ΧΧΧ, 9ὅ. Μ116ν. σαέαϊ. ηι55. 4}. ϑὀοτῖαῖ. Ῥ- 49 
γόρθυπὶ δδὶ ἀλέχτωρ, ΒΈΠ -- 8.1. δὰ ἀϊναμ 
{γαπὰ ΔΙ Πα 1. --- 88. 8ὃ-ὅ. Ἡθοίου, ἜκΡΝΝ, "65 
Ῥυῖϑιαὶ {Π1π8, ἀρδίρῃδίαι. 

ΧΧΧΙ, 98, Ῥίοοοϊ. ἐδῥα. ὃχ Βομοαϊ5 ΕἾ. 46 ΠῚ} 
ἀοδυτηρίαπι 6 οοὐά. ΒΡ]. ᾿ιδαροπί. Ὀίθγαιθ, “ὰ 
Ρᾶγοῖ, ἱπράϊπιηλ οὐθαάθθαηῦ εοήϊρτηδ, ΠοῸ αυορὰ, 
δρυὰ Αἴμρθη. Χ, βθοί, 85, Ρ. ἀδ7. -- 5. 1, 
χατέδραμον. 

ΧΧΧΙΙ, 97. ῬίοοοΙ. Ρ. 198, οχ ΔΡΟΘΡΆΡΗΘ 8] 
ΕὩΡΙα τηἶθ8ο, ὁχ οοὐά. ΒΙ1Ρ0]. ᾿μαρομά. τος Ψε ὉΝ 
ποθέουσι. ᾿ 

ΧΧΧΠΙ, 98. Μ116ν. Οοαϊς. πι55. δοογίαϊ. οραἕαϊ. 
« [6 τηοΐ 48 66 Ἰορορυρ.6 δϑί ρϑιυί-ὀΐτ θηλή. 
Ἰοναμύ 1ὰ ργϑιὸνα οὐ 18. ἀθρηϊδγθ Ἰθίί 6, 1] 68 
ααϊ οϑὲ ἀπ ἀδποχηϊηδίϊοη ὈΪΌΠ1α 6 46 18 ἀΐν 
ΜΟΥ. 

ΧΧΧΙΨ, 29. Βοίββοῃ. 4ηοοά. φῦ. ἰ. ΠΙ,. ῬΡ 
Ροιβδτιθηᾶ τα θη ὈΡΔηδ, ΔΊ ΓΡ, αἴλ86 ΘΟ ΠΙ ΡΊΩ 
ἀποῖίαν ἸΟα 6 η5 46 56 ἴρ88. 

ΟΧΧΧΝΥ, 80. Βοϊδβοπδά. ἐδία. ---Ὗ 8. 1. χλεὶς « 



Ἰσπθα νἱρρὰ Μοβὶβ ». Βοίββοῃ. ααΐ οουιρανδὲ Β8581]. 
ΜΘρΆΪΟμη. ἐθηῖρτι. 951, ἢ. ἀφά, δ᾽ αβάθηι νοὶ. οἱ. Τηθοὰ. 
 Ῥνοάγοχηϊ ῃοὸ ἴῃ Εχοχ. ἀθ χπδνὶβ ΡΥ νοὶ ἐσδηβῖία 
ἰοἰγαβίϊομοι : 
“" 

Καὶ τἄλλα μέν σον, ῥάδδε, φριχτὰ χαὶ ξένα, 
τὸ δὲ σχίσαι θάλασσαν εἰς μέρη δύο, 
ξηρὰν δὲ δεῖξαι τὴν τέως ὑγρὰν φύσιν, 
ἁπαξαπλῶς ἅπαντα νιχᾷ τὰ ξένα. 

᾿ ΟἸανὶβ απο αποαὰθ οϑὺ νἱρρὸθ αποάἀάδιι ΘΘΠΊΒ, 
ὅπ γον δα ἰροομ8. ῬΡορθυί... ΠῚ, 18,0. 

᾿ς ΧΧΧΎΥῚ, 81. Βοϊββοηδά. ἐδία. Ρ. 4323. σοηίονι Β851]}. 
Μορδίουη. ἴῃ 6οα. 510 νο]. ἐοῃΐρτη. 3ὅ, ἡ. ἀλῦ. --ΟῸΝ) 5. ὅ. 
[ἢ γοοΘ ἔρως 80] αίο ᾿υΐπιο θἰδϑιηθηΐο, βαρονρθϑύ Ρὼς, 
Ειώδια (Β 586), Ρορα!. πομὶ. --- 8. θ. « Νοιϊη]8 
 αἰταϊαϊαιϊ ρανύϊουϊα ροβίθυϊον ϑϑὺ ὧς, ργὸ οὖς, αἰοώ" 5.» 
“Βοδ5. 

Ο ΧΧΧΥΤΙ,32. Βοΐββοηῃ. ἰδία. « Εβιὶη οοἄ. 1680, ἰπίϑ 
 ΒΆΚΙΠῚ ΜΘρΔΙοταν 8 φθηϊρτηαΐδ, οατῃ Ἰθιητηδίθ χόνδυ- 
λος, Εδϑὲ χόνδυλος ΟΔΙΆΤΩΙΙ5. ΒΟΥ ρου 5. » Βοῖδ8. -- 
8. 2. Οἵ. Αηέλ. ραϊαΐ. ς. νι. θ2-68 : τρηχάλέην τε λίθον, 
δονάχων εὐθηγέα χόσμον, --- ἔνθα περιτριδέων ὀξὺ χά- 
ραγμαὰ πέλει. ΓΔ 015 (πέτρα) Πϊσ, αἱ ἰπά6 5815 δρρᾶ- 
Τοῖ, Ῥυμθχ δβί, ἅ.0 δουπηίι"ν οδἰδυηὶ. ΟΡΒοῦγ τα 
6886 ΥΘΡΒΙο πππὶ ἃ10 ΒοΟΙΒβοηδάϊαβ: ὁχ ἰοθὸ δρὶρε. 
Ῥαιμοομδυιἀἰβ βάρνα Ἰδιάδίο, ογοαϊάθυὶπι χαλοῦμαι 
γνοσδθαϊ τὴ ὈΔΡθανΘ ἰδοίαστη ἃ χαλὸς, χαλόω μ᾿. χαλ- 

᾿λύνω. -- 88. 8-ὁ, Οἵ, Απέλ. 10. θ6 : πλατὺν ὀξυν- 
τῆρα μεσοσχιδέων δοναχήων. 

᾿ς  ΧΧΧΎΥΠΙ, 33. Βοίββοιῃ. ἐδία. ρ. 432 5ᾳ. 46 Ἰϑιητηδίο: 
« Νοιῆθῃ δβί ὈΔΡθασιμη, νυ μδοι]θ ἐθηέθ. » Εά6Πὶ 
ΟΥΟΘΔΡΙΪΟ τἰιϑ8 οδί Βδβι 5 ΜΘρΔΙΟση γίθβ, ἐθη]ρΊη. 
ἢ ἴῃ 60. γοϊὰμηΐϊηθ. Εἰδὺ 14 ἐθηϊρτηδ ἴῃ οοα. 2991 
Α, η. ἀ48, 5 ποχγηῖηθ τοῦ αὐλιχαλάμον, ἀοῇἤοϊοηι}- 
Ὀπ5 νϑυβιθαβ 3, 9, 10, οὐ οατη νδριθίδίϊ τι 1866 : 
Υ8. 8, σχέπαρνος, αοα οὐ πὰθού οοάθχ ἴῃ δοηϊρτηδίθ 
ΔΒ; νβ8. ὅ, τὰ βάραθρα μόνα; ν5. 0, χαὶ πτερῶν ; 
γ8. 11. εἰ χαὶ κατάξῃς με. » Βοῖδ8. --- 8. 11. οοα. 
ταράξης. --- Ηοο ἐρηϊρτηὰ αιδίιον γΘΡΒΙ 5 οοηἰγαχὶς 
ΒΔΒΠ1Ὲ5 βῖο : Ἀπετρός εἰμι καὶ χινούμενος δόμος" --- 
πρίων δὲ χαὶ σχέπαρνος οὔχουν με τέμνε:, -- εἰ μὴ 
᾿χορυφὴν χαὶ τὰ βάθρα μου μόνα. --- Εἰ γοῦν χαταρρά- 

ΝᾺ 

ξεις με, σῶός εἰμί γε. 

᾿ς ΧΧΧΙ͂Χ, 84. Βοϊββοπδά. ἐδία. Ρ. 138. ---Ἶ 5. ἀ. « ΒὰὉ- 
Ιαίο οδρίϊθ, βοι οὶ ἀ, τοϑίαί μῶς, ἀφμα. ῬΆΪο, α6 
Υῆα Μορβῖβ, ρ. θ0ὃ Β : τὸ γὰρ ὕδωρ μῶς ὀνομάζουσιν 
Αἰγύπτιοι. » --- 5. Ἴ. « Νοηθῃ ὧς ρῥΓῸ οὖς. » -- 
8. 9. « Νδπι εἰ ἀμὼς Ἰορονὶβ τϑί ον βἰ Π, ΤΘΡΘΡΪΘ5 
σῶμα. Οἱ ἀσώματον 5ιπὶ Δηρ6}1.» Βοῖδ5. 

ΣΙ, 8ὅ. Βοϊββοπδά. ἐδῖα. ρ. ὼ88 5βᾳ. -- 8. 6, νᾶν. 
χατίδοις. --- 5, 7. ὑφέλοις. --- 8. 10. « ἱπίογργοίθ 
ἰδοθηίθ, βίδίϊτη Ἰθοίου. ᾿πίθ! Πρὶὶ οχ χηρίον ἤδυὶ ἠρίον, 
ῥίον, ἴον οὐ ον Βῖπθ δοοϑιζα ρΓῸ ὄν. --- Οἵ, ΒΔ5111 Μ6- 
ΒΔΙΟΙΏΥ ΙΒ ἐβηϊρτηδ, ἰηΐν, ἢ. 4. 

᾿ς ΧΙ, 86. Βοίββοῃ. ἐῤία. ἡ. ἀϑά : 85. 1-8.. « Οαϊ Π 

Β0ΠΠ1οϑΐ βιηΐ γϑιηὶ ΡΡῸ ρϑάϊθα5, τὰὖ το Χ γ 818 ΡΓῸ 815.» 

Ε- ΧΙ, 51. Βοίδββοη. ἐδία. Ρ. ἀϑῦ : « 56 Χ ΒΌΒΡΘΗΒδ, 
ΠῚ 5 γ6] ονασὶθιι5, ἄὰο5 παθϑὺ ρθ465, ἰδῆοθβ ἀπἃ8 
ΒΟΙΠἸοοί. » Β4811. Μϑρδίομησγίθθ 80 θαι θα : 

- Δίχαιός εἶμι χαὶ διχαίων ἀχρότης" 
ἕξ τὰ σχέλη μου, χἂν οἱ ταρσοί μον δύο. 

'Βοίΐββοη. ἐδ. ρ. 445. 

 ΧΙ1Π,, 838. Βοϊββομπδά. ἐδία. ---- 5. 1. χλῆσις γοίθυ αν 
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δὰ πο Ενδηρ. Φοδῃη. 1, 38: ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 
ἐρήμῳ" Εὐθύνατε χτλ. Οἷ, Μαίθ). 11, 3; Ματο. 1, 3; 
ἴλιο. ΠῚ, ἀ, ϑίο. « Ἰωάννης ΒΘΌτδῖοο φραίίαηι β' σαὶ 
ἢοδὶ.» Βοῖδ5. --- 8. ὃ, σχετλιασμὸς, Ἰατηρηίαίο 6ϑι ἰώ. 
-τ ὅ88. ὃ- : « 51 αἰνίθνΡθ γ6}18 ποιηθῃ Ἰωάννης, 56- 
οαπάιι8 ΘΔ Β.15 Το ἢ π8. ΠοΙή θη οἰδπαϊ!, βοιΠἰοοί δϑηϊ- 
ἄνα Ἄννης, αἰιὲ6 Ἄννα {1 ὑπὲρ γυναικός. » Βοῖδ8. 

ΧΙΩΙΨΥ, 39. Βοϊββοηδά. ἐδία. « Ξ ποθ }]5 Ολρογι. Ρ. ὃ 
Ὁ : ἣν (Εὔαν) ὁ ᾿δὰμ λαθὼν ὠνόμασεν Εὔαν, ὃ ἑρμη- 
νεύεται ζωή. ῬΆΪ]Ο, Ομεῖς γϑγη, Ρ. 188 Ὁ ; ἣν χαὶ ὃ 
γηίνιος νοῦς Ἀδὰμ, ἰδὼν διαπλασθεῖσαν, τὸν ἑχυτοῦ θάνα- 
τον ζωὴν ἐχείνην ὠνόμασεν, χτὰ. Εδάρφχῃ 5οηϊοηίία 1,8- 
ΤῊ ὑὐδθιιβ ἴῃ ἐθηϊρτηδίθ ἀθ ἔν : 

« [6 σθῆγρθ μΒυμηδίη γη68 ἀοἷϊ 568 ᾿ΟὉ}8, 
αυοΐαιθ 46 βοὴ ἱγόραβ 6 5015 διιββὶ ἰδ οἂι186..» Βοῖβϑ. 

ΧΩ, 40. Βοϊδβοηδά. ἐδία. --- « ῬΙανἃ οχβίδπς Ῥβϑ}]ῖ 
ἐοῃϊρτηδίδ. 14. ΕΡυῖο, Βιδί. ον». ᾿. Χ, ν. 11.» Βοῖδε. 
ΡΊ]αΡΙμηδ, (8118, δαηΐ 46 Πορὶς Ἰαάϊογᾶ. -- 88. ὦ οἱ ὅ. 
Οἷς ἀθ6 Μδημλὶ! Ηογο]ορῖίο : 

96 518 ἰηδηϊηόθ δὲ ΤΟ ΘΟΟῸΣ Ὀδῦ 58η5 66588. 

τΟλοῖα αἰ ὀηῖφηιος, οἠαναεῖο5, οἷο.» ν- 18, 1820, φοπῖρῃι. 
218), δὲ ργϑβθυση ἴῃ θϑδάθῃ 5Ύ}10 66, ἐθηίρτῃ, 70, ἀθ 
Ἠογοϊορίο : 

ὅθ Ρδ}16, δὲ 5.18 585 ψοἱχ ; 16 νὶβ, οὖ β ϊβ 58η85 ἅπιδ. 

ΧΙΗΥῚ, 41. Βοϊββοπδά. Αρορεῖ. αν". ἃ. 11, Ὁ». 4710, 6 οοὰ. 
1090, ». 138,1. Μοποὶ 46 δϑοάθῃι ἃυριιηθηΐο οχβίδνθ 
ἴῃ Αηέλοί. ἰαξ. 10. Ν, 171-28, ἀποάθοίπα ορ᾽σνδχηγηδίδ ; 
56 11] 5112116 μα]ϊο ποβίρο πα θϑηΐ, ΤΓἄθτα ἤθο ὁ ϊρτηδ, 
Ῥϑιιοὶβ ᾿τηγηίδιϊβ, Βα Ὁ Ἰουητηαίθ Οὐρανός, 6ὁ2610 δά]ὰ- 
αἰοανὶῦ ΒΔ51Π15 Μορδ)οχηγίθβ. Ψιά. ἰηὔν. ἢ. 70. 

ΧΙΥΙΙ, 42. Βοϊββοηδά. Ἂγθε(. ». ἰ. 1Π, υ. 480,6 
οοαά. το ρ1}15 1030, ». 188, 2, οὐ 968, Ρ». 2308, αιο5 
ἀοῖπάθ ἀθβιρηδὺ Πἰ{ἰθγ15 Α, Β : « Οοάοχ 908 πιί166 : 
ἕτερα αἰνίγματα Βασιλείου τοῦ μεγαλομίτου. Μο]1οὸν [ὉΘν 1: 
Βουρίαγα μεγαλομύτον, αασχηῃ 510 Τουτηδίαχη ἃ} μύτης, 
Ἠαϑιι8, ΘΟΡ᾿ ΠΟΙΏΘῚ ΠΟΙΆ Π1Β 851 Ἰοηρὶ πα] η6 σοπβρίοαὶ. 
Αἀάθ6 Εδρνῖο. Βιδὶ. αν». ἰ. ΧΙ, Ρ. 698.» --- 8. 8.4, 
χλῆσιν ἔχω. --- Ὗ 8. ἀ. ΤηνΙ 186 τηδῖθ}", « πὶ [8110}, λύπη. 
δΦοδῆηθ8 Πδιηδβο. 5680]. ἴῃ Φοδῆμθβ ΟἸ μα. Ερ᾿ βίο! τὰ 
δα Ῥαγί. ο. 2, Ρ. ἀτῦ : Φθόνος δὲ λύπη (ἐστὶ) ὕπ᾽ ἀλλο- 
τρίοις ἀγαθοῖς" 166. ἐπ᾽.» --- 8. θ. « Α,, εὑρές με. --- ἴπ- 
νϑηϊίαν ἀθιηρίο θ, φόνος, Τη0}}158 5οΠἸοϑῦ τηϑηπ5. Οἵ. 
5680]. ὅόορβοοὶ. 47ας. 157.» -- 8. 9. « Α, εὗρες. -- 
Πϑμλ 5 φθ, ΐ ααδάνιρθ8 ὄνος. 

ΧΙΥ͂ΠΙ, 468. Βοϊββοηδά. ἐδέα. ρ. 187 54. : « 850}, δραὰ 
Ονϊάϊαμα οίαηιονρῆι. ΤΥ, 2231 : Οτηηΐϊα αὶ νἱάθο, 
Ρ6Ρ 4αθπὶ νἱἀ δύ οπηηΐδ (6115. » Βοῖδ8. 

ΧΙΙΧ, 4. Βοϊββοηδά, ἰδία. ρ. 139. ---Ὗ 8. ἀς « Εἴρ πο- 
γῆθῃ ἤἔπν!! οχβίδί ἰη Γοχίοο δραὰ ΑἸ θυ ϊατη δὰ ΗΘ βυοῆ. 
Ρ- 1112, η. 323..» Βοῖδ5. -- Εΐρ, αὐ βανιϊ πουῆθη, τηθ- Ὁ 
τηονἂῦ αυοαὰθ Ζοηδνᾶϑ ᾿. 020, 627, οὐ αι] σ6ῃ. τηᾶϑ0. 
6586 ἀοοοὺ Ομξοροῦ. ΒοΚΚ. ἀποοά. Ρ. 1200, οαἱ οοηΐ, 
Ανοδά. ρ. 20, 19. 

Ι,, 45. Βοϊδδοηδά. ρΡ. 639 5ᾳ. Οἷς βαρτὰ π. 8ὅ Ῥβ6}}1 
εοηϊρτηᾶ. --- 8. 1. Β, βροτῶν. ---ἾνΨ ἐ. « δοιΠοοὶ ἠρίον 
[βϑρα!ουι} τηονϑὺ Ἰηὐπαθη 8. ΙΔΟΡΙμ]885. --- Α, 
χιρνῶ. » --ἶ 5. ὅ. «ΑΒ, ἀφελεῖς. Μοχ. Α, ἀφέλεις. Β, 
ἀφελεῖς. Α΄ς ΡΙῸ χάραν, χράτα. » -- 8. 1. « Β, ποθεινόν.» 
--ῦϑ. 8. « Ῥγοάποι 501 Ποῦ νον Ὶ5 ΒΥ ΒΟ] τὴ ἃ ΠῸΠ ΟΠ τη. 
βογαμι, ἴον, νἱο] 811.» --ν 8. 10. « Ῥγεοβίανοί μόνου ; 85ο1- 
Ἰϊοθὺ 6 5010 υϑῦθο ὄν. » [Βουιρβι Τουίδββθ ροϑίδ μονὴν, 
τηονδῖ ; αὐϊάχαϊα οηΐμ 686 ρ δυο τηϊησϑυθ ἡἠτα θέ, 
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γιογαξιι)".1 --- 55. 11-12.. « Ῥου 15 ααϊ πα 6 ΡΥ Ἶτη 5 618- 
τηθηΐ5, γϑ]ααππὶ οϑὲ Ν απο ὑγὶθὰ5 σοηϑίδί 1 π6]8. » 
Βοῖδε. 

1, 4θ, Βοϊδδοηδά. δία. Ρ. ἀλθ : « Εδύηβθ ἀ6- 
ΒΟΓΙρβΙύ δ Π1δηὶ ΟϑοβαυῚΒ θηϊρτηδ Εἰς χοντοπαίχτην » 
αποα νἱᾶθ βιργᾶ, π. 17. « 146 οἱ σδηρὶ ἀἰο55. ἴῃ 
Κοντοπαίχτης. » Βοῖδ5. --- Ἠδηο ρῥγεοβε σι δίογιτη ἃ.- 
ἴθτα ἃρίθ ἀθβουιρβὶῦ ΟΠ υβοβίουηαβ ἴῃ Ιοο0 ἀαθτη πο 
ΔΙΘΥΡΘ. ΟΡ Ρδ8 ργθίϊαχη οϑί : Τί ἄν τις εἴποι περὶ ἐχείνων 
τῶν ἀνδρῶν, οἵ κόντον ἐπὶ μετώπου βαστάζοντες, χαθά- 
περ δένδρον ἐρριζωμένον, ἐπὶ τῆς γῆς, οὕτως ἀχίνητον 
διατηροῦσιν, ὥστε παιδία μιχρὰ ἐπ’ ἅχρου τοῦ ξύλου 
παλαίειν ἀλλήλοις. 

111, 11. Βοϊββοηδὰ, ἐδία. « Ἐπ Αἴξ, ἀθυηΐίο α, ἢὲ ἴξ 
δοάρχη οὑχῃ ἴοπμο. Εἰδύὺ ἰξ γϑυυωϊοα αβ ν  θτι5 Ἰη οβίιβ. 
γ]ά. ποῖ. δὰ Ηογοάϊδη. Ερίηι. Ρ. ὅ8. » --- 8. 2. Οἵ, 
ΘΥΏΡΟΒ. ΖΕ πίγηι. ΧΧΧΥ, 1 : ΑἸτὴὰ Ζονὶβ παϊϊχ, 
ἸΟΩΡῸ γϑϑίϊίδ, Θὰ ρ1110. 

ΠΠ|, 48. Βοϊδβοηδα. ἐδέὲά. Ρ. 11. Εχ "Ὄννξ, ἀδτηρία 
5.118 08 ο, δὲ νύξ, πο. --- 8. ὃ. δύνω ἰγδηδιςῖνα 5ἰρηϊ- 
βοδίϊοπθ ταν ββίπηατη ; λαμπαδών ]Ἰοχίοὶβ οἱ 'ρβο 71Ὺλ6- 
β8α1)0 ἀθοϑβί. --- Οἵ, Αηίῃ. Ραϊ. ΧΙΥ͂, 8ὅ, εοῃίρτηδ. 
ἀδέσποτον, χιοᾶ Βοἰδδοηδᾶϊιβ 1ῤ. Ρ. 481, 6 οοὰ. τὸ- 
οἷο 908 ῬΒ6)10 χϑϑύλιαϊι. 

ΤΙΝ, 19. Βοϊδβδοπδᾷ. ἐφίαὶ. -ττο ΟἿν, ἱπῦρα Α ὉΠ] οδΙ πλὶ 
Φϑηϊρτηδ 8. Ἐνάλιον πέφυχα μιχρόν... 8. 8. « Ποηηΐο χ, 
ἢν ἀρίς, Βυϊάαβ : ἀρίδες" ἡ εὐθεῖα ἀρὶς, τὸ τεχτονιχὸν 
ἐργαλεῖον. » ---Ὗ 8. ἀ. « Ποιηίο α, ἢὲϊ ῥίς » παδιι8.---- 8. 
0. ψὰγ. ἐξέλοις. « Τϑτηΐο ς, ν᾽ 4615 γοδορῖβ εἰφηϊβοα- 
ἐϊοηιθηὶ 801 ]]οϑὺ ἔν. » Βοῖδ88. 

ΤΥ, 0. Βοϊββοπδά. ἐδέα. Ρ. {41 5ᾳ. ---ν8. 8. « οι οϑὶ 
6Χ ποῦς ἢϊ οὖς 6Χχ ᾿πηᾶἃ ῬΑΓ[Θ ΘΟΓΡΟΓΙΒ ΡΔ} 5 ΒΙΡΘΙΙΟΥ. 
- ὅ. Ἐχ οὖς, ἀοτιρίο ο ἢϊ ὕς, αυδάτιρ68 508.» --- ΟἿ 
ΒΘαΊΘΩΒ ϑϑηϊρτηᾶ, αοα Ἰα81} ᾿άθμπι τη ]56}}15 ροϑίδ! 

ΠΥ, ὅ1. Βοϊββοηδά. δία, Ὁ. 119. --- 8. ὁ. « Οαὶ 
ΘηΪη ἀθυηβουὶ π, ἱηνθηϊοί οὖς. » --Ἔ8. δ. οοἄ. 968: 
« Τούτων δὲ πάλιν εἴ τις τὸ πρ. ξέσει. ΝοΙηϊηῖβ. οὖς 
Ῥυηδ ᾿ἰτίογα βαθιαία, ἢὺ ὑς », δῖ. 

ΤΥῚῚ, ὅ2. Βοϊδβοηδά. ἐδία. Ρ. ὼ43. 

Τ 11, 58. Βοϊββοηδά. ἐδία. ---ν 5. 1. σοά. 1680 οὐ- 
δαμῶς ὠόν. ---Νὐ 5. ὅ. Οοα. 968, τί σί. « ΕὐγΒδη τὴν σήν. » 
Βοῖδε. 

ΤΥΧ, ὅδ. Βοϊδβοηδά. ἐῤἰἼά. Τῃ οοάϊοθ 968 «Ἰοτητηᾶ δϑὶ 
γήψ, αποα τησίανι; ἴῃ 1080 6βὲ γρύψ; ἀ6 ἀνὶϑ Βοιῃϊπθ 
ἀαθῖίο : γύψ φηΐτη, να] τα}, ΤΆΤ8 αΘΓΟῸΒ ΠΟ ἰη51- 
ἄθγθ βδο]ϑί, μ66 βιθιῃ δάθυθ. Αρὶ νἱάθίαν ἀθ ρίοο οἱ 
6].5. ργεθάδ νϑυγιηΐοα]ο, ἱχί, θριπὶ, 4110.» --- 8. 3. 
« Εδὺ δρὺς, τηοπϑηΐθ ο]οββαίογθ, ἴῃ ἀσοῦυβ οοὐά.» 
--ῦϑ. 8. « οα. 9608 θήραν, δἀξογὶ ρίδ ρΊοδββα, τὴν ὗν.» 

1Χ, δὅ. Βοιϊββοηδά. ἐδὲα. ᾿. ἀ423 5α. ὁχ ᾿ἰβάϑιη οοἀά. 
ΒΙΌ]. Β6ρ. Ῥδγὶβ. 1680 οἱ 908. - ᾿: 

ΠΧῚ, ὅ6. Βοϊδβοηδα. ἐδία. ᾿. 148. ---ἾὟ 5. 1. Οοά. Β 
(908) τόνον ἕνα. --- 8. 2. Οοά. Α (1680) βροτῷ. --- 8. 
ἀς Β, ἀρχήν. Ποχηΐο χ, ἢὺ ἅλως, αγόοα ἴῃ αὰᾶ ἰοΥὶδαν 
Τραχη θη ατη. --- 8. 6. Α, γέμω. --- 8. 1..Α,, τὴν φύσιν. 
Β, πᾶσαν βρ. φ. 

1Χ11,81. Βοϊββοηδά. ἐῤία. ἢ. 648 5α. ---τν8. 8. «Εγδὶ 
ΤΆΔ] τ. 507 ὈΟ] 11} ΟἸ τ ΔΊΟΡ5. Νοίαχῃ π18}}8 58 ρ6- 
ἴθγβ διηϑηΐββ, αὰ8 46 τ υἱ465]5 Βυγα6]. δὰ Ηδϑ]οά. 
Ρ. 64, ὙΘΡηουΚ. δὰ Απίοῃ. 1068]. Ρ. ὅ, Φδοο0. δά 

ἈΝΤΗΟΠΟΘΙΖΕ ΘΕΖΕΟΖ ΑΡΡΕΝΠΙΟΙ5 
: 

Τλιοῖδῃ. Τυχαν. Ῥ. 86; ἱπίθρρυ. Αὐϊβίδεηῃ. 1, 9, 
Ρ. ὅ68. ».Βοῖδδ. --- Τ)6 τηδ]ὰ ῬΡο ]οἰθηαὶ ἀδὰ, απο 
διμδίον!αγὴ δρδί, ατοθοὶβ μηλοδολεῖν ν6] μήλοις ινῳ 
τη] ία ποίαν!ἑ Γδοθράδ δ ὙΙΡΡῚ]. Εοὶ. ΠῚ, ν. θά, δὲ. 
Οἴδαα. Βονυδ]ά. δὰ διαί. 1,.ὄ ΠΠ| ϑέίυ. ν. 158. --- Οἱ 
ΤΉΘοον. ΧΙ. 10, Οδία]]. ΤΧΥ͂, 19 5ᾳ., ΝΊΓΡῚ. Εοὶ. 1 
82. Ονἱά. ἢ». ΧΧΙ, 10Ὁ 544. [κιοῖδη. Τόσα». 13, 
Τίαϊ. Μογϑί". ΧΙΠ, 1, οἷο. --- ὅ. « Ἰπνϑθηΐθβ ἀθιηρίο 
ν» 
λον, οἰαυμηι. » 

1ΧΠ|, 58. ΒοΙδβοηδά, ἰδία. Ρ. 444. Κάστρον Ἰαἰϊπαν 
ὨΟΙΏΘΗ οϑὲ οαδβέγεηι, 6 410 51 ἀθιη ρβθ "18 ρυϊδγα 11 
ῥϑχη, ἢΐ ποιηθῃ ἄστρον, ἀϑίγηι. : ἘΓῚΣ 

ΠΧΙΥ, 59. Βοίββοπδά. ἐδίά, ρ. ἀ45. : « Οἵ, ἘΒ5 
ΘΘὨΙΡΊη δ, Οἷα 1 ΒΟΡῚ ὈΙπ|" τρντάνη », {ϊόνα. 

ΤΧΥ, 60. Βοἰϊδβοπδά. ἐῤίά. Ρ. 640. Τιϑτασηδ ἱπ οοάίοδ, 
δὲ θΔΥ ΔΙ βου! ρίατη Σημαντήριν ΡΓῸ Σημαντήριον α 
ΤΘΡΟΒΙΪΠΊΒ. --- Π οἷταν οἰΐδμι σήμαντρον, α186 1]ΡῚ 
ἰδ Όα]ἃὰ δύ αὰὰ ΡγῸ οϑιηρδηΐβ αὐπηΐαν ατδβοὶ. « 
τηδίθυϊδτη σημαντήριον ἀϊοίαχη {αὶϊξ ἃ ρορία παὶ 
6586 ἴῃ τηοηίϊθι5. [)6 1110 Ἰηδίγατηθηΐο νἱάθ ΑἸϊαίίασα, 
126 Τοηιρίϊ5 ανφοογῖηι, 1, 8 8; Μαρίυτη 6 Τίπηπα- 
διιζῖδ, ο. 1Ὁ, οἷο.» τ 

ΤΧΥῚ, 61. Βοϊββομδᾷ. ἐδία. Ρ. 16. ---Ἶσ 8. 1. «ΒΊρη 
οδυὺὶΐ υἱἀθίπτ' ρ}}π5 ΡΠ Πδοθαβ. » --- 3, « Ῥυπάθηί 
(αΐίδλοηι. Ἡγτηη. 1, 1: « ΑἸ65 ἀἰϑὶ παπίϊ5 --- ἴπι 
ΡΓορ᾽παῦσδηι ργοθοίηϊί. » --- 8. 8. « ῬΟΙΒΙ νϑρθὶ 
«Μδῃθ, ΡΊρΘ., βίθυ 151 βαγρ8.» Βοῖδδ. ͵ 

ΤΧΥῚΙ, 62. Βοϊββοηδά. ἐῤδία, Ὁ. ἀ{θ 5α. --- 8. 
Β[5 (1. ὁβὲ 3) Κα ϑ- δ; 2Χ 80 ἘῚ -Ὁ 10 --Ξ 11 ; αυδ 5ὶ 
Β0Ρ1065, αἱ πα ϊοδηίαν, ἰπάθ ΕΓ παχαθνιβ 611. Οαγθθοὶβ 
Θηΐτι ΠΠ θυ ]β βιρηϊβοδηΐαν Ὠυπαθρὶ αὐτες 1, ρ τες 100, 
το:ϑῦῦ, ο-- 0; σ Ξε 200, ἀπογάχμη Βατηχηδ, οϑὺ 9511 
(1 Ἐ 100 -- 900 - 10 - 200 ΞΞ 611). 

ΠΧΥΤΙῚ, 68. Βοϊδβδοηδά. ἐδία. ρ. 4. --- Ὑ8, 
« Ιάϑχῃ δῃΐτα βαηὶ σῦς οἱ ὗς. » ' 

ΠΧ7Χ,, θ4. Βοϊδβοηδά. ἰδία. ᾿. 618. ---Ἶ 5. ὃ, «Οοάδχ, 
τετράχις τρῖς χ. π. ὃ. τὰ δύο. ϑογὶρδὶ δὶς, οὖ ΡὈ͵ΙῸ 
Ῥϑοθρὶ νδυϊδηΐθηι πέντε, υὐ ἢδί πυσηθιῖιβ 810, 6 
Βυτητήδι οϑὺ ΔΡΙ Ὠτηθίϊοα που 8 ΟἸαδοβ1 1 δίς. » -- 
γε58. 1-8. «Βοιίααὶϊ προσθήσει, ὈΔΥΡθΔΥΙΒτααχη Ὀ]τι5 αν 
ΒΟ]ΘΘοἰβυηηὶ τηθίιθηβ. Ηἰϊς εὕρῃ, δρίϊδδιιηθ ἴὰ 
5Θη811, ΡΙῸ εὕροι, αυοὰ 1δπη ἴδοἱ ΠΟΠ ΒΘΙΏ8]. » ---ἴ 
8. «Διαηρο ἀντιστρόφως εὕρῃ : ΡΔΙΙΐΘΙ ᾿πγθηϊθὲ ΓΘ5 
Τδίϊομ 5 6556 νἱδηὶ ααἱ ΙΘροΡΙ ῥίς, οὐ αὐἱ, 1ΠΒΘΥ 15 
ἰθγβ ἀυᾶθαβ, ῥῖνες ΙΘρουῦϊς. » « ἴῃ ἢπθ ἀδίῃυν ἴς, 
[Ρσῖτηδ υἱρυαϊατα αὰ6 ἀϊουπίαν οαγαϊπαίζιηι.} Βοῖ 

1ΧΧ, θῦὅ. Βοϊδβοηδά. ἐδία. Ρ. 41: « Φδπίρτηδ τ 
δϑὶ ἴῃ Α. Εβί ἴῃ οοάϊοθ 2991 Α, ρ. ἀ48, 580 50 
τοῦ αὐλιχαλάμιου.» ---νϑ5. 3. «(οά. 2991 Α, 5ῖη6 μόν 
οἱ τὴν χλῆσιν φέρων, Β, τῇ χλήσει φέρω..» ---ἶϑ. ὃ. 
ἐξελεῖς. Μοχ ροα. 2991 Α, μέγαν ζῶον εὕρης μὲ 
Ῥοιίο μ, ἢϊ ὗς. » Βοΐδ8. 

1ΧΧΙ,66. Βοἰδβοηδά. ἐῤίά. Ρ. 448 5α. : 8, 2. « 
ἑπταχοντάχις δέχα, ΟὟ ΠΟΙΊΘΗ νοὺς ΠΌΙΏΠΘΡΌΙΩ ἨΔ] 
120.» [ν΄ --α ὅ0 - ο΄ ---Ί0 Ὁ ν' -- 400 -Ἐ σ--- 200 --Ξ Ἰ 
-- « (4. ἐξελεῖς οἵ τηοχ ἐχζέσεις. » -- θ. « Κὶ 
οὖς, » αι. --- 8. « Βοδίδι ὑς, » αρθ»-. ---ἰἰ. «Τὶ 
υ, 51 45 γϑ] Ια πδ8 ποτὰ νος ΓΘ ΡΟ υβίτη ἸΘΘ ΘΥΊ, 
σὸν, ῬΓΟΠΟΙΏΘΏ. » : ἘΤΣ 

ΠΧΧΙ], 61. Βοϊββοηδά. ἐδία. Ρ. 649. ---Ἶ 8. Ἢ. π' - 
Ἐρ' το 100 τ ὐτετο -τ ν΄ - ὅ0 -- 20. -- γ 
« θοιρίο πυμθρο 80, 501]1οοἱ᾽ π΄, τοϑβίδί ξίν, » πὸ 



Γν».1. «Ῥοχηρίο Πυπηθ Ὁ 100, βοὶ Ποῖ’ πίονα, μἃ- 
065 ποιηδῃ ἔν, » υἵηι, γοδιω". --- 8. 8. Βο Ποοϑὲ βδηὶ- 
ἴαἴο ΓΘ νἾ5, δὶ {01 Πϑιι8 θᾶτπι ΒΘΡΥΔΡΘ Ὑ8}1{. 

ΟΞ ΤΧΧΠΙ, 68. Βοϊδβοπδα. ἐδία. Ρ. 50. ---νβ. ἀν « Μο- 
ποὺ 6 αὐἷδ ἀ6 Ὑἱγρίηθ οορὶανθυϊξ, οὰἱ ῬΥΪΤΩΪ ὙΘΥΒΊΙΒ 
σομγθηΐνο νἱἀθηΐαν, αὐΐρρθ αἀθδτὴ ργὸ ΟΠ ΘΙ πη. οἱ 
ΒΟΡΔΡΗΐτη Ἰδπιἀδηὲ οὐ δἀτηϊΡδηὐαν ὈΪΪ 6} 18 Δα ΡδίΟΡ 68. 
᾿(Οοπΐονε Βοϊββοπδάϊιβ ΕΡ ἢ ρέθση ϑ ράχη Ἰη1110 βϑυτηο- 
ηἶβ (6 Μαγῖθ Ἰδπάϊθιβ, ἀριὰ ΟἸδοοτηθ!] υτη Μοάθ8- 
ἴχπι, Ρ. 3 : Τιμιωτέρα τῶν Χερουδὶμ, χαὶ ἀσυγχρίτως 

᾿ πάντων τῶν οὐρανίων στρατιῶν, 4606. φΥ. ὑ. 11, ». 4δ, 
-- Υἱά. οἱ ἐὀδίά. Ρ. 1, η. 3, οἱ ῥ. 38, Τμποοά. Ἡγγίδο. 
Οὐδί. ἀ6 Ρὶν σίγ. : .. ὡς τῶν τιμίων Χερονόὶμ. τιμιωτέρα 
᾿χαὶ τῶν ἐνδόξων Σεραφὶμ. ἐνδοξοτέρα, οὕτω δὴ καὶ τῶν 
᾿ μαχαρίων ἀσυγχρίτως μαχαριωτέρα.... Οὐεθ 5ϊ{ βᾶποίἃ 
ἐδιαϊπα ἐοθηϊριηδίθ βιρηϊβοδίδ πθβοῖο). Δ ἀ τη ρΊμθα 
οοαϊοὶβ οδὲ δἀβουρίαμη ἀγάπη, αὐοὰ ποη βαιἰβίδοϊί. 
Ἐοτβδῃ οϑί Μαρία ὐργρίϊα, ν6ὶ ]ῖα, ὙἸγοῖμὶ οοβπο- 
ΤηΪηΪΒ. ». 

ΟΠ ΤΧΧΙΨ, 69. Βοϊπβοηδά. ἐδίά. Ρ. δ0. ---νϑ. ὃ. «Β, τῇ 
φύσει. --- 8. ὁ. Ἐχ ποτηΐηθ Ἰωάννης ἀθγ 18 τὼ οἱ ἡς, 
χγοβίαϊ ανν. στη Ἰωάννης οἱ Ἄννα 5᾽σμϊβοοηΐ χάριν, 516 
Ραΐο ἴδοῖ!θ ὁὀθῃϊρτηδ, 50 ]νὶ. Πὰ Α Ἰϑιητηδ ϑϑὶ ἄγγελος, 

ΟΠ ἀπ66 ὨΪΠ1] οχίγϊοαρθ να]60. » Π6 βιρῃῆοδίομθ πο- 
χηϊηστῃ Ἰωάννης οἱ Ἄννα ΒοϊΒβοπδάϊιβ οοὨΐονί ϑδάθυῃ 
βιὰ Απεοᾶ. ἱ. 1Π, Ρ. 13, 86γηι. Τμπθοά. Ηγνίδο... 
Ἄνναν, τὴν χεχαριτωμένην... οαϊ 5.}1ο1Ὁ ἴῃ ποίδ Εἰρ!- 
ΟΠ ρμδηὶ (ἰ. ΤΠ, Ρ. 393) νϑυθὰ : ... Ἄννα δὲ πάλιν ὁμοίως 
χάρις ἑρμηνεύεται. Οοπίονί οἰϊατη 5611} δοηϊρτηδ, 5110 
Ἰοτατηαίθ ᾿Ιωάννης (ν]46 Βιρτγὰ ᾿". 38) : Κλῆσις πέφυχα 

᾿ χαὶ θεοῦ δηλῶ χάριν. 

ΤΠ ΧΧΥ, 10. Βοϊδβοηδά. ἐδία. ρ. δ 1. Ιάδυη ουμηΐηο 
 ἐο νδβίϊ μοι Ῥ56}}1} οϑὲ 5} Ἰοτητηδίθ Ἐϊς τὴν ἐν οὐρανῷ 
ἶριν, Βαρν. π. ἀ1. --- Ὑ88. 8-ἀ. Ηδυὰ βαίβ, αἱ νἱἀθίαν, 

- Ομ ε βίη ἀοοίνηϑθ ΘΟ ρ  6η8, απ, ἰθ5ίθ, αὖ ΟΥΔΠΙΡ18 
ποίσῃ, 

“ον ΘΒ ΔΟΟΘΏΒ8 ΠῚ) γΘΥΌῸ ΒΡ] θη ἄθβοθγα Ἰθθ θη 

ΠΝ ΘΑΡΌΤ ΥὯ. ἈΝΝΟΤΑΤΙΟ. δῦ 

οαϊχὶς, σασβαααθ ΠΟΥ πὶ οἰγομεξεϊἐ οὐ θ6 πὶ 
Εγγδπΐθηι ᾿πη Θἢ518 βραῖ 5. ποοίθηιαιθ ἀϊθιηαιθ, θὲς, 

ῬΡι Αντ. Μιεῦβ. ον. υἱαῖ, ὙἹ. 

δία πηάθ ἀϊαϊοίπηιβ, ᾿αθθηΐθ Π 60, σΟΉΒΉΓΩΘΡ6 ο86- 
ἘΠῚ Ὶ 

Δἰοα5, ἱπητηδηΐ 56. οἰγουτα απ 6 γ0 ἔγτο 
οοΡρουῖθα8, ἐθημὰϊ πᾶ 5:08 δι] ΘΒ: 8 ΟΥΒ68, 
᾿σηῖθα8, οδἵο. Ρ. Ἄντ. Οβάνστ. Ῥαγη. ροθί. 806. 765. 

ΤΧΧΥῚ, 11. Βοϊββοπδά. 4ηθεα. ον. ἰδια!. Οἵ. βαρν. 
Νοῦς ἢ Οὐρανός, π. 85. 

ΠΧΧΥῚΙ, 12. Βοϊββοπδα. ἐδία. Ρ. 51. --Ο-ἰιϑ. ἀν «Ἰη- 
γϑηϊθίιν ὅρος, ααἱ φυλαχὴ τῶν πραγμάτων αἰοὶ ῥοίοϑί, 
αασχτι γ68 οἰρουηβοῦῖ δὲ δὸ ἤμ1θῈ85 Πἰτ Ἰ αΒα τι 66 ̓ - 
15. ἱποϊαάαΐ, οἱ απϊοαΐααθ βαδπὶ βουυθί ρρορυθίδίθῃ 
οὐ παίαγδιῃ. » βοῖβ8. 

ΠΧΧΥΤΙῚ, 18. Βοϊδββοπδά. ἰδία. ρ. ἀδ1 34. --- 8. 
ἀ, « Θυδίπον οδἰθιηθηΐα, 580 }]οϑὺ Ἰἰίθυθθ. » --- 10. 
« Οοά. ὁρώμενον. » --- δ. « Γχὐίονοθ ψυχή πυχηθγιιτη 
οἰβοϊαμι, ααἱ δὲ σα ὰ8 ΠυτΘΡῚ 13, 6χ βαϊηγηδ οὶ 
ἀουιίο πατηθρο 30. Αἰαὰὶ 123 τ 1728, οὐ 1728 --- 90 --- 
1108; αὶ πυτηθυιβ 1708 βατητηδ οϑύ ᾿Π ἰϑρᾶρατι ψυχή, 
ῬΓῸ οἰν15. Βα ιϊασαχα. » Βοῖδδ. 

ΠΤ ΧΧΙΧ, 14. Βοϊδβοηδά. ἐδία. Ρ. ἀ88 : « Εἰ οοἄϊοθ 
Ῥορίο 9991 Α, Ὁ. ἀ48. ΕΒ58 ραΐο ᾿ρβάχμη ἤοσῆθη αὐλιχα 
λάμου ἐοηϊρτηδίϊοθ. οοτηροβίίαγη. Εἰδύ δηΐτη ἴῃ αὐλιχά- 
λαμος βρη βοδίϊο δι ]1οἱ ΒΟΉ 18. ἃ ΒΘ  ί 5 γ6] οδηϊ- 
οἸδὶ (616), ὀᾶ 66}}1} ({) ργθίθοιϊ. » 

ΠΧΧΧ, δ. Βοϊββοπδά. ἐδία. Ὁ. ἀθ8 : « ΕὈΥΒδη θϑβί 
γονὴ Ηἱρροογδίθιμι τῆς μήτρας πογηθη. Πουη 15 οχίγο- 
γηἷ5 Υ δὲν, γϑίαί ὄν. Εουβδῃ δἰϊδυῃ θῆλυ, ἀπ 46, ΓΘΒθοί 5 
δχίγϑυαὶβ ᾿ἰξίουϑο θ ον, δύ ἢλ, Ποργαίϊοαχῃ Ποῖ ποιηθῃ. 
Ησοο {Π1Ὶ0 τη 6] 15.» : ὃ 

ΤΧΧΧΙ, 16. Εἰ. Ογαπλθν. Απθοα. 9». Ραγῖδ. ἰ. ΤΥ. 
Ρ. 321, ῬΊοοΟΙ. ϑιρρρί. ἃ ᾿᾿Αηἰποὶ. ν. 119. 





ΠΡΟΣΘΈΕΤΕΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΕΑ. 
«-- ..ο. ὺ }--- 

ΟΑΡ.1, ἢ. 10 ὁ. 

᾿ Ιαντάρης μ᾽ ἀνέθηχε Μενεχράτιος, Διὸϊς ἄθλον] 

[ἅρματι (2) νικάσας, πέδου ὩΣ χλει]τοῦ Γελοαίου. 

Πιηα[ν]θέρσης ἀνέθηχεν ἀθηναίῃ πτολιούχῳ 
“ πα[ῖς] Ζωίλου: Νήτης δ᾽ ἔζργο]ν [ἔτευξε τόδε. 

᾿ τ ἢ 8 ἡ. 

Πύχτα[ς] τόνδ᾽ ἀνέθηχεν ἀπ᾽ εὐδόξοιο Κυνίσχος 
᾿ Μαντινέας νιχῶν πατρὸς ἔχων ὄνομα. 

᾿: Π . 88 δ: ἣ 

Πλ]είστοις δὴ Σιχυῶνα πάτραν, [Σω]σιστράτου υἱέ, 
᾿ Σώστρατε, χαλλίστοις τ᾽ ἠγλαΐσας στεφάνοις" 
᾿ ν] κῶν] παγχράτιον τρὶς ὀλύ μπια, δὶς δ᾽ ἐνὶ Πυθοῖ, 
᾿ 
Ε΄ Σ 
ο᾿ “δώδεχα δ᾽ ἐξ ἰσθμοῦ [καὶ Νεμέας στεφάνους, 

Ε. ἶ [ϑμὸν, 
Ι τ]οὺς δ᾽ ἄλλους ἄπορον στεφάϊνους [ἐπιδεῖξαι ἀρι- 

πα͵ύσας δ᾽ ἀντι[πάλους πάν]τα [ἐ]χράτεις ἀμά- 

[χει. 

Εν Ι, π. 101 ὁ. 

Ποντίῳ ἱππομέδοντι Ποσειδῶνι Κρόνο(υ) υἱεῖ 
ἡ πόλις εὐξαμένη τούσδ᾽ ἀνέθηχε θεῷ 

ἡμιθέους σωτῆρας ὑπὲρ προγόνων τε χαὶ αὐτῶν 

χαὶ γῆς χαὶ τεχέων χαὶ σφετέρων ἀλόχων. 

ἘΓἢ 556; 

Δόξα μὲν ᾿ἥλλήνων ἱεροῖς ἀναθήμασιν αὔξει 
τόνδε, τέχνης δ᾽ εἰκὼν ἥδε δίδωσι χρίσι[ν" 

νικήσας δὲ ἵππων τε δρόμοις ἔργων τε ἐν ἁυΐζλλαίις 

τὴν ἱερὰν στεφανοῖ πατρίδα Κεχροπίαν. 

ἘΞ π᾿ 128 ὅ. 

Τόνδε ποτ᾽ ἱδρύσαντο θεῷ [π]εριχαλλέϊ Φοίδῳ 
ἵνεω. 

ἀπί[ο]λλῶνις ἠδὲ χασίγνητοι, παῖδες Αὐλουζέ- 

ΑΌΕΝΌΑ 

ΕΤ ΟΟΝΕΆΙΘΈΝΘΑ. 
«--..(0-----.. 

ΟΑΡῚ ΤΣ ἢ. 10 ὁ. 

Ῥδηΐδνθβ πιο αἀἰοανξ ΜΙ Θη ΘΟ (15 ἢ δι ἴῃ Τονὶβ οθι- 

: [(ἀ πη 
ΘΟΓΡΓῚ ΟὈΠῚ-Ὑ]οἰδδϑί, ἰθγγὰ πο 8, (ἀο᾽οα οὐ ἔι5, 

Ι, ἡ. 10 δ. 

Ῥδηΐῃθιυβ85 βδέαψμαηι ἀθαϊοαν" ΜΊΠουν υυ ]5-ρτῶ- 
Π]5. 2011; Νοίθβ διυιΐθηη ορὰβ ἴθοὶἍ μοοοο. [516] 

ΤΡ Θ ὃ 

ῬαρΡῚ] ἤδποοθ βέαξμαηι 80 {Ππ|δίτὶ Ογπίβοιιβ οὐ ει 5 
Μδηίηθᾶ, ροϑί, νἱοίουϊδη), ρᾶ ἐγ] ΠοΙη θη ΒΔΡΘΠ8. 

Ι, ἢ. 86. 

Ρ] ΟΣ Π15 ὨΘΙΏΡ6 ΘΙ᾽ΟγΟΠοτὴ ραίνηη, ϑοβιβίγαι ἢ]], 
ϑοβίγαίθ, ρα ΠΟΥ ΥΙ ΓΤ ΪΒ4116 ΠΟΠΟΥ (1 ΘΟΥΟΪΒ; 

γἹΠΟΘῺΒ ΡΠΟΡΑΐΪΟ (6 ἴπ ΟἸνΤΏΡΙ5, ὈΙβαυθ ἴῃ Ργ- 
ΠΠο, 

ἀυοάθοϊηαιθ οχ ἰβίῃπιο οἱ Νοϑιηθᾶ 76 }6])}6}}8 00- 
[τοηὰ5 

8|18 5416 ΘΟΥΟηδ5 αἰ {Π01}} οβίθηΐδίι ΠΘΠΊΘΓΟ, 
Δϑἰβίθιθεοοδοίοβ δά υβαυ]οΟ5. Οὐηηὶ ἐμ 51ρ6- 

[Γᾶϑ8.} δῖηθ δοηίγουθῦβίᾶ. 

Ι, η. 101] ὃ. 

Μανίπο ϑαιθβίγ-τορὶ Νϑρίαηο, ϑδίαγηὶ ἢ]1ὸ 
οἰν 85 ργθοαΐα ἤοβοθ ἀϊοαν! ἀ60 

Θ6ΙηΪ 4605 ΒΘ γδίου 5. ΡΓῸ τη] ΟΡ ΒΌΒΑΙΘ οἱ 0515 
οἱ ἰογγὰ οἱ 6.15 οἷ 5.15 ΧΟΡ. 

Ἐν ἢ; 190 ὃ. 

αἰονῖα χυϊάθιη αὐ οοΓ απ 580 Ὁ]8 ἀΟ ΠΑΡ] Ϊ5 διιροί 
Βυηοοθ, ἃγ015. δαΐθιῃ οἰβρῖθβ βῷοοθ ἀδΐ Ἰπαϊ- 

[οἴχῃ : 
ουπη ν᾽ οἰββδί, ΘαΌΟΓαΠΉ 4118 ΟὈΡΒΙθῈ15. ΟΡΘΙΡΌΤΩΠ.Θ, ἴῃ 

[οοΥ δ ΠΡ 1}5 

βδογᾶπ οογοηδ ραίτϊαπιὶ ΘΟΙΟΡ ΔΠΙ. 

Ι, η. 128 ὁ. 

Ησποοθ οἰϊπι ροβαθῦθ Π60 ρθρρυϊορο ῬΏΩΡΟ 

ἈΡοἸ]οπὶβ αἴχιδ ἔγαίγθβ, Πρ ου] Αὐ]υΖθη 5. 
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ἔ[σ]χε δὲ τῶν πατρῶος ἀνὰ Σαπάμκην ἐρίδωλον, 

[ροιο." 
[α]ὐτ[ὰρ] οἵ [σ]τήσαντο χατὰ χθόνα Δωδοπά- 

Γἀὐ.Ζ2715 ὁ; 

᾿» 

Τόνδε νεώ[ν] σοι, ἄναξ, Διονύσιος εἴσατο τῇδε 
χαὶ τέμενος θυόεν χαὶ ξόαν᾽ εἴχελά σοι 

χαὶ πάντ᾽ οὐ πλοῦτον χρίνας πολυάργυρον αὔξειν 

ε ᾿Ὶ ΄ , , ΄ ἐν δόμῳ, ὡς τὸ σέδειν, Βάχχε, τά σοι νόμιμα. 

5 [ἀν]θ᾽ ὧν, ὦ Διόνυσ᾽, ὧν ἵλαος, οἶχον ἅμ᾽ αὐτοῦ 

[καὶ] γενεὴν σώζοις πάντα τε σὸν θίασον. 

τῆς Ὁ Χ ἢ: 

Σῶν σηχ[ῶ]ν π[ρ]όπολοι, Λ[ητοῦς υ]ϊέ (Ὁ), τοξότα 
χόσμιησα[ν] ν[α]όν, χύδεϊ γηθόμενοι, [Φοῖδε, 

δυσμενέων ἐν ὄχ]λοισ[ι] τροπαιοφόρον χαταγόν- 
γίχην, ἣν πάτρη πᾶσα θυη] π]ο[λέει]. [τ]ε[ς] 

Τ ἢ. 9940, 

Πεπλασυΐένον. 

Οἱ ξεῖνοι τάδε σοι χρυσήλατα τεύχε᾽ ἔθηχαν, 

ἄγθεια ἁδροχόμης θ᾽, ἱερῆς ᾿βφέσοιο πολῖται. 

Το Ἂς 

Μητρὶ θεῶν ἱχέτης χατ᾽ ὄναρ Μελανωπὸς ἔτευξεν. 

Τ, ἢ, 349 ὁ, 

Τόνδε Φίλων ἀν[ζέθηχεν] ἀθηναίᾳ τριποδίσχον 

θαύμασι νικήσας ἵσπολιν ἀρεσίου. 

Ὧ ἃχ, 5 ἢ, 

Πρακλεῖ τόδ᾽ ἄγαλμα Κροθδίλου παῖς ἀνέθηχ[εν 

ἄσπασις ἰνώπου γείτονι χαλλιρόου. 

1, .η.-:-966 Ὁ. 

ἔχγονον ἠδὲ θύγατρα δυοῖν ὑπάτων ἀρριανῶν, 

οἵ σοφίᾳ πλοῦτον χαὶ γος ἠγλάϊσαν, 

υὔστιν ᾿Αθηναῖοι Κλημεντιανὴν παρὰ Δηοῖ 

στῆσαν σωφροσύνης χαὶ σοφίας ἕνεκα. 

Τ᾿, Ἣν θοῦ δ᾽ 

Οὔνομα Καλ[λιϊστώ: μήτηρ δέ με Καλλίκλεια 
θυγατέρ᾽ ἰφθίμην εἴσατο Καλλιμάχου: 

τοῦτο δὲ πατρὶ φίλῳ μοι ἀρήιος ὥπασεν ἕδρη. 

᾿ς γέρας ἀθανάτων ἰἱστάμεθ᾽ ἀγχίθυροι 

ΑΡΡΕΝΘΑ ΕΤ ΘΟΒΗΙΘΕΝΘΑ. ι 
Εταΐ δυΐθπι ΘΟΡΙΠῚ Ραἰνὶᾶ ἀογπιι βαρτα, 

Π[6θη 616 
566 εἱ βίδίιιθγθ ἴῃ ἰθῦγᾷ Ποθορϑιί. : 

ΤΙ ἢ; 

Ησοοοθ ἴδπυτῃ {10]1, γοχ, ΠΙοηγϑίαβ ροϑαΐέ 
Θὗ ἰθτηρ] πὴ Βα ἢ ὰ- τρί] θίυτῃ οἱ, βίρηδ {0 ] 5ι 

Θ᾽ ΟἸΏΏ85 ΠΟῺ αἰν 115 νΟ]Θη5 ἃΡβϑηΐο- ορίο 

ἴῃ ἄοπηο, αἱ ΟὈΒΘΡΨΔΓΟ, ΒᾶθοΒο, αυῷ {ἰ 

ΡΙῸ 4υῖθυ5, ο Πίοηγβθ, ριορ ἐἰαΐι5. ἀοπηα 

Θὲ ῬΓΡΟΡΘΠΙΘΠῚ 56 ΨΆΓΘ- 6115, ΟἸΠΠΘΙΊΘΙΙΘ 

ο΄ [{Π|Ὸὖ 
Ι, ἢ. 99. ὃ. ἀν ΘΝ 

Ταυδτυχη Θ πὶ τη] ηἰβίγὶ, Γιδίοηϊβ ἢ], 8 
ΟΓΏΔΥΘΡΙΙΗΐ, [Δ πιιπ), ἀθοοτθ σϑιαοηίθβ, [ὈΡἢ 

Ποβίϊαμῃ ἴπ ἰαν θὰ ἰγορέθαπη- ϑγθηίθπὶ ἈΔἀαθοη 
γ]οἰον πὶ, 46 αιἃ ΟΠ ηἶ5 ραΐ γα ἀύλιο,, 

Ι, π. 998}. δ, 

ΕἸοίαη,. 

Ἠοβρίὶ 85 ἤξθοοθ {101 δ γθᾶ ιν μηᾶ ἀθαϊοᾶνθρθο 
Ληιῃΐα οἱ ἨΔθγοθοπη65, βδορα Ἐρἢθβὶ οἶνββι: 

ῳ ΐ Ἂ Ὁ 

1, ἃ, 342 ὃ, "ξ 

Μαινὶ ἀθογιπὶ ΒΌΡΡΙΟΧ 'π βοπηηἶδ ΜΘ πΟρα έτσι! 

Ι, π. 349 ὃ. 

Ηυποοο ῬΏΠΟη ἀραϊοαν! Μιρ ένωι ραινυπν 

ΓΒΕ Ρ115 ουτη νἱοἰββοί Ιβοροϊίπι Ατϑϑὶϊ Μὲ 

Ι, η. 258 ὃ. 

Ηδγοι]] ΠοοοΘ Β᾽ πη] οΓ Πη ΟΡΟΡΙΙ; ΠΙΪὰ5 ἀὐδιε 

Αβρϑϑβίιβ [πορὶ νἱοΐηο ρυϊογο- ἤθη 8. 

ἥ Ι, π. 3006 ὃ. 

ΘΟΡΟΙΘπη οἱ Π]Ϊαπὶ ἀυογυτῃ Θοπϑιϊαπι Αὐτδποι ΙΠ 
αυὶ βαρίοηία, αἰν 115 οἱ βθηι5 ἀθοογνθνιηΐ,. 

τηγϑβίδπι Αἰ μΘῃΙΘη565 ΟἸΘ πη θπ ΙΔ ηδτη δρυα (ΒΘ ΓΘΓΕ 

βίδίπθγαηΐ ὈΤΟΡίρυ 6705 ΡΡυοηίίδπη οἱ 5 

1, η. 2306 ὁ. 

Νοιηθη (ΔΠ]]Ἰ5ΐο ; τηϑίϑι. διΐθιη τη (]]1ο168.. 
Β]ϊδπὶ βΘπθΡΟβδπι ροϑβυϊί (ΔΙ ποῦ; ὃ 

Βοο δἱ ρϑίγϊ ἀϊ]θοίο 84 πιὸ Μαρίϊἃ οοποθβϑίί, ΞΘ6 465 

[πιονϑα!ῆν 
[ῃ ΒΟΠοΟΥΘτη ῬΟϑ11 βιιπη5 ῬΓΟΧΙ πη -ἃ - δ) 01 



: νηοῦς χαὶ Κούρης δαιδηφόρου, οὐδέ με νύχτες 
λή]σοντ᾽ ἠελίου κάλ[λιον] [λα]μπίόμεναι, 

Ε΄. Ι, ἢ. 981 ὁ. 
᾿Ἀγαθῇ τύχῃ. 

ν]τήρης Παιῶνι [τὸν] ἀπόλλωνος ἑταῖρον 
Ὀρφέα δαιδαλέης θῆχεν ἄγαλμα τέχνης, 
ς θῆρας καὶ δένδρα καὶ ἑρπετὰ καὶ πετεην[ὰ 
φωνῇ χαὶ χειρῶν χοίμισεν ἄρ μονίῃ. 
τῷ λὶ 

ε Ι, ῃ. 299 ὁ. 

τὰ Εὐτυχίεῖ] ἡμέρῃ]. 

ἵνεχα χαὶ παιδὸς πανυπέρτατον ἐν πολιήταις 
τούτῳ γὰρ Βασιλῆς δώχαν γέρας ὄφρα οἱ υἱὸς 
συγχλήτου βουλῆς μετέχοι πολυχηδέα τιμήν), 

» 

| δ μιουργὸν πα[τέ]ειν Κιλικάρχην, [γ]υμνασίαρχον, 

Ε, γδιχον ἁγνότατον, βουλῆς στέφος, εὐγενὲς αἷμα, 

Ἀἡμητρος θεράποντες ἀγαχλέα τόνδ᾽ ἀνέθηχαν. 

Ι, π. 800 ὁ. 

Ἀγαθῇ τύχῃ. 

᾿ ἡρωδιανὸς Νικίου πατρὸς ἔστησεν 

χαλκεῖον ἀνδριάντα πατρίδος ψήφῳ 
' γνώμης τε ἕχατι --- μείλιχος γὰρ ἦν[π]ἄ[ συν] --- 

᾿ τερπνῶν τε μίμων οὗς ἔγραψεν ἀσ[τ]ε[(]ως. 

Ι, π. 819 ὁ. 

Εἰχόν᾽ ἀθηναίης χρυσαιγίδος ὀδριμοπάτρης 

ἄνθετο τὴν χρυσῆν Στώλιος ἀντιδάμας" 
ὧδε θεῶν προὔστη, θηρῶν δὲ μεμαότα φῦλα 

ἔγχεϊ γηγενέων δάμνατ᾽ ἀλεξαμένη. 

δ γι 990: Ὁ. 

ῤ σπασίας ναόν τε χαὶ εὔγραπτον θέτο μορφάν 

᾿ Διογενὶς [σ]τοργᾶς ἀντιτίνουσα χάριν. 

Ι, ἡ. 881 ὁ. 

[όνδ᾽ ἐτεὸν Φιαλῆες ἐὐρ(ρ)έχτην Πολύχαρμον 

᾿ στήσαμεν ἕρμα δίκης Ζηνὶ παρ᾽ ἰθυδίχῳ" 
ἤνησαν δ᾽ ἕλληνες" ἐν αἰσιμίῃ γὰρ ἄνυσσεν 

Ε ἀρχὴν, παντοίης ἴδρις ἐὼν ἀρετῆς. 

ἼΚΙ τ α ΡΟΑΒΌΤῚ. 89 
(γον οἱ Ῥγοβογρίης (θα ϊογω, ὨΘ6116 πιὸ ποοίο5 

ΟΡ] ν᾽ βοθηίαν, 5016 ρυ]ουίαβ ἐΠποϑηίο8. 

Ἐ 987 δὲ 

Βοηξθ Εουίαης. 

ΑΠ]ΘΡ 5 Ῥῷοηπὶ ΑΡροἹ] ηΐ5. βοοί πὴ 
ΟΥρῃθᾶ ρϑυϊίῳ ροβυϊί ἱπηαρίῃθπι ἃν {18, 

αυὶ ἴθγᾶβ οἷ ἈγΌΌΡΘ5 οἱ βουρϑηίθβ δὲ γοϊποιοβ 
γ009 Θὲ ΠηΔΗΙΠΙΠῚ 50 Ρ  ν]., 1, 6. ΡΙδοαν!, Πατηοηϊα. 

Ι, η. 392 ἢ. 

Βοπμθ-ου αηδίθο αἰοὶ. 

ΒΟΠΊΔΠΟΙ ΠῚ ΘΟΠΒ.]6Πὶ τη ρΏΠΙ Οχϊτηΐατη ἱπίον (]- 
Θὲ ῬΓΟΡίθυ Πα πη 8} 155] πη τὰ ἱπίου οἶνϑβ Προ 5 
(Βυῖϊο οπΐπι ΗΠ 6ρ65 ἀϑάθγιηΐ ργιηίαηι αἱ 6105 ΠΠΙὰΞ 
Βθῃηδίου πη ΘΟΠΟΙ ργο0-ραγίο-υἱγιὶ ΔΒΒΘΩΙΘΓΘίῺ 

[νδ]ἀθ-ορίδηάιιηι ΠΟΠΟΡΘπη), 
{γ] 8. ΘΟΓΟΠΙΒ. ΘΟΠΒΘαΙΘηΐΘΙ' γα ϊπηϊ πη γα] 46-οὉ- 

[15 
αὐ ΡΟρυ]-ρείθοίαβ ἱποθαογοί, ΟἹ] οτο Πα, ΒΥΙΠηᾶ- 

[5]ᾶγοῃᾶ, 
ἀβίθηβου. ϑ8ηο 55] ΠΏ 115, βθηδίιβ οογοηᾶ, ΠΟΡῚ]Π5 

: [5δηρΐδ, 
(ΘΓ 5. τη] Ἰβίγὶ ν] 4 6- ]ουϊοβη ἤσποοθ ἀραϊοᾶ- 

[νϑραηί. 
Ι, η. 300 ὃ. 

Βομδ Εογίμηρο. 

Ηδγοαϊδηι5 ΝΊοΙ ρα Ὑ15. ροβιυί 
Θηθδη βἰαίδηι ρίγ! ἀθογθίο 

ΠΡ ΘΙ ΖΘ οδιι8ᾶ, ---- ΘΟΙῚΪΒ5 ΘΗΪΠῚ ΘΓ δ΄ ΟΥΊΠΪθ118 --- 
ἡπουπαογ μη 116 ΓΙ ΤΠΟΤ τη 4105 ΒουΙρϑὶς Το βίϊνο. 

Ι, η. 319 ὁ. 

ΠηΔΡΊΠΘμΙ ΜΊΠΘΡγ δΔυΡθδιη-ρ᾽ ἀἃ- ΡΟ ΓΘη 5. [ογ Ϊ- 
[ραἰγθ-παΐῳ 

ἀθαϊοαν!ί δυγθδπι ὅϑ5(0}}π|8 ΑΠἐ ΙΔ ΠΩ88 : 
Βῖο ρσὸ ἀ115 βίθε!, Βϑ! υδῦυτη 8 οαρίάϊιπι ΘΘΠῚ5 

Παβίϑ ὑθυγι ρ πᾶγαπὶ ἀοτηαὶί διιχ ΠἸαίἃ. 

ΤΡ νς 329. δὲ 

᾿Αϑρδβίῷ ἰδηιπηααθ δὲ θθπθ- ἰοίδηη ροβαὶϊ ΠΡΌ ἍΤα 
ὈΙορθηἶβ. οδν (818 σταίϊδη ΓΘΡΘΠα8Π8. 

Ι, η. 331 ὃ. 

Ηυποοθ ῬὨΪΔΙΘη565 ν ΓΘ ὈΟΠαΠῚ δοίογθπι ῬΟΪγΟἢ δ - 
᾿ [πὰ 1 

Ροβυϊπιι5 ῬΓΘΒ᾽ αἰπὺ 5.119 δον 6 ΠῚ ῬΓΟΡΘ Τθο- 
[[υπ|-Ἰπἀ]οθὴ ; 

ΔΡΡτοΡάγογ ατγῷοὶ ; αἱ οηἰπὶ ἀθοθί “Τὰποία5 6ϑβὲ 
τηᾶρ᾽βίγαΐα, ΟὨΠΙ σ ΘΠ 5016 8 Υἱρία 18. 



90 ; 

Ι, η. 847 ὁ. 

᾿Αγαθῇ τύχῃ. 

Εἰχὼν Ἑρμολάοιο τὸν ἠέξησε πάρος μὲν 

Ναιονίη Τρίπολις, Ῥώμης δ᾽ ἐνιχάθθετο βουλῇ. 

[θαι, 
Εἰ δὲ θέλεις γενεὴν χαὶ [ἐπήρ]ατα ἔργα [πύ]θ[εσ]- 
Αἱ υρὲς ἐνναέται πόλιος καὶ δώματα χλεινά. 

ΠῚ πη. 88 ὃ. 

Ἐνθάδ᾽ Ἐξρευθαλίωνα φίλοι περὶ τύμόον ἔθηχαν, 
ἀρχαδίης βασιλῆ, γένος ἔξοχον ἀμφιδάμαντος, 

οἵ ποτε Νέστορα χαὶ λαοὺς πολέμῳ δαμάσαντο. 

Ὁ. ἢ δϑνι 

Σώζων μὲν πίστιν, τιμῶν δὲ ἀρ[ετὰν], θάνες ὧδε, 

Καλία Σα...» Ἶ πατρίδος ἐχ Τεγέας. 

Τ, ἢ, 1921 ὁ. 

Δήμνο(υ) ἀπ᾽ ἠγαθέας κεύθει τάφος ἐνθάδε γαίας 
ἄνδρα φιλοπρόθατον᾽ Νικόμαχος δ᾽ ὄνομα. 

ΤΠ, ἢν 1581. 

Πάντων ὧν θέμις ἐστὶ τυχεῖν εὐδαίμοσι θνητοῖς 

ζῶσά τε ἐχοινώνουν χαὶ φθιμένη μετέχω" 

ἡλιχίας δὲ πόθον νεαρᾶς μνήμην τε λιποῦσα 

σωφροσύνης ἔζθ]ανον, Λογχὶς ἐπωνυμιίαν. 

ΠῚ 78. δὲ 

ἤ μάλα. δὴ φθίμενόν σε χλυτὰ πατρὶς, ἅδε ἤλάτεια, 

χαλοῖσι, Δαμότιμε, χυδαίνει λόγοις" 

ἐσθλὸς γὰρ χαὶ ἄμωμος, ἀχ[ μα ]ῖς ἐνὶ σώφρονος 

[δας 
θνήσχεις δαμασθεὶς θυμὸν ὠχεία νόσῳ" 

ὃ πολλάϊχι] δ᾽ ἀμφὶ τεὸν μάτηρ τάφον οἰχτρὸν ἄῦσεν 

Δεξὼ στενάζουσα ὀρφανὰν τέχνου χάριν. 

ΤΠ ἩΤ, 

ὦ ξένε, τόνδ᾽ ἐ[σό]ρα Διονύσιον, ἠδὲ γυναῖχα 
δέρχεο τοῦδε, [Φ]λαν, πνεῦμα λιποῦσαν... 

ἄμφω γηραλέω... δὲ τέχνων τέχνα... οντα, 

ὀλθίστους θά[να]τος γλ.....- ος κατέχει. 

Π, π. 181 ὁ. 

᾿ [Εἰχόνα Παρμενίδοῆς θυγατρὸς σφετέρας με Δαήμιων ΒΗ Ὑατρον δγεσ ρθε, τ 
[καὶ Κλεινὼ “μάτηρ, μνᾶμ ἐπὶ παιδὶ, θέσαν. 

[λων 
ον ου δέ μ’ ἔχει τέμενος Διὸς, ὄΐφ]ρα (9): ἀπόλ- 

ΑΒΌΕΝΘΌΑ ΕἼ ΘΟΒΒΙΘΈΝΘΑ. 
ἀξ τις ΝΈΕΣ. 
ΚΑΥΝΟΡΉΣ ΚΎΟ ΤΡ 

ΤΥ 31 Ψὶ 

Βοηδο Εογίμπηξο. 

ΕἸΉρΊ65 Ἡθγιηο]αὶ χαθπὶ 8110 ρτα5 φαΐ 
Μῳοπία ΤιροΙ5 ; Βοπιδ δυΐθπὶ ᾿πηροβίίιβ δϑί, Θοη: 

: [51 0. 
51 ΨΘΓῸ ΥὙ6]15 ῬΌΠΙΙΒ δὲ Ἰπουπάδ ἴδοία ἀἴβοθθ, 
ἰθδβίθϑ διυηξ ᾿ποο 85 αΡΌΪ5 οἱ, ἀοτηιβ ἱπο Ὁ. 

ἩΣ Φ, 

Ηΐο Ἐγθα ΔΙ Οη 6 πὶ δηηϊοὶ ἑσσηαϊο οοπαϊἀοταηΐ,. Ἴ 

Αγοδα δ) ΓΘΡΘΠῚ, ΟἸΔΓΙ ΠῚ ΡΒ Π118 ΑἸΩΡΒ ἀδτηϑη 15, 
4] οὐρα σή Νθβίογθιη θ᾽ 1568 ῬΟρυθαπη ἀοΠηιιΘ ΡῈ 

Ρ6]1ο 
ΠΤ, Ὥ. 55. ΒΟ 

ϑθγνδηβ Πάθμθ, Ποπουϑηβαιθ υἱγίαίθμη, ἴθ. ποῦς 

(8118 838. . . «.» Ῥδίγία Τορθᾶ ογγμηαμι8. 

ἮΝ 19.1.Ὁ᾽ 

ΤΠμΘπηη0 Ῥυοομὶ ἃ, ἀἰνίηα ἱορὶς ἰατηυ!5 Ηρ ἰθυτ 
ΥἸΓΌΤΩ ΟΥ̓ αΤ- ἃιηϑηΐθπι : ΝΙοΟτηδ ἢ 15 δαΐθτα θραΐ 

τ [ΠΟΙΠ6ῃ. 
ΤΙ, ἃ. 1912, Ἐ 

ΟἸπηϊαπὶ 48 [85 65: Θοηβθαὶ [6] 1065 την 8165 Ἷ 
γἸγΘΏΒ6Π16 ΡΓΠΟΘΡ5 ἴα] οὐ ἀοίαποία ραγίθιῃ Πᾶ- 

“[βοο; 
οἰδιῖβ δυΐθιη ἀθβι θυ τὴ πονῶ Τηϑιηου]διηα 06 [1η- 

ο΄ [4θπ5 
τηο θϑίϊ τηογίαδ 5, ΠΟ ΠΟΠΪ5 ΘΟΡΏΘΙΗΪηΘ. 

Πν πὶ 178.Ὁ.: 

Θ'8η6 πηυϊίαπη αυϊάθ 1 τηουμαὰπὶ (6 ἸηοἸΠ ἃ. Ῥαίπα, 
[μϑοθο ΕἸαίθα, 

Ρυ]ονῖβ, Ποιηοίϊπηθ, οὶ θογαΐ βϑυπη 8 : ὲ 
Βοπαβ5. Θηΐπὶ δὲ τηϑου 8 -ΘΧΡΘΡ5, πη ἤοΡΘ ὈΘΠ6-Ἰη0- 

[ταί ανθηίυι 5 
ΠΠ ΤΟΥ Ἶ5 ἀοτηία δηϊπᾶ Τρ] 40 τῆ; 

5806 ϑαΐθτῃ ἰσὰπῃ Ἰαχία ΒΘΡΌ]ΟΓΙΙΩ τη 0} τοϊβοραθῖ- 
- 

ΠΘΧΟ βθμηθη5 ὉΓΡαπη ΗΠ] ἃτηογθιη. [ΠΠ|6} Οἰδπηανε 

ΤΙ, ἢ. 179. ὁ. 

ΗοΒρ68, Βυποοθ νἱά6 Πἰοηγβίαπι, δὕαθ οὐπῆυφοπι Ἵ 
ἀϑρίοθ Βυΐαβοθ, ΡἘΙΪαπη, ΒρΊ γί ματα φυθ χα... τ 

8ΙΏΡΟ 56Π88... 564. πδίογαμ ηδί]....... : 

[6] 1ΟἸ 5ί πη 05 ΤΊΟΥ5 ἀυ]οἰββίτηδ (9) ἰθηθί. 

Π, πα. 181 ὃ. 

ΕἸΠρίοπι Ῥδγηθη 5 Π]189 5185 τη6 ΠᾶΘη0η. 

οἱ ΟἸἴπο τηϑίϑι, πποπυμηθηΐατη πᾶἰδθ ῬΟΒΌΘΙΘ.. 



τόνον οὐ ἄμειψεν ἑλὼν ἐχ πυρὸς ἀθάνατον. 
[ΕἸϊκόνα Παρμενίδο[ς] στᾶσεν θυγατρὸς μ...... 
᾿  [χ]αὶ Κλεινὼ μάτηρ... .. «ος- : 

 δη δ᾽ εὐδοχιμῶν ἐξέλιπον βιοτὰν, 
᾿ Αχρίσιος, πατρὸς μὲν ἰάσονος, ἐχτέρισαν δὲ 
Ἂ Μυλασέες, χρυσέοις στεψάμενοί με χ)άδοις" 

ταῦρον δ᾽ ἀμφὶ πυρ᾽ ἔσφαξαν, τιμαῖσι σέθοντες, 

 δαίμονί μου νέρθεν σὺν χθονίοισι θεοῖς. 

Υἱὸς δ᾽ ἀχρίσιος συνομόπλοος ἤλυθε πατρὶ 
᾿ς γραμματέως τά[ξιν] πειθόμενος πόλεϊ : 

χαί μου πνεῦμα λιπ[όν]τος, ἐμᾶς ἀρετᾶς ἐφάμιλλος 
 Μυλάσεσιν διχά[σας] ἐχ]διέδεχτο χρίσεις. 

ὀστέα δ᾽ ἱμερταῖς [μαχ]ρὰν ἐχόμιζε χέρεσσι, 
᾿ τὸν Πάριον Παρίᾳ [γᾷ κ]αταθεὶς γονέα, 

᾿ᾧ φυσικαὶ τοχέων [στ]οργαὶ πρὸς τέχνα ποθεινά 
᾿ ὡς ὁσίαν υἱῶν τ[ὰ]ν χάριν ἀντέλαύον. 

ΤΕ Ἢ, 198 ὁ. 

᾿ς ἦδός σοι... ΣΕ ες 
Ἣν μὲν γὰρ γενεῆς ἰδίης...... ...- 

ὡς σέλας ἠελίου, ὡς ῥόδεος στέφανος, 

εἶδος ἔχουσ᾽ ἐρατόν, ἴκελον χρυσῇ ἀ[φροδίτῃ], 
“ἔργα δ᾽ ἀθηναίῃ χαὶ φρένας ἠδὲ νόον. 

Οὔ χέν τις ψεύσαιτο πρὸς Οὔλυμπον. .. 

᾿ς Κύπριδι νηοπόλον ἀθανάτους μ.. .. 

χαὶ ἀθηναίης πάρεδρον θέμεν ἠδὲ [θεράπνην] 

᾿ ἀρτέμιτος χαλῆς, τοξοφόρου, λοχίης, 

παντοίης ἀρετῆς χαὶ εἴδεος εἵνεχεν ἁγνοῦ], 
᾿ χαὶ πινυτῆς ἐρατῆς χαὶ φρενὸς ἠγαβ[έου]. 
Τώρα μοτὸν χλαίοντες ἐν οἴχοις οὖπο.. 

αἰνοπαθὴ δαχρύων πλήσουσι γενέτ[αι], 

σὴν ἀρετήν τεά τ᾽ ἔργα σαοφροσύνην τε π..,. 

᾿- εἶδος τε ἠγάθεον ἀρέσχουσα, κλυτή. 

Ἐπ 198: 

ἢ ἴδος εἰς εὐνὰς ὁ Λάχων δόλῳ ἔφθισεν ἄρης 

ΠΝ οοτπ)ὺῦὃ7ὑ.ῦὉ ώὴ060ς.᾿ 

τὸς δ᾽ εἷλε μόρος χαὶ σύγγονον, ἡνίχα Κρήτην 

ἄϊψυ]χον δ᾽ ἐσορᾶν ἀνδροσθένεος χαὶ δμαίμου. 

ἜΡ  ᾧ ἘΠ ΤΣ ἢ, ὅ91 

Κλ τ νν παν" [01]6Π5 ΘΧ Ἰρὴο ἱπηπηου Δ] θη. 
. ΕἸ Βρίθμη Ῥανιηθηϊ 5 βίαι Π]1α»......... 

οἱ (Ἰἶπο ππδίου 

ΤΣ 5: 182 ὃ. 

Ῥαίγϊἃ φυϊάθιηη π|6 τηϊϑὶ( [ιἀΐοοιηι ΜΥ]Αβοπβίθαβ. 
Φαπησιι6 οἰαΡα5- [Δοῖι5. ΤΙ Πα] νἱΐδμι, 

Λορβίαβ, ραίγθ Φάβοηθ παΐμ8, [58 διΐθι ἴΘΟΘΥΘ 
ΜΥ]ΆΒΘη565, δΓΘΪ5. 41] ΘΟΓΟΠΔΥΘΙΡΘ ΠῚ6 ΓΆΠΗΪΒ 

ἰδ ΓΙ ΠΊΙ16. ΟἸΓΟΌτη θη 65 πηδοίδγογιηΐ, ΠΟΠΟΡΙθῚ5 
[οοἸθηίοϑ, 

ΒΘηΪΟ ΤΠ60 5110 ἰθγγ οὐ ἴῃ ογὶβ ἀ115.᾽ 
ΕἸΠ 5. Αονβία5. πανὶ ὐο ἢ 5-5οοῖ 5 νϑηϊί ραν β 

ΒΟΡΙθ ἐπ οἴβοῖο ρᾶγθηβ οἰν (αἱ; 
οἵ ουτὴ ΒΡ Ί ΓΙ ἔπτη ΠΠ 556 1η, τηθε νἱγ αι 5 φιηα]δίου 

ΜΥ]αβθηβῖθι5. πα]οᾶη5. σοηἰϊηπἃ5-}}} 5οπίθη- 

[185. 
Οπβδι6 ΘΔ ΓΒ ὈΓΟΘᾺ] ἐγ η βία "ἃ, πιθ τηδη 115, 

Ῥδρίαπη ἴῃ ῬΔΥΪΔ πη ἔθυγᾶτη ἀθρΟηΘη5 σΘηΙΓΟΥΌΠῚ 
[ἰϑοΐο5 

αυδΡΙΟρίθυ. ἢδίμ 815 ραγθη πὶ ΔΠΊΟΥ ἴῃ Πρ ΘγῸ5 ἀΪ- 
αἱ ἸΘρῚ τηδπὶ ΠΙΙΟΓ τὰ σγδίϊδπη γθοθρῖί. 

Π, ἢ. 198 ὃ. 

ΜΟΙυΡίΒ8 {0 νιν τον ἀν ας ον τς 
Ετδὶ ΘηΪπὴ σΘΠΘΙΙΒ ὈΓΟΡΤΊΪ. «9... .ὐὐ νον 

βίους ΒΡΙΘΠΘΟΥ 5015, βοΐ Γοβθᾶ ΘΟΓΡΟΠδ, 
ΤΟΥΔῚ Ὠ8ΌΘΠ5 ΔΙΠΔΌΙ]Θ ΠῚ, 51] 161 80 Γ6 85 Ὑ ΘηΘτΐ, 

οἱ Μίπογνῷ οὐ ορϑῖὰ οἱ Ἰηρϑηΐϊιτη δὲ τη θηΐθιη. 
Νράαθ 4υΐβ πιθηξπ5 οϑβοί δὰ ΟἸγιηρυμι.. .. 

ΟΥρυγαὶ βδοθγάοίθμι, ᾿πητηουΐ 8] 65... .. 
οογίθ δὲ Μίμογνῷ θϑιη- αι -βϑι ἀθαΐ ῬΟΠΘΓΘ δία 6 

[π]η]βίΓᾶπι 
ὈΙδηθ Ραϊοῦθ, δγοϊ θη 15, ρϑυ αν θη 1θι5-ἴὰ- 

[νϑηΐ]85, 
οἸηηϊροηδ γί 15 οἱ [Όγ Πηδθ. ΡῈ ΓΘ οδιιδᾶ, 

οἵ ργυάθηςε ἀπ} 115. οἱ Ἰηρθη δάπηοάαμ,-ὶ- 
Τίδαιαθ Θρυτηηδπι ΠΠΘηΐ65 ἴῃ αἰ 5. . . « « - [ν]η]. 
δτᾶν- ράββδτη ᾿ΔΟΥῚΠῚ15 πη ρ]Θθυηΐ ΡΙΓΘηΐ68, 

ἰυδπι γὶγίαΐθπι, ἰσδααθ ἰδοίδ, οδϑιϊ ίθιηααθ.. .. 
[Γἃ. 

Τουπηδιη 6 ν8]ἀ6- αἰ νίπδπι ὈΙΔηἀδη-ϑοῖθη5, οἷα- 

ἮΝ π᾿ 198.:ὃ; 

Οτοὶ ἢ βθάθ5 [,δοοὴ ἴγϑυθ ρϑγαϊαϊξ ΜδΓ5 

Ιάθπι οἱ δυβίυ ἕαίαπι τα οἱ σϑυηδηυτη, 4υδηαο 

πρμδενς ον ἈΝ νυ φαν εκ τε ἀμ μὰ [γϑίαπι 

τηδηίπηαπι δαΐοπι νἱάθγθ Απάγοβί θη ῖβ οἵ ἔγα γ]5. 



ὅ99 
Π, π. 198 ἀ. 

ῷ παρ᾽ ἐμὸν [σ]πεύ[δ]ων τοῦτ᾽ ἠρ[ίον, ἴσταθι, ξεῖνε, 

χαίρειν εὐχλεί[ω]ς [εἰπὼν τὸν χατὰ γῆς. 

Θνήσχω δ᾽ ὀγδ[ώ]κοντα [δύω πλήσας λυχάδαντας 
καὶ παῖδας παίδων λ[εἾ]ιπό μεν[ος γλυχέας 

οὐχ ὄλθῳ ἐρίδοντας ἀρι[ζ]ήλῳ δ᾽ ἐπὶ δόξῃ" 
Ε} Α ᾿ ᾽ - 

οἷς εἴη ταυτὸν τέρμα λαχεῖν βι[ό]του. 

ΤΠ τς 198. 

[ἐ 

ἜΣ ΡΣ ΝΣ ἥρως οὗτος ἀρήϊον ἔργον ἀνύσσας 

Τρ δ τς μέζων τοῦτο Λεονίδεω. 

ἄμφω γὰρ πάτρῃσιν ἀμύνετον [α] ἵμ[α]τ[τ. . ... 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐν βαιοῖς ο[ἴχ]ε[ται] ἠ[λυ]σίο[ις (2) 

Π, ἢ, 2949 ὁ. 

Οὔνομά μοι Φιλόστοργος ἔην" Νίκη (δὲ) μ.᾽ ἔθρεψεν 

ἄγχυραν γήρως" εἴχοσι δ᾽ ἔσχον ἔτη. 

ἄρρητον δὲ θέαμ᾽ ἐσιδὼν, ἅρπασμ᾽ ἐγενήθην 
αἰφνιδίου μοίρης, χλώσματα θεῖα τελῶν. 

5 Νἥτερ, μή με δάχρυε: τίς ἡ χάρις; ἀλλὰ σεθάζου" 

ἀστὴρ γὰρ γενόμην θεῖος ἀχρεσπέριος, 

Ἡ ἔν 941 ὃὲ 

πστας οτος ἐγὼ; 1. οχρῦς τνιρνέ τ τὸ μπ 5 

ἄρτιος εὐδαίμων τ᾽ ἤλυθον εἰς Αἴδαν, 
ἐχπρολιπὼν ἄλοχόν τε σαόφρονα δεσ.. .. 

χαὶ παίδας δισσοὺς ΚΆΡΗ χηδεμόνας. 
Ναίω δ᾽ οὐχ ἀχέροντος ἐφ᾽. . οὐδὲ χελαινὸν 

φ ρς σαν Κα ἀὐσαθωΝ ων ἔλαχον... 

 πΠ35 ἡ. 

Γάστεις χαὶ Ἀδε[ζίμαντος] οἱ Χορηγίωνος χ[αίρετε. 

Ποόσθε μὲν ὠδὺν. «Ὁ. τος 

συμθίῳ χουριδίῳ τέσσαρα ναὶ δέχ᾽ ἔτη. 

Νῦν δ᾽ ἐμὸν εἰς ἀϊδαο [δέμας στυγερὸν δόμον ἦλθεν 
σεμνὴν θυ[γ]ατέρα χ[αὶ γαμετὴν προλιπόν. 

ὅ Θαυμασίους πάτρας 4... νου τ ἐν 

οἰδίσυ: τύχηι δ 5.1 2 κτλ οτος, τ τ ΤΕΣ 

ΤΙ, η. 2δὃ ὁ. 

Νυριάδος τόδε σ. ,.. λὸ... εὖ, ο΄. 

ψυχὰς ἐς μαχάρων νᾶσον ἀποπταμένας 

ἕρμ.. . ἀδάχρυτος" χάριτες γὰρ ἀνη.. . ἄχε. 

ἤρϑιὸν στοναχὰς χαὶ γόον ὠγύγιον. 

ΑΠΘΕΝΏΑ ΕἾΤ ΟΟΒΕΒΙΟΕΝΘΑ. 

ἽΙ, ἢ. 198 ἀ. 
Ὁ 4υἱ Ργίθυ τηθιπὶ [θβίϊηὰ85. μΠ06 ΒΘρΌΪΟΓιμη, βίᾶ,. 

[Βοβρϑ8,. 
ΒΆΪΥΘΓΘ ΡΊΟΡΙΟΒΘ ἀἸ6Θη5 1}}} 4] 500 ἰογγᾶ 6581. 

Μοιῖονῦ, ἀποθὰβ δὲ οοἰορίηίδ ἱπιρ]6 015 ΔΠηἶδ, 
οὗ πδίοβ δίουγιτῃ Πα 6 η5 ἀυ]6 65 ᾿ 

ΠΟῺ 46 αἰν1} 1115 δηηϊ ἐθηΐ65 568 ν] 496-18, ἀθ εἰονία:, 
αυϊθὰ5 ἀθέιμ" Θυτη 61 ἐθυΙηΪΠατι ΘΟ ΒΘΟΕΪ μόμον . 

᾿ ̓Ὰ 
Ἶ 

Π, π. 198 ὁ. 

ἜΡΓΟ ὨΘΓΟΒ Ὠΐο, την 0 ΟΡΘΓΘ ρογίθοίο, 
ὑ τἰς ΨΈ ΝΟ ν|38 ἢοο 1,ϑοηϊάξ. ; 

ΑἸΩΡΟ Θηΐμη βυδίη χυΐδαιθ ῥδίἃ πη ̓ἀοἴδηάον η ι 
[βδηραϊηθ. . ..- 

ΥΘΓῸΠῚ Δ] ΓΘ 1 ῬᾶΡνΟ5 801 ΕἸγβῖοβ. 
- 

Π, ἢ. 942 ὃ. 

ΝοΙηΘη ΤῊΪΠϊ ῬὨΠΟΒίΟΥσΊΙ5 ογαΐ; ΝΙοθ δαΐθιη τη6 

[πο] 
ἈΠΟ ΟΓᾶΠῚ βθηθοίε ἰδ; Υἱβίη!! μαναΐ δηποθ.. 

ΙηΐδηἋο δυΐοπι βρθοίδου!ο γίβο, ργεθάδ ἴδοίιβ 50π|. 
ἹπΠρΡΓΟΥ 885 ΤΟΥ 15, βίδτηϊηδ, ἀἰνίηδ Πηΐθ 15. ὶ 

Μαίθι, πθ π|8 ἀθῆθαβ; φυϊὰ ργοάθβίῦ 564 γϑῃθγᾶγο: 
[500 -- ΒΡ ΓΘ ΟΥ̓ΔῸΣ... 

5145 Θηΐτη [δοίι8. πὶ αἰνίπαπὶ αυρά οχίγθιπο- 

Π, ἢ, 241 ὃ. 

Οαΐυβ 116 ὁρὸ.. ρον ιν 
ἸηΘΡῸΓ [ΘΠ ΧαῸΘ νθηὶ ἴῃ ΟΓΟυΓῚ, ἜΝ 

ΓΘΙΙΠΖΆΘΠ5 ὈΧΟΓΘΙΏΠῈ6 οαϑίδιη. . . «. ΦΗ͂Σ 
οἱ ἤδίοβ β'ΘΠΉΪΠ05 τηδίτὶ ουγδιη-ἀΔηΐθ5., 

ΗδὈϊΐο διυΐοπη ΠΟ ΑΘΠΘΓΟΠΙ5. . .. ΠΘαῸΘ ὨΙΘΤΌΙΩ, 
τ τ, Ἰππ ατις ΠΡ Ή νΥΤυ βογί1{ι5 ἴαϊ. .. 

Π, π, 2854 ὃ. 

Οδδβίοὶβ οἱ Αάϊ. .. .. ΟΒογθρίοΐ8, γα]οίθ.. ΤΙ 

Αηΐθᾶ αυϊάοπι ἀυ]οθιὴ, απ ν 
. ΘΟΠ]αυρῚ ἸορΊπι0 χυδίσοῦ, οἱ ἀθοοῖα 8ΏΠΟΒ. ; 

Ναμο δαΐοτῃ ταθὰπῃ 'π ΟΓΟΙ ᾿ην]βϑίη ἀΟΠΙ ΠῚ ΘΟΥΡῈΒ 
γϑηθγδηάδτη ἢΠΪ8πὶ δὲ ὑχόγθῖι ᾿πααθη8. [Πὲ 

ΝΜρδηδὰβ ρδ γϊ85. Ὁ Ὁ τρρέέοΨν ἜΤΙ 
οίθγηδ ἰοῦ η8. . . ......0 Ὁ νος ΕΣ 

Π, π. 985 ὃ. } 

Μγεὶδάϊβ ΠΟ Ἰποηυ θη 1. . - « « «Ὁ. Ἀν φ 
δηΪΠη85 ἴῃ ΒΘδίοΓΠα Ἰη508 ΠῚ 4ιῷ ἈνΟΙΆγΟΟ 

Ηδθγπι. . . ποη ἀοῆρία. αγαί!δ ΘῃΪΠη. . . . ἢ 

Ῥγομίθοηΐ βϑμηϊζα5 οἵ Ἰυοίαπι ηἰτηῖα. τὸ 



εν ΜῈ Ἢ, ο05.6. 

' .. Ζωὸς ἐὼν τοῦτον τύμδον.. . ἔτευξεν ἑαυτῷ 

Ἷ μου[σαῖς ἀ]σκηθεὶς [Γά]ϊος γραμματικὸς, 

ἠ]δ᾽ ἀλό[χ]ῳ [φ]ΐλῃ Τατίῃ, τέχεσίν τὲ ποθητοῖς, 
τς, ἃ τὸν ἀΐδιον τοῦτον ἔχω]σι δόμον 

ΓΥΝ ΡΟΥΒΗ μεγάλοιο... . θεράποντι. 

. Οὐκ εἴχ]ον πλοῦτον πολὺν εἰς βίον, οὐ πολὺ 

-- ἰχρῆμα, 
οΠὑ γράμμασι δ᾽ ἠσχήθην ἐχπ[ο]νέσας μετρίοις, 

ἘΠ ; ᾿ δον , Ω , δι ποτῷ , 

᾿ ἐξ ὧν τοῖσι φίλοισιν ἐπζήρ]χεον ὡς δύναμις μοι, 

ἢ σπουδὴν ἣν εἶχον πᾶσι χαριζό μενος. 
“Τοῦτο γὰρ ἦν μοι πο ν νον] ἐπαρχεῖν, εἴ τις 

Ἐν [ἔχρῃζε, 

: ὡς ἄλλων [ὄλ]δος τέρψιν ἄγειν [ἀγαθῶν]. 

ἥ Μὴ... Ὁ ον νειν. πλούτῳ. «νον 

᾿ πᾶσι γὰρ εἷς ἅδης, χαὶ τ[έλος ἐστὶν ἴσον. 

᾿Ἐστίν τις γεγες ἃ ὧν ἐν χτήμασιν οὐ πλέον οὗτο[ ς]" 

ταὐτὸ μέτρον γαίης πρὸς γν ἐχδέ[χἼεται., 

Σἐέῤδεῖε; τὴν ψυχὴν εὐφραίνετε, πάντοτε, [θνη- 

᾿ὡϊς ̓Ἰδὺς βίοτος, χαὶ μέτρον ἐστὶ ζόης. [τοὶ]" 
Ταῦτα, λαοὶ: μετὰ ταῦτα διὰ γὰῤ πλέον; οὐ- 

[τὶ ταῦτα" 

ἼΩΝ ταῦτα λαλεῖ χαὶ λίθος, οὐ γὰρ ἐγώ. 

Π, π. 251 ὁ. 

τὸ χαλῶς ἐστὶ θανεῖν, χὰ μοὶ τοῦτ᾽ ἀπένειμε τύ[χη" 

᾿ οὐδέ φάος λεύς [σ]ων ὅγε δαίμοσιν ἦν ἀγέραστος, 

᾿ πᾶσιν δ᾽ ἀνθρώποισι παρέσχον ἀνέγκλητον ἐμαυτόν" 

ἔντιμον χθονίοισι θεοῖς ὑπεδέξατο γαῖα. 

Καὶ ἐγὼ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἔφυν, χαὶ πάντα ὅμοια 

᾿ γήραϊ χαὶ φροντίδι εὐσεύίας ἕνεχα. 

Ἔν τς 970: 

“Τελεσφόρος Εὐχάρπου Μιλήσιος, ἐτῶν χς΄. 
Ἵ 

᾿ Ῥιρόνον πόλεμον δεινὸν χαὶ ἦλθον ἄτρωτος, 

] κοῖραν δ᾽ οὐχ ἴσχυδα. φυγεῖν" ἀλλ᾽ ἐνθάδε χεῖμαι, 

παῖδα λιπὼν ᾿ἀνοαν δέχα ὀρφανόν, οἴμοι, 

ΡΝ 9590 ἡ; 

} [ὰν μορφὰν φεῦ τάνδε Κύδωνος πλησίον, ὦνδρες, 

Γ θάμθος ἐοῦσαν ὑμῖν τέξε δόμος Γαλατῶν. 

ὃ... 

ἈΝΤΗΒΟΠΤΟΟΙΑ. ΠΙ- 

παν, ολρῦν ΠῚ πε δ. ΟΠ 08. 
Π, πη. 980 6. 

Ι. Ὑίνιβ ἄστη γαῖ, ἄππο ὑπ τὰ... Θοηβίγαχι! 

' [50] 
ΤῊ 1515. ΘΧΘΡΟΙ 5. (δ[115 σ ΡΠ] Δ 1008, 

δίψαθ οοη]ρὶ αἰ] θοίς Ταίϊο, ΠΡ ΊΒ 16 ἀπηδ 18, 
401 βίτηυϊ οἰθυ πᾶ Πδῦοοθ ἰθπθδηΐ ἀομματη 

ΟΌΓΤΏ. . « « « τηδρηὶ [461] ΤἌτηυ]ο. 

ΤΠ. Νοὴ ΒΑΡ ΘΌδπι αἰν} 185 ται] ἃ5 ἴῃ νἱΐα, ποι τη]- 

[πὶ ρϑοιηἰδπΠι, 
Επ{{ουῖβααθ οχθιοϊ ἰπ5-5απὶ οαπὶ Δ θΟΓ 6 τηο86-, 

᾿ [ται18,. 

6Χ Ζυϊθι5 ΟΡΘΠι- ΘΓ θᾶ τη 8Πη1οἷ5, Φυδη ατη ΡῸ- 
[Θγἂπ], 

πα υβύνΙ8πιὶ Φα ΘΓαὶ τη ΟΠ] 115 σΡ Δ ΠΠΟΔΠΒ. 
Ησοο οηΐπη ογδί τὴϊῃὶ σγαίαπι βιρροαϊξανθ, 5] 

[{υἱ5 ορδγοῦ, 
αυ]ρΡ06 δἰϊογάμῃ [6] 1οἸ185 νοϊυρίαιϊοπι δἀἀοουθ 

ΝΡ κεν ΚΣ ΙΝ ΟΒ} ἐτο τὰ [Ρομοῦαπι. 
ΟἸΠΏΙΡ.Ι5 ΘηΪΠ ἀητ5 ΟΓΟΙ5, οἱ, ΠΠῚ5. οί ρᾶγ, 

Ἐβί, ΔΙΊ 415. τηᾶρηι5. (αὶ [α1 ΟρΊθιι5, ποῖ ἃτη- 
[Ρ᾿ὰ5 116; 

ΘδΠ 61 ΠΊΘΏΒΊΓΔΙΩ ἢ ἰουτῷ δὰ δϑρυϊοῦαπι 8ο- 
[οἱριῖ. 

Ἐοβηδίθ, δηϊτησστη ΟὈ]Θοίαίθ οὐηηΐ ἐθρΟΓΘ, πιοῦ- 
αυΐρρα ἀυ]ὁ6 νίνθιθ, δἱ τη 5 δι γ᾽. [[868, 

Ηφώο 8ιώνέ, Ποιηῖη85.; ρΡοβί Πθθο ὁη]πὶ (υ]ἃ ΔΙΊ Ρ 5 ὃ 
[ποὴ ͵ᾶῖὰ ἢῷο 8μηξ; 

βίθα πθο Ἰοχαϊίυγ οἱ Ἰαρὶ5:; πο θηΪπὶ ΘΡῸ. 

1 πὸ 961 ὃ: 

1] Ῥοϑηθ δϑί πιο, δὲ ταϊῃὶ πος δοπιη, {τ ὰ}} ἴου- 

[μὰ : 

πΘ4π6 ᾿ποθπὶ ν᾽ 4θη8 116 600 6115 ἱπαοηδίῃβ αὶ, 
οἰπηῖθιι5. δαΐθμι ΠΟχΪἰθ5 ρΓΘΡαὶ ἱπου!ραίαπη τπηθ 

ΠΠΡβυμὰ : 

ΒοποΥΓΔΌΙ Θὰ ἰπἴθγ 5 α115 τὴ σθοθρὶΐ ἰθρΡ. 

Εἰ δρὸ μυΐαβοδ υἱτγὶ ταὶ, οὐ οπιηΐα, ζμ6}}6 51 π}}}1ἃ 

βϑηθοίαςι οἱ τηθηἱὶ ῥ᾽ θα 15. οδιιδᾶ. 

νυ. : 

ΤΟΙβρΒοσαβ Εποδτρὶ ἰέμ5 ΜΠ] Θβῖαβ, ἃ ΠῊΪ5 ΧΧΥ]. 

ΝΣ. 6 

ΕΠ αρῚ 6]Πυτὰ ἀϊγαπι οὐ τα ]] Ἰην αἰ πουία5, 

[αἴὰπι δαΐθπι ποη γϑ]αὶ ἔπι ρῸ ΓΘ; ΘΓΒῸ Ὠῖο Ἰᾶ6θ0, 

γο]ϊοῖο ριθρο πηδη 505 ἀθοθπ οὐ, μοὶ παῖ] 

Π, η. 320 ὁ. 

Εοταᾶπὶ ἢ! μδηοοο ΟτνοὨ]] ἡλαϊδ ργορΙ παυδιῃ, ὃ 
[νἹ], 

ΒοΙτοτθπι 4 γΟ 5 δου! ρθρονὶὶ ἀοιπαβ (αἰᾶ - 
ἀγυτα 

ῖ 98 



μ δρ4 

ΤΠ, π. 864 ὁ. 

Α. Μένανδρε Μενάνδρου; χάμμοζρεῖ, χαῖρε. 

Παιδοχομησαμένη Ποσιδώνιον ἣ ταλαπενθὴς 

ἤνδρωσ᾽ εἰς ἀϊδην Μόσχιον υἷα φίλον, 

ἐλπίδας ἐνθεμένη πυρὶ χαὶ τάφῳ" ἡ δ᾽ ἐπὶ τέχνῳ 

ὑψηλὴ τὸ πάρος χαὶ φρονέουσα μέγα, 

ὃ νῦν ὀλίγη καὶ ἄπαις ἐνὶ πένθεσιν. ὦ βίε θνητῶν 

ἄστατ᾽, ἐνὶ πτηνῇ χείμενε, λυπρέ, τύχῃ! 

Μοῖρα λυγρά μήπω με βίου σχεδὸν ἔνδοθι βάντα, 
εἰς ἀπαραιτήτους ἦγ᾽ Αἴδαο δόμους, 

πικρὰν δ᾽ ἀμφὶ τάφοισιν ἐθήκατο μήτερα πένθει, 

ι0 κωφὰ λίθοις χωφοῖς δάχουα μυρουμένην" 

χουφίζω δὲ τάλαιναν ὅσον χρόνον εἰς ὄναρ ἥχω, 

, ἠὼς δ᾽ ἀντὶ χαρᾶς δάχρυα πορσύνεται. 

Β. Ποσειδώνιε Μενάνδρου ἥρως, χαῖρε. 

᾿ 

Οὔποτε γηθόσυνος νεχύων τάφος, οὐδ᾽ ὁ πρὸ μοίρης 

θνήσχων μητρὶ φίλῃ τερπνὰ δίδωσιν ἄχη, 
π[ολ]λὰ δ' ἀπὸ στέρνων ἠμέλξατο πιχρὰ τροφήων 

πένθεα χαὶ στοναχάς: Μόσχιον αἰνοτάτη ᾿ 

ὃ ἠρέμα χωχύσει παρ᾽ ἐμὸν δόμον, οἷ᾽ ἀπὸ μούνου 

λειπομένη τέχνου" χείσομ᾽ ἐγὼ δὲ τέφρη. 

Τηλυγέτῳ ἐπὶ παιδὶ παναλγέα χωχύσασα 

μήτηρ, εἰνοδίην τήνδ᾽ ἀνέθηχε λίθον, 
τέρμα δ᾽ ἀνιηρὸν γήρως ἴδεν ἦ ῥα Μένανδρος 

10 ὄλθιος, ὃς τοίου πρῶτος ἔθνησχε τέχνου. 

ΤΙ ἢς 967 7. 

ός, ἀἹφροδῖτ 1]α], ναὸς [ἐ]σ[τ|ΐ μ[ε]υ πέλας 

περ Ἰν ἀναχρέοντα τὸν πόθων ἴδριν᾽ 
γὼ] δὲ παιδέρωσιν οὖχ ἐτερπόμαν᾽ 

ἃ δ᾽] ἄσπιλ᾽ ἐν νέοισιν ἀφροδίσια 

ὃ σεῦ ἀἹντίμιμ᾽ ὁ τύμοος εὐχάραχτ᾽ ἔχει" 

ἅμα χ]νίσει με μῶμος, ἀντι[τάσσ]εται 
τ λλὶ 7 ἐννέπων ἔπαινος, [οἷον ἔ]δρεπίεν 

ὃ Ματροδώρου [ἀἸθ[λο]ς [ἐ]ς Μενεχράτην. 

Ἠ ἢ 3171 ὁ. 

Πεπλασμένον. 

ἱππόθοος χλεινῷ τεῦξεν τόδε σῆμ» ὑπεράνθῃ, 

αὖ τάφον ἐκ θανάτου ἀγαθὸν ἱεροῖο πολίτου 

ἐς βάθος ἐχ γαίης, ἄνθος χλυτὸν, ὅν ποτε δαίμων 

ἥρπασεν ἐν πελάγει μεγάλου πνεύσαντος ἀήτου. 

ΑΡΏΕΝΒΑ ἘΤ ΘΟΒΕΙΟΒΝΘΡΑ. 

Ἅν: Ὡ. 301. ὃ. 

παηο ΒΌΠΉ}5 686 οὗ οὐθὰ ἴῃ Ἰυοία. Ὁ διυονε, 
ἰηβί8 1115, ἵπ νοοῖ 5βια, τηο] βία, ἴουίαπα ες 

Ῥαγοᾶ {γ]5015 Ποηάτιπὴ π16 ἴθγθ ἰηἰΓὰ ν] ᾶπι ὈΓῸ 
ἴῃ ἸΠΘΧΟΓΡΆ1165 ἀυχὶς Π1115 ἀοηοθ, δ[Ὲ8 

διηδΡᾶπ οὐ 8 ἐυτηα] πὶ ροϑβιΐ, τηδίγθιῃ ἰαοα 

τατΐδ5 τα {15 ἸΔρΊ αἴ ι5 απαθηΐθμη Ἰδοῦ τη 5. 

500 16 γο Ταϊάθπι τηϊβϑυᾶπι φυδηαία ρΡ6 1 βομηηΐδ γΘη 
564 οἱ Δυτορᾶ ΡΓῸ σα 1ο ̓ ΔΟυ Τὴ 5 δίδου. 

: ἱτὰ» 
Π. Ῥορβίάοῃὶ, Μϑηδηαυὶ Πιὲ, ὨΘΙΌΒ, γ8]6. 

Νιυπαυᾶπι Ἰεία5 πηογίπογαπηῃ. [πηι] 5, πὶ 

τηου αν, ταδί! ἀΠ]θοἴδ Ἰαοαηαο5 δὲ 40]ΟΓ65, 
πηι]ΐοβ 584. Θηΐτη 6 ρθοίοῦθ Θχργθϑϑὶΐ πυροῦ τε 

Ἰυοίι5 δ ρθη 5; ΜοβοΒΙοη, ταϊβουυίπια, Ἰὴς 
Ἰοηίθ Ἰδιηθηΐδ 1 λυχία ἀοιηαη ΠΠΘΆΠη,. 4 Ἅ]} 

[ΡΓΌΘα] ἀπὲ 
ἀοβοιία πδΐο; Ἰδθθῦο δαΐθπι ΘΡῸ οἰΪ5. 

Θορα5-παίατῃ ἴῃ Πα Πὰ ὁατη-ΟἸη Ἰ -ΘΟ]ΟΓ6 ἸΔΙΠΘῊ 
τηϑίθι., ἰη- υἱᾶ- ροβιίατῃ ἤὰπὸ ἀθαϊοαν! Ἰαρία 

(ΘΡΠαΪ ΠυΤΉ 116 τηδοδύιιμι Βθηθοί 5. γ᾽], βὰτ ἘΚ 

Βδδίιι5, αἱ [811 ᾿ΓΙΟΙ πᾶίο τπουξα8 65. 

Πνὰν,.301 Ὁ, 

Τυσπι, ϑημ8, ἴαπυπι οδί ῬΓΟρΘ ἃ πθ΄ 
ΘΌΡΙΘη5. Αηδογθοηΐθιῃ ΟΡ  ἀἸΠ ΠΤῺ βοϊϑηΐθηι; 
Θ5Ὸ δαΐθιη ῬΌΘΓΡΟΡΙΠΊ-8ΙΏΟΡΙ ΡΒ ποῃ ἀοἸθοίι 
Ἰηἰοιηθγίϑιθ ἴῃ αν θη 65 Ν᾽ ηθΡθᾶ : 

ταὶ Θηχαΐϊα ἑαπια]α5 θθπ6-ποίαία Παθθί Σ 
51πὴ8] τδάϑὶ τὴ νἱδαροτγαίίο, ουβίβας 
Ῥυϊορα ἀϊοθηβ ἰδαδαΐϊο, 4αδίθτα ἀν 
Μαίγοαουῦϊ οεγίδιιοη οὐτῃ Μοηθορᾶΐίθ.. 

ΤΣ ἢν 9... ΤΟΣ 

ΕἸοίαπη. 

ΗΙρροΐμουβ οἷαρὸ ἴθοϊξ Βοοοθ πιοπυτηθηΐα 
ΒΘΡΌΪ]ΟΤ τη οἱ τπουΐβθ βδηοῖ! οἷν 8 Βοημυτη.ς 

Οχ ἴθγγα ἴῃ δι πἀϊηθιῃ; ΕΠ 05 ἱποι θυ μι 

᾿ [Π]αυδηάο 
ΔὈΥΙΡυΪί, ἴῃ Τη81}1} τηϑ θη Ρϑυβδηΐδ γϑηΐο. 



Ἧ, ῃ. 8192 ὁ. 

ΙΣ τῇ ἡραχλείδα. θύγατερ, πολυαίνετε νύμφα, 

 Νίχα, σοι μεγάλας ἀντὶ σαοφροσύνας, 
ἔτι τ τοι μνάμαν φέρεται πόσις, οὐδέ τις ἄλλα 

ποσὶ ζῆς ἀπο θὴ δον ὅλως 
᾿ σὺ λυποῦ" πρὸς ὀλίγον ἐστὶ τὸ 

ο΄ ζῆν' τὸ τέλος ὁ χρόνος ἀπαιτεῖ, 

Π, Ὁ. 319 ὁ. 
Διονύσιον Ποσειδωνίου 

ὁ Δῆμος. 

᾿ χϑρδ ἐξ ἑτέων δεχάδας χαὶ βαίον ἐπόν τι 

᾿ ϑρίονς ἀριθμέων μῆχος ἐμῆς βιοτῆς 
ΚΟ: χυδίστοιο νεωχόρον᾽ ἐχ δὲ πόλειος 

ἯΝ εὐθύνης ἐχτὸς ἐμῆς ἐθέμην, 

εἰς ἀρετὴν λεύσσων Αινύσιοί" ἀντὶ δὲ τῶνδε 
χρύσεος ἐκ δήμου χεῖτ᾽ ἐπ᾿ ἐμοὶ στέφανος. 

ΤΙ, πη. 494 ὁ. 

᾿ Ἴτοις ἐν ἀνθρώποις, χλέος [ἤ]ρατο ΠΠηνελοπείης 

ΝΑ μοιρῶν δὲ μίτοις ὑπ᾽ ἀέθβαίοισο 
ἔζησ᾽ ἐννέα χαὶ δέκα. ἐλρτν 7εν δὲ πρόμοιρος".. 

Π, ἢ. 447 ὁ. 

ἦλθεν ἀπὸ ξείνης Κλεοφῶν χθόνος, ἦλθε δ᾽ ΕΠΑΙ- 

ΙΔΟΣ, 
τὰς Νοῖρα 'προφάνη σχέτλιος ἠδ᾽ ἀλόχ[ου. 
Ἐϊδε γὰρ οὺς ἐπό[θησ]ε χαὶ ὀρφναίην ἀνὰ νύχτα 
Ε' τοὺς τρισσοὺς νέχυας σταθμὸς ἔραζε δόμου. 

ΕΠ δ᾽ εἰς γο[ε Ἰροὺς θρηνοὺς, μώνος ἀθρόα μύσας 

ὃ ἡϑρεόνθνν εὐνήν, οἶχον. π. ὃς πολιήν. 

τὸς ἐγὼ Κάλλιππος ἀνιηροῦ Κλεοφῶντος, 

οξγθάδε χαὶ μήτηρ χεῖται ἀριστόπολις, 

οὗ χοινῇ μοίρῃ δεδμημένοι, ἀλλὰ πεσόντος 
τρεῖς ἅμα λυγαίου χεχλιμένοι θαλάμου. 

Νύχτα δὲ πιχροτάτην μεταδόρπιον ὑπνώσαντες 

᾿ οἰχοῦμεν μέλαθρον Πλούτωνος ζοφερόν. 

᾿ Ἢ κἱ ἐδ. 
Ἂ Κοινῆς γαστρὸς (2) ἀδελφὲ... εἷς ἀΐδαο 

καὶ, «ος τύμόου χοινὸν ἔχειν ἔλαχον. 

ον τς ΤΥ 505 

ἮΝ ἢν 972, ὃ. 

ϑαἶνθ, Ἠθγδο! Π]1α, τυ] ὰ-ἰαἀ6-αἴρπὰ ΒρΡΟηΒβα, 

γ]οίονϊα, {0 τη ρπϑτη ΟὉ πηοἀοϑιίδηι, 
ΘΕ} 15 Δά ΠΟ πιθῃηοΥἶδπι ἰθπϑί οοη χ, 6466 [ὰ 

675 ἴῃ [πρα}65 γϑηϊΐ ἀχον {μι 5. 

ΗΣ π΄’. 372 6, 

[πΠ]ΔΡῸ Δ ΡῚ5 5. τη : ῬΟηΪ, τὴ6 5101 15 1δὶ 
ΤΠΘΠΊΟΓ 0 ἐοίθυηθ τη ΟΠ τη θη τηι αἰ αι ΡΠΙΙΠῚ. 

Ουδηίΐαπι γἶνὰβ ἀθοίδγα ; ἢ] ΟΠ ηἶπῸ 

ἰὰ ἀο]6; π΄ ὈΓθνΘ βραΐϊιηι οδ5ὶ 
γίνου; ἤηθπὶ θη ρι5 ροβίαϊαί. 

1, ἢ. 379 ὃ. 

Θιοπγβίαχη Ῥοβίἀοηὶ! ΑἸίλι 
Ῥοραυϊὰβ λοποργαυϊέ. 

Θορίθτη ἴθυιθ ἃπηουιτη ἀθοδαὰβ οἵ ὈΓΘνΘ ἰΠΘῸΡΟΥ 
[Πα υ14 

Ἰηνθηΐθ5, ΘΠ ΤΊ ΙΔ ἢ5 ἸΟΠΡῚ πα ΠΘτὴ τηθῷ νἱΐῷ, 

ΒΔΟΘΏΪ οἹουϊοϑὶ αἱ ΠΘΟΘΟΡῈΒ5 ἴα]; οἱ οἰν να 15. ρ6Γ- 
[πηϊ588 

τηδρ᾽β γα, ΤΙ] ΟΠ 5 ΠΟῚ ΓΟ] αί5, ἀθροβαὶ 
δα νἱγϑαΐθηη βρθοίδηβ ΠΙΟΠ ΠΥ 5105 Ὁ ῬΓῸ 506 η10) {8 
δγθα ΡΟΡῸΪ1- 558 Ἰτηροβιΐα δὶ τη] ῃὶ ΘΟΡΟΠᾶ. 

Π, π. ἀϑᾳ ὃ. 

48 Ἰη 6 ΠΟΙΏΪΠ65 β]ου τὴ {01} ῬΘΠΘΙορ 
οδϑιἰαΐθ : ρϑγοδυιτη διιΐθιῃ ἢ}15. 5110 ᾿πηΡ]ΔΟ Δ ὈΠΠΠΡι15 
νἱχὶδ πόνθτῃ οὗ ἄθοθια.... ... ΡΙΘιμδίπιο ἴαίο ....- 

Π, ἢ. ἀ.. 

ϑηϊ, 80 δἰίθηδ ΟἸθορῆοη ἰθγγα, νϑηϊ' οἱ Ερϑάαβ 

, [(), 
αι Ῥάαγοᾶ. ΟΟΟΙΡΡΙΐ Τϊβουᾶ δίαιθ ΘΟ] ΡῚ5 

ΨΙΔΙ δηΐπὴ 4105 διηδνογαΐ οἱ δίγᾶ ἰὴ ποοίθ [Ῥαγοα. 
ὑπ] η05 τποῦί085 βἰδίϊο Βα ΘΓΓΔηΘ 8. ἀΟΤΉΙ5. 

Θογγαίαβ δύ ἴῃ ᾿ΌρΡΌΌΓΟΒ. Ρ]δηοίι5. 5018. πηἃ 5]- 

[Ἰθηΐϊο ῬΓΘΙΊΘΠ5 

ογΟϊ αΐθπι, σα 116, ὁ. 6. ΘΟ] σΊατη, ἀοιημη,.. - .. 
[οδη θη. 

ΕἾΠ5 650 ΟΔΠΠρΡυ5 τηρϑι ΟἸθορ μοί, 
Πῖο οἱ τηϑίϑι Ἰδοθί ΑὐἸ βίο 5, 

ποη οομππηὶ αϊο ἀοτηϊ, 588 οδαθηΐθ 

{τ65 5ἰπ|ὰ] ἐθηΘὈΓΙΘΟ50 βίγαί! ἱῃδίδιηο. [5001] 
Νοοίθιη αυϊάθπι Ρ6Γ διηδΡ Ββ  πηϑτη, ροβύ οορηδτη 

Βδριΐϑηηαβ ἰθοίατη Ῥ]αἰο 5. οδ! ρΊ Ποβατη. 

Π, ἢ. 402 ὃ. 

(οππτηπηϊ αΐθτοὸ ἴγραΐον Θρτθββι5, ἴῃ ΟΓῸ0Ο [5.1η. 
οὐ [5ϑογδυῦιατα) ὑσπη}}}} σοΙημη6 ὨΔΌΘΡΘ ΒΟΓ{π8 



Ω] 
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" 
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᾿Ὑψίνοον δ᾽ πλοῦν με, θάνοντα δὲ θάψε με μιήτηρ 

ἫΝ ὶ Σεῖτι[ς] (2) ἀδελφεί[ῳ] χοινὰ ΤΑΥΞΝ τς 

Ἡ πϑθ'; 

ἙΓρμῆς 1] ΚΙομμαγηνός 1] 

Καὶ δεχετῆ τις ἰδὼν τόμθῳ σχεφθέντ᾽ ὑπὸ μοίρης 

Ἑρμῆ Κομμαγηνὸν, ἔπος φρασάτω τόδ᾽ ὁδίτης" 
Χαῖρε σὺ, παῖ, παρ᾽ ὁδοῦ, χήνπερ θνητὸν βίον ἔρπες 

ὠχύτατ᾽- ἔπτης (92) γὰρ μερόπων ἐπὶ Κιμμερίων γῇ 

ἐννοςς γὰρ ὁ παῖς Ἑρμῆς. . .ς 

Π, ἢ. 641 ὁ. 

Φῴλχτατα τέχνα δύω χατεθήκαμε[ν] ἐν χθονὶ τῇδε, 
τῆς ἀπαθοῦς μοίρης ταῦτα τεχνησα μένης" 

σπλάγχνοις ἡμετέροις γὰρ ἀεὶ χατέθηχεν ἀνίαν 

ὠχυμιόρων πίαί(Ἴδων. πένθεσι τειρομένοις. 

Π, ἢ. 641. 

ὀχτωχαιδεχέτης χεῖμαι, φίλε, τῷδ᾽ ἐνὶ τύ[μ]ξῳ 

᾿Δῶρος Σαρδιανὸς δαχτυλοχοιλογλύφος. 

Μαῤίωνος Λύδοιο πατρὸς, μιητρὸς δὲ Λαχαίνης, 

σέυνον ἄτερ Κύπριδος" ζήσας [βί]ον, ἀλλά με καὶ 

εἰ 

Ὡ ἄχ[λη ρον... 

ἯΙ, πη. 671 ὁ. 

“Νινῆμ᾽ ἀσκληπιάδ[Ἡ] Πυλάδου τόδε τεῦξεν ἀρείων 

πρῶτος χαὶ φιλί[ῃ] καὶ γένει ἐγγύτ[ατος. 

Δεύτερος αὖθ᾽ ἑτάρων προφέρων ἀσχληπιόδωρος 

οἰχεῖος φιλίην [ἡ δὲ παρωνυμίην. 

Ὁ Φαῖδρος δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσι τρίτος, φιλίῃ δ᾽ ἄρα πρῶ- 
ὃ Γεσὸς 

δείματ᾽ ἀείμνηστον σῆμα φίλῳ ἑτάρῳ. 

Τέτρατος αὖ Νέμφις. Οὗτοι τάφον ἐξετέλεσσαν, 

“τέσσαρες ἐκ πολλῶν μνήμονες εὐσεύίης. 

Π, πη. 671 ὁ. 

ΣΏ]μα τόδε Στατία μνημιήϊον ἡλιοδώρῳ 
“τεῦξα πόσει γλυχερῷ δύσμορος [ὠ]χυμ[όρῳ. 

Π Ἢ.611 . 

"Τοῦτο τεῆς φιλίης μνὴ μμήϊον ἀμφί τε τύμόον 

χευάμενος χαθύπερθε Λεοντεὺς θήχατο γαίῃ, 

Ζώσιμν, ὑπηρεσίης ἕνεχεν χαὶ ἀμέμφεος ἔργου" 

ἀνθ᾽ ὧν δεσποσύνῳ τέλεσας πυμάτη χάρις ἥδε. 

ΠΑΡΡΕΝΒΑ, ἘΤ ὉΟᾺ ΒΙΟΒΧΡΑ. 

Ἡρρμδοραυ' νοραραο Π16, ἘΡΎΟΥ 
{Ὑἱ} τηΘ. 

5115, ΓΓΑΓΡῚ δοπηπμηϊα τας Ποαΐδ. 

Π, π᾿ 839 ὃ, 

᾿ἬΘΓΙ65 ΟΟΠ ΠΡ ΘΠΙΙΒ. 

[ἰϑοίυπι ἃ, 8 
Ηδθ ΠΊο ΠῚ Οοποτπαροπυιι, γοΡΡυτη ΠΟΟ06 ἀϊοαὶ ν 

Πν, π᾿. 91} ὃ: 

ΠΠΘοἰἰββίπηοβ ΠΡ ’Ὸ5. ἀπο5 ἀοροριήπηυ 
ἄπ ρᾶτοῦ ἢῶο τηδομϊηαία : Ἐς ἢ 

Ῥοοίου 5 Θαϊπὶ ΠΟΒ.ΡῚΒ Θ Θ ΡΠ ΠΩ Ἰη)θ οἶς, ε 

Ὀγον 5τ-ν παίογαμῃ ᾿ποία δἰ 118. 

ΤΙΣ ἣν 6 ΘΑΣ 

Θοχϑβογίθῃ. .. - 

Π, η. 671... 

Μοπιπιδηΐατα Αϑοδρία ἘΠΕ ΓΙ 
᾿ ᾿ [5 τὰ 

αἸΠοαν ΒΘ ρ6Γ-ἸΠ ΘΠ ΟΡ Π]υ1Ὼ ΒΘΡΌΪΟΤι 

Ουδιίαβ ἀθῃϊηο. ΜριηρΪ5. [β{] ΠΝ 

4υδίπον 6Χ τ} 1015 ΤΠ ΠΊΟΡ65 Ῥ᾿θία 8... 

Π, π. 671 ὁ. 

Μοπυπηθηΐατη μοοοθ ϑίδίϊα τηθηουὶδ]θ Ηθὶ 

Θχϑίγαχὶ σοη]υρὶ ἀυ]οὶ τηϊβου:βονίθ-ι 

Π, ἢ. 671 ἀ. 

Ηοοίας τη οἰ ἐδ πο ατη θη τὴ ΟἸΓΟ Πα 10 
οὐτα -αἸ Πα} Ἰη-Βατητηο-Ἰοο0 [,ΘΟηΐΘῈ5 ΡῸΒ5 
Ζοβίπιθ, τηϊηἰβίθυϊ! ργαίϊα ἐπὶ οἱ Ἰησα!ρᾶ 

[δηϊτο]- ἰθβἀπηοηϊαπι 
ΡΙῸ 5 φυὰ8 Π6.111-ἢ]10 ἔθοϊβί! Θχίγριηαπι, 



Γὰ" ΠΩΑ͂Ν..,.- Φ ἢ“ ΡΥ μι ᾿ς. Ἰ μι ΑΝ τς Ὁ νου ι π λδου 

1, ἢ, 080 ὁ. ̓ 

ΝΠ πὰ ἠδμὶ, ὡς ΓΊΝΟΝ εὖ Ἑτων: 

“νι ζωη] Ἰς γενετῇ θέμενοι χρέος [οὖκ ἀλαωπῷ, 

ἀλλ᾽ ἄρα] σῶος ἐγὼ χαὶ παρὰ Φερσεφόνῃ. 

δ των χαὶ ἄμεινον τῷ ὑπὸ παίδων. 
᾿ παῤχυθέντι δόμους ε[ὶς ἀ]ίδα χατίναι" 

χαϊὶ σ]ὺ δ᾽, δδῖθ᾽, ἀγ[(7]ἃς χάριτας τίσασι τοχῆι 

᾿ἐ[σθ]λὰ ἐπευξάμενος, ἕρπε δι᾿ ἀτραπιτοῦ, 

Ἅ: ἢ: 

Ἔ Βο λοὺ τάφος εἰμὶ περίφρονος" ἡ γὰρ ἀχηθὲς 
ο΄ οὔνομα τῆς ἀρετῆς εἶχεν. ἀειδόμενον. 
ον, ἄτροπε Μοιράων, τί τὸν εὔτροπον ἥρπασας ἄνδρα 

Ἰρ4 ὁ. 

πον, ἕξ μονάδας, τρεῖς δ᾽ ἐτέων δεχάδας: 

᾿ πέτρος δὲ Γνωτὸς σταθερὴν τή δὶ πλάχα χαρά- 

[ξας 
στῆσεν ἀποφθιμένῳ τοῦτο γέρας παρέχων. 

Φ ἀ᾿ Τῦδι ὁ, 

Θεοδώρου. 

Ἦνθα μὲν Αἴας χεῖται ἀρήιος, ἔνθα δ᾽ ἀχιλλεὺς, 
ἔνθα δὲ Πάτροχλος θεόφιν μήστωρ ἀτάλαντος: 
ἔνθα δ᾽ ἐπὶ τρισσοῖσι πανείχελος ἡρώεσσι 

ἥ αν χαὶ ἘΓΉΡῸ τέλος Μουσώνιος ἥρως. 

νὰ τ ὃ 

᾿Μυστιπόλοι Δήυνητρος, ἐμοῖό τις ἱερὴ ἔστω 

μνημοσύνη Δηοῦς παρ᾽ ἀναχτόρῳ" οὔνομα μέν μοι 

ΕὐἸνείχη, τίχτεν δὲ Θάλειά με χυδήεσσα 
“πατρὶ φίλῳ Καλλαίσχρῳ ἀγαχλεῖ: τοῦ δ᾽ ἄρ[α μή- 

ἰ ίτηρ ()} 
ὲ ἰπδυνίοη: τῆς δ᾽ αὖτε ϑαόφρων ἱεροφ[άντις [9] 
ἦεν ἀπ᾽ Εἰσαίοιο φερώνυμος ἀντολ'. 
Ἐ]ϊσιδότη᾽ τοῦ κῦδος ἀμύψμον...... 
δητήρων" πάππος δ᾽ ἀρ᾽ ἐμεῦ πέλεν. ᾿. .-. 
Ζώιλος, ὃς δοιοῖσιν ἀδελφειοῖς φρον...... 

Τῷ μὲν ἀπ᾽ αἰγλήεντος ἀναχτόρου ἱερο[φάντῃ 

Γλαύκῳ" ἀτάρ σοφίης ἡγήτορι τήν τε πλα..... 

δρέψατο, Καλλαίσχρῳ περιωνύμῳ" οὐ μὲν ἐμεῖο 
νιν ς, οὐ συγχλήτοιο πέλει γένος" ἀγχόθι γάρ μο[ι 
νι... ἤαδων ἕπεται χ)έος Αὐσονίηθεν. 

ἘΠ ἢ 66 Ὁ. 

ΦΙΛΟΣΤΕΦΑΝΟΥ͂. 

ΕΓ αἴῃ δ᾽ ἐν Σιχελῶν Τριναχρίδι χέῦμα δέδεικται 

ΩΣ ἜΘ ΤΣ δ ΤΡ δος κθτῆ, ἢ {Π.᾿ 

ΤΠ, π. 680 ὃ. 

εν ηΔρηᾶ, Ρδἰτΐ, αἱ 75 68, θ6η6 ὑγἱθασΓυηΐ, 
αὐ ΡΓῸ νἱΐα σϑηϊίοῦὶ βοϊνθηίθα ἀθθιίαπι ποὸπ ἰθη6- 

[Ὀν15- πνοαί, 
564 αἱ ΒΟΒΡΌΒ Θ6Ὸ 8ι)) οἰϊατι ἀρ ῬΓΟΒΘΓ- 

[Ρ᾽ηᾶπη. 
Ὀἰν]ηϊ 5-ἀδίαπι ἀοπαπη οἱ τη] πι5. {1 φαὶ 0 ΠΡ ΘΥῚ5 
ΒΘΡυΪ 5 6ϑί, ἀοπηοβ ἴῃ Οτοὶ ἀθβοθπάθγο: 

οἱ ἰὰ φυϊάθπι, ν]αΐου, {18 4υἱ βᾶηοίαβ σγᾶίθβ 580]- 

[νϑγαηΐ ρδιθηϊ 
Βοπᾶ ργϑόδίιβ, γα ΡΘΡ νἱδπὶ ἑμαῆι. 

ΤΠ, ἢ. 7106 ὃ. 

ΕαΐρορΙΪ ΒΘρΡΌ]ΟΓ ΠῚ 501π ῬΓ ΘΠ 5 : 58Π6 ΘΠΪπι γ6- 
ὨΟΙΏΘη ΘΧ νἱρ αἴ Δι οο᾽ογαΐαμι. [τὰ 

ΑἸΟΡΘ, ὃ. 6. τη !ρπᾶ, ῬΔΡΟΔΡαΙη, οἷ" ὈΘηϊ σιμὴ γᾶ- 
, [Ρυϊδέϊ νἱγαμα 

αυϊ ἴογοθαΐὶ βοχ τηοηδ 8, ἰΓθβ 8. ΔΏΠΟΙΡΏΓμ 46- 
[ὁάα55. 

Ῥρίγαβ διυΐθηι Νοίι5 βίδὈ}] 6 ἤδηοοΘ ἰαραϊατη ἢ 1πηο]- 
[5ἅτη 

βίαϊυϊ: ἀοίαποίο ἤσηο ΒΟΠΟΓΘ ΠῚ ρΓΘΌΘΏ8. 

Π, π: 708 ὃ. 

πη δοδ σε. 

ὉῚ 1Δοϑὲ Α͵ὰχ Μανουγίϊυβ, αδὶ ΑΘ ἢ11165, 
Ὁ Ῥδίγοο!β α115 ΘΟ 51}10 ρδ0 : 
161 {γι θ5 ΠΘΓΟΙ 5. ΡΘΓΒΙΠΏ1}15.᾽ 
Δηΐπη0 νἱΐαιθ ἤπθ 7αοοέ ΜΌΒΟΙΪ5. ΠΘΓΟΒ. 

11 ΠΑ τ τῆν ὦ ὑπ ἢ 

Μγϑίθ (βϑγουῖβ, τηϑὶ αυδρίαπι βδογᾶ δὶΐ 

τηρπηογῖα (θγουὶβ Ἰαχίδ ἴαπιιτη : ποίηθη αυϊάθτῃ μαϊὶ 
Ἰδαπῖοθ, ρϑρυὶῖΐ δαυΐθμῃ ΤῊ ΔΙ Ϊἃ τὴ8 β]ουῦ]οβᾶ 
Ραΐγὶ οᾶγο (Δ]]Π ΘΒ ῆγο. γᾶ] 6-Ἰηο} 110; οὐ] 5. ἀΠ 666 

[τηαΐον 
Ἐπηΐοθ ; 6Χ 8ἃ διιΐθηι ργ 6 η5 ΠΙΘΓΟρ δηἰᾶ 
ογέα οταὶ 80 1850 ἴθγθηβ- ποι αηίοίϊ. ... 

5 ἀοἱᾶ : οὐ)5 β]σγῖα ἱπου!ραΐα.. .. .. . 
ΟΓΔΙΟΓΊΙΩ ; ἈΥ115 ΠΟΠΊΡΘ ΤΠΘ115 ΘΓ. . «ον ος 
ΖΟΙ]α5, 4 φο ΠῚ Π15 ἔργα υ! θ5.... «00 6. 
{Ππη| φυϊάθπι ἃ 5ρ᾽ θη! ἴδηο Βἰθρορ ῃδηίω. ᾿ 

6Ιαποο; δἱ βαρ θη ἀποίοτϊ. 

οΟἸ]]ορὶς, Δ] βοῆγο ἴδτμοβο ; ποη αυϊάθιηῃ τηοὶ 
ἐλ οτφς Βϑῃδίου 5 δϑί σθηι 5; ῬΓΟΡΘ ΘΗ ἴηΘ 

ΠΣ ποτα νὰν τς ἠὲ Βθααϊίαν σ᾽ουῖα ἃ0 Αὐδβοηϊ. 

ΠῚ, πα. θ6 ὁ. 

ΡΗΠΙΟΘΤΕΡΗΑΝΙ. 

[ὴ ἰθγγὰ 5: σα ]ογαμῃ Τυϊηδουὶ Πατήθη τηοηβίγαίτη οδὲ 



ὅ98. 

τ ύτῶτον; λίμνη καίπερ ἐοῦσ᾽ ὀλίγη, 
ἐσχυθον δίνη σιν" ὃ πρὶν ποσὶ παῦρα τινάξης, ᾽ 

αἰονιδίως ξηρήν σ᾽ ἤλασεν ἐς ψάμαθον. 

Π| ἢ Εν. 

ἈΑΔΕΣΠΟΤΟΝ. 
“ς 

ὁ θράσὺς ἀνθέσταχεν ἔρως τῷ Πανὶ παλαίων, 

χά ϑπρις ὠδίνει, τίς τίνα πρῶτος ἑλεῖ’ 

ἰσχυρὸς μην ὁ Πὰν χαὶ νὸς δι τ ἀλλὰ πανοῦργος 

ὁ πτανὸς χαὶ ἔρως: οἴχεται ἁ δύναμις. 

ΤΠ. τς 108... 

' Πϊραχ[λΊέ εἰς], σοὶ [τ]όνδε Κλεόμόροτος εἴσ]ατίο 

[πἸύρ[γο᾽ν 
χαὶ δήμῳ, ποταμ[οῦ τ]οῦδε [πα]ρ᾽ ἠϊόνα], 

θαυμια[σ]τὸϊν {[μὲ[ν] ἰδεῖν, πολέμοιό τε πᾶσιν ἀζρω- 

[γὸϊν 
ἀστοῖσι, προγόνων δόξαν ὑ[περ]θ[ἐμἼενος. 

Ὁ Οὕνεχ[α χ]αὶ τιμαῖσι[ν] ἀμείδετα]: ι [ἀ]θανάτοισιϊν 

εἰὐδαίμων [πα]τ[ρὶς Πα]νταχλέουϊς γ]ενέην.. 

10. ηἰ ἢ45 ὃ; 

Ω ἐύσται, τότε υ εἴδετ᾽ ἀναχτόρου ἐχπροφανέντα 

νυξὶν ἐν ἀργενναῖς, νῦν δὲ μεθη μέριον 

ἐχ προγόνων ῥητῆρα λόγοις ἐναγώνιον αἰεί" 

τῶν ἀποπαυσάμενος, θέσφατα νῦν ἰάχω. 

Ὁ Οὔνομα δ᾽ ὅστις ἐγὼ μὴ δίζεο- θεσμὸς ἐχεῖνο 
μυδτυξὸς ᾧχετ᾽ ἄγων εἰς ἅλα πορφυρέην’ 

ἀλλ᾽ ὅταν εἰς μάχάρων ἔλθω χαὶ μόρσιμον ἦμαρ, 

λέξουσιν τότε δὴ πάντες ὅσοις μέλομαι, 

Νῦν ἤδη παῖδες χλυτὸν οὐρδοκῳ πατρὸς τε 

1 φαίνομεν, ὃ ζωὸς χρύψεν ἁλὸς πελλ. 

οὗτος ἀπολλώνιος ἀοίδιμος, νι ρον ες 

σημαίνει μύσταις οὔνομα πατ[οὸς.. 

σὺν δὲ Ποσειδάωνι φερώνυμος εὐπα 

ΠΡ. Τ{δὺ; 

ὦ ξεῖν[οἱ], θηεῖσθε μετ᾽ εὐχλε’ ἀνάχτοβα Δηοῦς 

χαὶ γενεὴν πατέρων εὐχλεᾶ Πραξαγόρας, 

ἣν ἔτεχεν Μελιτεὺς Δη μόστρατος ἠδὲ Φιλίστη 

φύντες δᾳδούχων ἀμφότεροι τοχέων᾽’ 
ὃ ἀλλά με καὶ παίδων χοσμεῖ χορὸς, οὗ τὸ προμυστῶ" 

ἄλλων ἐν τελεταῖς στέμμα χόμαισι θέσαν, 

ΤΠ 158 Ὁ 

Γηραλέην ψυχὴν ἐπ’ ἀχκμαίῳ σώματι Γλαῦχος 

ΑΡΠΕΝΘΑ ΕΤ ΘΟΠΒΙΟΕΝ. ὁ 

ἐρόχλ ον. ἐν ᾿ λα δ ΔΑ: ἌΝΕΝ ἐπε δ στ 

εὐ Ν . ἐ ἐ 5. ᾿ ; ἐν ἃ ᾿ 

ΒοΙΓΘη Δ Πη, ΡΆ]05 (ᾶτην 5 5} ρᾶῦνᾶ,. 
ὙἱοΙΘπίτπι γον οἰ θὰ5:; αοά ρνϊυβαιδπι ρϑάϊθι 

ΓΡδυ]α]απὶ ΔΊ ν ΘΡΙ 
τ ροὴϊα 5ἰοοδπῃ (6 ἰηβθοίαίαπι οδὺ ἴῃ ἀγθπᾶπηνς 

ΠΙ, π. 81 ὁ. 

ΔΝΟΝΥΜΙ. 

Αὐάδχ οΟὈ5. 110 ΑΤΩΟΥ οὐτῃ ῬΔΠ6 Ἰποίδη5, τι ι 
οὐ ΟΥρυῖβ ἐπ ἤοο Ἰδθογδί αἰθι αἰτοτη βαθιραί;, 

γϑΘη5. (υϊάθπη Ῥδη οἱ γοβθυβίαϑ, δἰ γϑίθυδίου 
8165 οἱ ΑΠΊΟΡ : Δ]: το. 

ΠΠ: ἡ..108: 

Ηδγου 65, {101 μδησοθ (Ἰθοιητοίιβ ϑροχὶΐ ταντῖπι 

οἵ ρορὰϊο, Πυπηϊηῖβ Βυΐαδοθ δὰ ΤΊΡΔΠη,. 
ΤῊ] ΡΔΌΙ]Θ ΠῚ γίδια, δὲ ἴῃ θ6 110 ὀιηηῖ θα 5 ΔυιΧ απ. δε 

Οἶν] θῈ15, ΤΠ Δ] ΟΓ ΠῚ οἸΟΥΪα, 5ῈΡΘΙ Ροβίϊα. Ὁ 
Ουδργορίον. ΠΟΠΟΡΪΡΙΙ5 ΓΘΙΠΙΠ ΘΙ ΙΙΡ μαοηαϊθεν 

ἴθ Πχ ραίνϊα Ῥδηΐδο! 5 ΒΡΘΟΝ ᾿ΠΕΞΗΣ 

ἽΠ ΒΔΕ ΒΟΟΣ 

Ὁ πηγϑίδ, ἑμηο τη6 ν] ἀἰβι 15. 6 ἴδηο ργοδθιιηΐθηι.ῦ 
ποοίϊθι5 ἴῃ οδηα 1415, πὰης δαΐθηη ἀἸυγηυτη, ἢ. 

[Ἰπίϑράϊα, 
ἃ ἘΘΕΕΥ ὉΡΔΙΌΓΘΙΠΙ ΘΟ αθη 15 ΡΥ τα ΒΘΙῚΡ 

48 οἸη5588, αἰν]ηδ-αἰοία πηο οἸαπθ.. 
ΝΟΙΆΪη6 δαΐθηῃ 4115 680 81) Υ6 αυθρᾶβ; τἰΐα 

ΤΩΥ ΒΕ 1015 ΔΕ ἀρθη5 ἴῃ ΠΠΔΓ6 ΡΓΡΌΓΘΕΠΙ τ: ς; 
564 οπὴ ἴῃ ὈΘδίοΓΙΙΠῚ 8θ6168 γΘΏΘΙῸ οἱ, [αἰ] θη αἱ 

αἸοθηΐ ἴσπο 58Π6 ΟἸΏΠ65 ΠιθιΊ), ποηιθΉ,, 6 

[οαιτιο 
Ναμπο Ἶ8πι πδ1 ἱπο! πὶ ποηιθη ραίτῖβ ορίπηϊ ῦ 
ἴη-Ἰὰοο πη -Θαἴπη5, ααο γίνθη85. οσοι αν]! 

ἢΐο ΑΡο]]οηἶ5. Θ6] 6 06, Ζαθτη. . . . . 
Ἰηἀ]οδύ τη 5.15 ΠΟΙ θη Δί} 15. 

ουπη ῬΟΒΙΟΠΘ ἴθγθη8- ΠΟΙΊΘΗ. . . - - 

ΤΙ ἢ. 15. 

Ηοβρὶΐθβ, τϊραθυπηα]-ϑρθοίαίθ ροβί οἱογίοβα ἰβὶ 

[ΡΙὰ (θῖὸ 
οὐ 5. ΓΡϑιὴ ρδίγαμη ο]ουίοβᾶτη ῬΥΑΧΔΡΌΓΕ, 

αυδῖη ρϑηυϊ Μο] 6 η515 Π᾿δπηοβίγαίαβ δίψυο Ρ 
Ὠδίϊ ΔτΡ0 6χ ἀδαμοῃ ϊβ ραγ θη θυ5:; 

584 τη8 οὖ ΠΡ ΘΓΟΡάπὶ ΟΥΠδΐ ΟΠΟΓΒ, ΔΕΪ ὈΓΌΙΗῚ 

ΔΙΠΟΥ ΤΩ ἴῃ ἰη] 180 1Ο 5 ΘΟΥΌΠδΙη οΥὐἰ πὶ 51 

[Ροβιιοῦ 
11, ἢ. 138 ὃ. " 

ΘΘΏΣΙΘΙΩ ΔΗ ΠΊ8Πη ἴῃ ΠΟΡΘΩ  ΘΟΥΡΟΤΘ ΟἸδαοα5 



δ» 

ὄργια πᾶσιν ἔφαινε βροτοῖς φαεσίμύροτα Δηοῦς 

Υ ν 

᾿ς εἰναετές, δεχάτῳ δ᾽ ἦλθε πρὸς ἀθανάτους. 

ο΄ πὸν θάνατον θνητοῖς οὐ χαχὸν, ἀλλ᾽ ἀγαθόν. 

“-- ΠΡ ἢν.956 ὁ. 

ΠΟ Σηΐχοι ἰαμθικοὶ εἰς Ἀλέξανδρον. 

Οὐδὲν τὰ φαιδρὰ τοῦδε τοῦ χόσμου, φίλε. 

Πρὶν γὰρ φανοῦσιν, ἀφανίζονται τάχει, 

ὡς ἄνθος, ὡς ἄγρωστις, ὡς σχιᾶς ὄναρ. 
“Τὰ χείρονα στέργουσι χρειττόνων πλέον. 

Θᾶττον πρὸ ὥρας τὰ χαλὰ παρατρέχει. 

Οὐδὲν τὸ χαινὸν τῆς τροπῆς ταύτης, ξένε" 
ἀνθεῖ υόλις, φθῆσι δὲ, φθάνε: ταχέως 

ἄχανθα" δυσώδης γὰρ ἢ χεντροφόρος, 
ἐβλάστησε, τέθηλεν αὐτῆς τὸ χλέος. 
υ ἕν ἦμαρ ἠφάνισε ταῦτα πολλάχις, 
᾿ἰχενούς τε χατέλειψεν αὐτῶν δεσπότας. 

ἣν τυγχάνει μόνιμον, ἄφθιτον χλέος 

ἡ ἀρετὴ, ἧς καὶ χρόνος πανδαμάτωρ 
γνώμην ἀγαθὴν δαμάσαι οὐχ ἰσχύει. 
ὕ Θέλεις τοιγαροῦν παρ᾽ ἐμοῦ μαθεῖν, ξένε, 

πρὸς τί ταῦτα ἔλεξα πρὸς σε; νῦν μάθε" 
“Βασιλεὺς ἀλέξανδρος ὁ χοσμοχράτωρ, 

ἵ ὀλυμπίας ὁ βλαστὸς, εὐανθές ῥόδον, 

ἐχ βασιλικῶν αἱμάτων βεδαμιμένον, 
Ὁ ἥρως βριαρὸς, γεννάδας, θυμολέων, 

οὗ μὴν σπάθην ἔφριξαν ἱταμῶν φῦλα, 

οὗ τὸ δόρ᾽ ἐτρόμαξε Περσῶν ἡ φάλαγξ, 

ὃς βαρδάροις ἅπασι πρηστὴρ ἐπῆλθεν, 
ὃ τετραμερῇ χλίματα, τὴν γῆν, οἰκοῦσιν" 
οὗτος φαεινὸς ὀφθεὶς τοῖς Μαχεδόσι, 

᾿ βαθδαί! πρὸ ὥρας ἐξέλιπεν, ἐχρύδη, 

᾿ ὡς ὑπὰ τὸν μόδιον ἔχλαμπρος λύχνος. 

ΠΕ ἢ; 959. 2. 

Στίχοι πρὸς εὐφημίαν Ἀλεξάνδρου. 

Αὔχει, Φίλιππε τέρπου, Μαχεδονία. 
ὁ μὲν γεννήτης ἐντυχὼν ἀλεξάνδρου, 

᾿ ἡ δὲ πατρὶς τυχοῦσα τοιούτου χάλλους, 

αὐτὸν δ᾽ ὑπαντήσαντες στεφανώμενον, 
δ γικητὴν ἀήττητον γαοῦχον μέγαν" 

“ ἀνατείλας γὰρ χατηγλάισε ῥώμην, 
᾿ χαὶ πάντας ἡμαύρωσε λοιποὺς ἀστέρας. 

᾿ Δέχου οὖν αὐτὸν, λαμπρὰ Ναχεδονία, 
 χαὶ τοὺς ἐχθροὺς ἀμῦναι ἐν τούτῳ δίδου" 

 ἀλέξανδρος γάρ ἐστιν ὁ χοσμοχράτωρ. 

ΘΑΡΌΤ ΠΙ. 
͵ 

ὅθ9. 
οὐ ῥα ον" ] ΠῚ τη βοθη 5 ρυ δίῃ οσθτὰ ρυπάθη- 

[{18π|, 
ΟΥνρία (ἰ. 6. βδογὰ διύοδ πὰ) ρδίοίθοι! πον} 1115 1π- 

[οϑπη-ἃ ΠΡ θη ἴα (ΟΓΟ 5 
ῬΘΙ-ΠΟΥΘἢ1- Δ ηΠ08, ἙἀΘοΐμηο δυΐθιῃ ἵν1 δα Ἰπηπιοῦ- 

[{4168. 
ῬΆΪ]ΟΓΌΠῚ 5816 6 Ὀθα(5 ({, 6, 4115) ργοϊθοίαπι τηγ5- 

[[ϑγῖ πὶ, ΠΟΠ ΤΠ0 0 6586 
τηοτίθιη τη να } 15. ΠΟ τη] τη, 564 οἰϊδτη θο- 

ΠῚ, ἡς 300 ὃ; 

ΜοΥβι5. ἰδτη οὶ ἴῃ ΑἸοχαπάνιη. 

[π0}}. 

ΝΊΒΙΙ βυηΐ συ ἴῃ ΠοοοΘ τησηαο [υ]ροηΐ, τη ϊο6, 
ῬΥΪῸ5 ΘηΪπὶ 4αδηη Γα]ροαπΐ, 6606 δπὶ Θγαπθβοιηΐ, 
αἱ Ποπ, αὐ ΠοΡθα, αὖ ἀπ 9 ΒοπηηἰιΠ.. 

Ῥδ]ογᾶ διηδηΐ αιιδτη τη] οΓᾶ τηδρἿ5. 
Οἰυ5 δηΐθ Ποιᾶτῃ ραϊογὰ ργθίθγθιιηΐ, 
ΝΙΒῚ πονὶ ἴῃ ἢδο ΘΟΏΥΘΙΒΙΟΠ6, ΠΟΒΡΘΒ : 
Πο5-Π0 ρτθ, δ 11 δαΐθτῃ ; ργωνθηϊέ οἷΐο 
ΒΡΙΠἃ, : σ, Άγ6-Ο]6η5 Θηΐτη δι, ΔΟΙ]605- [Θ ΓΘ Ή8, 
ἐραϊ!οαΐα, οβί, νἱγοί 6].5 ρ]ουῦϊα. 
ὕπᾶ αἴ65 Ῥϑγαϊα! ἢθο 5 Ρ6, 
γ᾽ ἀυοβαιι6 ΓΘ  {αἱΐ Θαραχη 7,6)". ἀΟΤΩΪΠΟΒ. 
ὕπυπὶ 6βἱ βίδ:]6, ἱποογγαρίαμη ἀθοὶβ 
γἰγίαβ, ΘΟ] 8 γ6] ἰθηριι5 ΟΠ ΠἾ8- ΠΟΥ] 5 
Τα οπο πὶ θΟΠδΠῚ ἀοτηδγθ ΠΟ γαϊθί. 
ὙΊβηΘ ᾿σὶζαῦ ἃ τὴ6 ἀἸΒΟθΓΘ, ἤΠΟΒΡ68, 
αν Πθο αἸχθιῖτη {1017 πὰηο ἀΪ508. 
ΠΧ ΑἸοχδηάον τηπη]- Πρ γᾶ, 
ΟἸγιηρ 815 500 0165, ρα ]ογ6- Πουι ἃ τοβᾶ, 
ΤῸΡΆ]Π 58Π ΟἼΪΠΙ ᾿Π]ΠΊΘΓΒ8, 
ΠΘΓΟῸ5 ν] 1415, σοπογοβιιβ, ἰθοηϊηο- Δ ΠΟ - ΠΟ Ἰ 5, 

Θ}}15 δᾶ 8 ΘΏ586πὶι ΠοΡ Γαι αηὐ δι δία Θ᾽ η(65, 
ου)ὰ5 Πᾶβίδτῃ ἰγθπιαϊ Ρουβᾶταπι Ρῃ Δ Δηχ, 
4υἱ Βάγθδι15 ομηηΐθι5 ἱρπθαβ-ίαγθο ἱπουγνῖ, 
φυδανιραν 85 τϑρίοπ 65 ἰθργ ΒΔ ΔΗ 108 : 
1116 βριθπαϊάυβ νἰβιιβ ΜΔοθαοΪθ118, 
ΡᾶρΘ! δηΐθ μογᾶτῃ ἀθίθοϊξ, οαοα!ία5 οϑί, 
αὐ 5.0 τηοῦϊο ἑπ!ρὶα ἃ ἰΔηρᾶ8. 

ΠΠ, πη. 2390 ὁ. 

Τηῃ Ἰαπάδίϊοποιῃ ΑἸοχδπαγὶ ν θυ Β8. 

ΑἸοτίαγο, ῬΒΙΠΡΡΟ; Ἰθίαρο, Μδοθάοηϊδ, 

ἀδηΐίον φυϊάθπι 4 οοουγγθυῖς ΑἸθχαηάγο, 
Ραίγια δυΐθιῃ οἂἱ Θοη Πρ θεῖς ἰδηίαπι ἀθ 0118, 
οἱ 588η6 ΟὈνϊατη- οι πίθβ οογοηδίο, 

νἱοίουῦὶ ᾿ΠΒΌ ρ ΓΔ ὈΠΠῚ ἰθυγο -ἀοτηῖ πο Τ]ΔΡΟ : 
οΥαβ δηΐπὶ ΠΠπβίγανιξ ΤΟῸΓ διε), 

οἱ οππηΐα οὈβουγαν οθίθγᾶ βἀθγὰ. 
ΑροΙρ6 ἰριϊαν θαπι, οἰατὰ Μαοθάοηϊᾶ, 
οἱ Ὠοβίθβ ΔΡΆΓΟΘΕΙ ΡῸΙ ΘΌΠῚ 51Π6: 

ΑἸΘχδηάον δηὶπὶ θϑὺ τη πα !- Πρ ΓΔ ΙΟΥ. 



“Θ00 

. ΗΙ, ἢ. 286 ἀ. ἷ ἐς 

ὦ ναξ δωμανὲ τῆς ὅλης οἰκουμένης, 

ἀπῆλθες, ἐστράτευσας, ὡπλίσω πάλιν, 

ἀλλ᾽ ἀντανῆλθεν ἡ στράτευσις εἰς φόνους 

“βουλῇ κονηρῇ τῶν χρατούντων ἀνθρώπων" 

ὅ βέόηλος ὥσπερ ἐστερήθης ὀμμάτων, 

ε, βίου τε τὴν στέρησιν ὑπέστης, ἄναξ᾽ 
γελῶσι γῦν ἅπαντες ἐχθροὶ συντόμως 

γέλωτ᾽ ὄθεσμονγ; οὐχ ὅρον χεχτημένον. 

στις γὰρ οὐχ εἴωθε γεύεσθαι χκαχῶν 

10 φέρει μὲν, ἀλγεῖ δ᾽ αὐχέν᾽ ἐντιθεὶς ζυγῷ, 

θανῶν δ' ἂν εἴην μᾶλλον εὐτυχέστερος 
[ἢ ζῶν] τὸ γὰρ ζῆν μὴ χαλῶς μέγας πόνος" 
χἀγὼ γὰρ ἦν ποτ᾽, ἀλλὰ νῦν οὐχ εἴμ᾽ ἔτι" 
τὸν πάντα δ᾽ ὅλον ἦμαρ ἕν μ᾽ ἀφείλετο. 

ἹΠ|.-:ἢ.. 250. 

Οὗτος βασιλεὺς ὁ Πτολεμαῖος, ξένε, 

ὃς εἶχεν ὠσὶ τάσδε προσχαθη μένας 
ἄγνοιαν ἀπάτην τε, διττὴν χαχίαν, 

ΠΙ, ἢ. 386 ἢ. 
Στίχοι οὗς εἶπεν ᾿Αλέξανδρος ὅτε ἐξέπνει. 

ὃς τὴν ἅπασαν οἰκουμένην διῆλθον 
ἀοίχητόν τε χαὶ σχοτεινώδη γαῖαν, 
φυγεῖν οὐχ ἐξίσχυσα τὴν εἱμαρμένην" 

εὐ χύλιξ δὲ μικρὰ τῷ θανάτῳ προδίδοι, 

ὃ νέχυσι προπέμπουσα φαρμάχου μίξει, 

Βλέπων δὲ στρατὸς θανεῖν βιαζόμενον 

βοηθῆσαι θέλοντες ἀδυνατοῦσι. 
Δουπὸν ἐν ἅδη χείσομαι τεθαμιμένος. 

ΤΥ 8. Ὁ; 

Δεσπότα ἄπολλ|ον) κα Στ ἀρ τρελυα ἐπ νοι μος 

χ]ρησῖ με τ. ΔΉ ἘΝ ΤΟΝ τς ἩΣΘ Μ Πα οἷς 
γὰρ ἐκ προγόνων [μα]ντοσύνην, τὴν [θε]ὸ]ς ὥπασε 

ὃ Φοῖδος ἀπόλλων. 

ἅπαντα πράξεις χαὶ χρατήσε[ις ὦ ὧν θέλεις. 

Βοηθὸν ἕξει!ς [μ]ε[τὰ] Τύχης τὸν Πύθεον. 

Γχυχὺς [ ἜΣΝΣ ὅ πόνος, ἀλλ᾽ οὖχ εὐχερής. 

Δύναμις ἄκαιρος ἐν νόμοισιν ἀσθενής. ΄. 

10 ἔγῷ]δά σοι [πά]ν[τ]᾿ ἐς τρ[οπ]ὰς] ἐλθεῖν καλάς. 

Ζῆσαι ἘβΟσΕ χοῦ τοῦτοι νότον τυ εν τὴν : 

ἤ μὴ προαιροῦ [τ]οῦργον, ἢ[π]όϊνους φέρε. 
Θεοὺς ἀρωγοὺς τῆς ὁδοῦ ταύτης ἔχεις. 

ἐμ ἢ το ρον ο ρον Ὁ οἷα 

Ὁ» Κλυῤ[Ἱν θαχάσσηςιι το τλῶν πον τς 

Λύπης. πέπαυ[4]0, πρὸς, οὐ ρος 
Μόχθειν, ἀνάγ[χ]η" [μεταδ]ο[ χὴ δ᾽ ἔσται χ]αλ[ή" 
ν] κηφόροϊν δώρημα τὸν χρησμὸν τελεῖ. 

ὦ ὁ΄ ὃ ὁ ᾽0 

ΠΑΡΡΕΧΡΑ, ΒΤ ΘΟΚΝΙΘΕΝΡΑ. ̓  

᾿ ΟἸπηΐδ δΡ65 οἷ ἢἰβ ῬΟΙοΥ]5 ααῶ νἱβ.ς 

ΠΙ, ἢ. 880 ἀ., 

Ὁ ΤΟΙΠΊΔΠ6 ΤῸΧ ἰδυυα μα (δ  ἰς, ἐοῦγῶ,. Ὁ Ὁ 

Ὀ 1511, ὈΘΙΠατὴ. ρ᾽ββιβί!, [8 ΓαΡΒΕΒ ΔΡΠΉΔΥ βί],. 
568 οοηΐγα νϑηϊΐ τη} "18 1 οἔθ 65 πῶ 

ῬΓᾶγΟ ΘΟΠ5,Π10 Ῥο θη ΠΤ ΨΙΓΟΓΆΤΩ : 
ῬΓΟίδηϊ ᾿ηβίδυ ΟΥ̓ θα 5 65 ἃβρθο, 

γ᾽ αι ον ίθηι Βα δι], ὃ ΤΟ τ 
ΤΙ ἀθηΐ ΠΠῸ ΟἸΏΠ65 ἸΠΙΤΏΪΟΪ ΘΟΠ ηπ0 Ἔμες 

Τίδβιι ἸΠΊ 110 ὨΘ4116 ἤποτη Ὠδθοπίθ. ἯΙ 
Ουϊδαυϊδ ΘΗΪΠῚ ΠΟΠ 5015 οϑί ΘΧΡΘΥΪΡῚ πα, 

τηοτίιι15 501Π1οοὲ, θββϑί τηα]ίο [θ]Ἰοῖον δ} 
αυδπ γἰνθηβ; ΤαϊρΡ6 ΠΟῚ Ῥ]οΡΘ ψΊγΘΓΘ, τπᾶρηι 
οἱ 660 ΘΡὰπι οἰϊπι, 56 πιιπὸ ποπ δά 5πὶ Σ 
οἰηποπὶ [6] οἰ [αΐθιι ἀἴθ5 πᾶ τηϊηὶ βυβίυ!. 

ΠῚ, η. 208 δι | 

Βοχ ᾿ἰβίθ Ῥιίο θη ξθιι5 68έ, μοβρθβ, 
ααἱ ΠαΡοθαΐ δυγὶθι5 Δρροβίἰα5 ἈΡΚΟΡ Ἰπέτνου ιν 
ἱοῃογαηςίτῃ γι θη 6, ἀπ ΡΠ] στα γἰμοκίανην, 

ς 
ΠῚ, ἢ. 3856. ἷ ἣν 

οΥβιιβ 405 αἰχὶῖ, οατὴ οχβρινθ, ΑΙοχδηᾶον. 

Ουἱϊ υμϊνγογβιπη οὐ δθηι ἢ ΟῚ (Δ ΌΙ]Θ πὶ ρΘΓΘ ΣΙ, 
ποη- ΒΔ αίδιησιθ οἱ ἰθ ΠΡ οοβᾶτῃ (θυ Γᾶ πη, 
ἴπρΌΓΘ ΠΟ γ]αὶ [αἰ] η-Πθοθββιἰαίθιη τ τὸ 
ΟΔΠχ δαΐθιη ρϑυν 5 216 το  ] ἰγδα!ξ, 
δα τηογίποβ ἀθιη [6 η5 νϑηθηὶ τηϊχίαγα.. ἐν ον 
Ψιάθη5 δαΐθμι π16 ΘΧϑγοἰ [15 τηουὶ οοδοίιη, Ὁ 
ΔΌΧΙ ΠΥ γ ο]8η5 ποη-ροίυ!. Ἐν 
ῬΘΒΐπο ἴῃ Ογοο ἴδοθθο βθρι] 8. 

ΤΥ ΣΌΣ ὉΣ 

Ποιηΐηθ ΑΡΟΙ]ο, οἱ. . .. .. ΣΕ Ε ἐἐΝ ΝᾺ 

ΟΥ̓δΟΙΪΟ. : 

οἰθηϊπη 6Χ Ἐπ πετος αἰν! πα !οη6π), 4αᾶπη, ἀδυθῖ 
ῬῃΟΡυβ Αρο]ὶο. Ἴρι 

Αὐχ!]Πδίογρηι ΠΡ 6 Ό15 οὐτὴ ον πᾶ Ῥγιβίσκη., 
ΤῬυ οἷβ ρύσῃ Δ ΡΟΓ, 564 ποη [801}15. : 
γΙ5 ἱπηρονίαπᾶ, Ὁ] δυηΐ 16ρ65, Π18}} να]ϑί. 
ἘρῸ ΠΟΥ͂Ϊ [101 οἸηηΐᾶ ἴῃ τηυίδίϊο 65 γ θη 558 τς 

ὙΊνθΡΘ ῬΥΘΘΆΓΘ : Βοου ἐν νι τ 
Αὐυΐ η6 5 5016 ΟΡΈΒ, δυΐ ἸΔΡΟΓΘΒ5 ἴθτ,. 

605 ἰυΐοΓοβ ἴῃ ἤϑοοθ νἷδ υἱέῶ ΒᾶΡ68. ᾿ 
ἜΡΕΜΩΝΝ ΟΣ « ὙΠ αρονθ 5 Ὅρι, τ ΘΙ ΟΡΌΝ ΜΝ 
ἸΠΤΣΉ ΠΣ ΓΒ Δ ΠρΠριὖἕ«Ἄ«οΡοΠ" ΟΒΟΙ 
Αὐ τη ΟΡ οοββᾶ, 8α.. Ι 
ΤΆ θοῦ ἤθοθϑβθ; τησξαίϊο δυίθηη δι! ρα!οῦᾶ: 



δηρῶν] ἀπὸ [κλάδων. ἘΠΞῊ οὖχ ἔσται λαθεῖν. 
ταν, ο Ὁ ς «τον κατε ἐν ΕΣ ΣΎ ΜΝ ᾿ 
ἀεϊρῶ. διαμε[ίνάς. ᾿ - ον τως Ἤν ὍΣ 
Ῥοδ, «ὐν τ νν νος πὰ ἀπ ΗΜ ΔΉ ΥΝΝ ὙτῈ 

ὌΝ τὸ πρᾶγμα [γ] Ἰεν[να(αν ἔ]χει. 
“Νὰ Ἷ πράξας] μετὰ χρόνον μέμψῃ θ]ε]οῖς. 

᾿ ἡ τ Ὑ  π..6 δ: 

ἐπ΄. κλΛΕΙΒΙΑΔΟΥ (Ὁ) 

Β᾿ πτὲς μ᾽ ἐν θυμέλῃσιν' ἐγὼ δέ σε κύμασι πόντου 

οὐ ράπτίζων ὀλέσω γάμασι πιχροτάτοις. 

τ ἀπ ὴςΣ 15 ἢ, 

᾿ ΚΡΑΤΗΤΟΣ. 

καὶ μὴν Στίλπων᾽ εἰσεῖδον χαλεπ᾽ ἄλγε᾽ ἔχοντα 
Ε΄ Μη ὕροιο, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς. 
Ἰυνθάδ᾽ ἐρίζεσχεν, πολλοὶ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι" 

τὴν Ἐῶ» παρὰ γράμμα διώκοντες χατέτριθον. 
Αἰ 

ΕὟ,, ῃ. 9 ὁ. 

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ͂, 

δ τον, οὐχ τος ὦν . αὑτὸς ὁ Μῶμος 

᾿ ἔγραφεν ἐν τοίχοις" ὁ Κρόνος ἐστὶ σοφός. 

προσ" - ΥἹ, υ. 446. 
Χρησμὸς Πύθιος. Λυχούργῳ. 

" υσὶν δδοὶ δύο πλεῖστον ἀπ’ ἀλλήλων ἀπέχουσαι, 
Εν" Ἐλευθερίας ἐ ἐς τίμιον οἶχον ἄγουσα, 

ἢ δ᾽ ἐπὶ Δουλείας ψερκτῦν δόμον ἡμερίοισι. 

" Καὶ τὴν μὲν διά τ᾽ ἀνδροσύνης ἐρατῆς θ᾽ ὁμονοίας 

ἔσ τι περᾶν" ἣν δὴ λαοῖς ἡγεῖσθε χέλευθον: 
᾿ ὴν δὲ διὰ στυγερῆς ἔριδος χαὶ ἀνάλχιδος ἄτης 

δι 2...» τὴν δὴ πεφύλαξο μάλιστα 

Ε΄ ΥἹ, π. 80 ὁ. 
ἢ ῬΆλλος. 

Φράζεο, δῖε Καρανὲ, γόῳ δ᾽ ἐμὸν ἔνθεο μῦθον" 

3 Χ : ν 15 “Ὁ ς 
ἐχποολιπὼν ἄργος τε καὶ "λλάδα χαλλιγύναιχα 

ΠΘΑΡΙΤ. ΠΗ, ιν, γ, ντος 
ΘΙ οἱβ 6 Τα Πηΐβ ΓΛ α ΠῚ ΠΟῃ Φ Ὅ Ἢ Ἀροῖροτο. 
Οἰμήτος παρ τ Ά ον τὴ ἜΑ Ε τας ΚΕΝ 
Τϑηΐδ΄ Ῥογβονθγδῃβ: . . . . .ς ἌΡΑ βει 
Ελοβο ΣΕΥ ΙΕ ΤῊ ΤΕ τῇ 
Οοηϊαποίϊο φαάδηι ογῖς {0 ] πιαϊούι χα ὸ οἱ Ροπο- 

[γαπι. 
ΗΟΠΟΡΔΠἢ5 605 ΠΟΠΟΡΆ 115 οὐ ἴρ56 τηδη [6ϑίο - ουΐβ. 
ῬτοΙἰββίοηθμ, συοα- οἰ θοίαπι οβί, ἰὼ ροπογοβδπὶ 

[πα οΐ. 
Μαὶθ δ᾽] οὐπὶ ἴδοῖβιὶ, ΔΙ φυσπάο ροϑβί, ἰπουβᾶ- 

[015 ἀθ05. 
Αὐγθαπὶ ἴδοθ5. οὐδ οι] τη, δὶ {ΠῚ θΘη6 ΘΟ ΒϑοΥ Γ68, 

[Πο5Ρ05. 

ΝῊ Ὁ Ὁ. 

ΔΑΠΟΙΒΙΑΆΏΒΙΒ. 

ΤΠ ΠΠΘ ΡΟ 85 Τη6 ἴῃ ΡΌΪ]ΡΙ 15. : ΘΡῸ δαίθπι (6 ΤηΔΥ 5 
[Ππομῖθιι5 

᾿Π] ΠῚ ΘΓ ΘῺ5 ΡΟΓάδτη ἢ 6 015 ἃ Ἰ5511η15. 

ι ὟΣ τιν, 15. Ὁ; 

ΟΒΑΤΕΤΙΞ. 

Αἰφαὶϊ ΒΕ ΠρΡΟη θη, νἱάϊ ἀαγα τπαϊα Βα οηΐοτι 
Μϑρδγ 5, ὉΡῚ ἀϊοιηί Τυρμοεὶ 6556. ΟὈὈ11ἃ. [[65 ; 
101 οοηἰοπαδθδί, ται] ἰχαὸ δγδηΐ ΟἸΡΟΌΤΩ Θαιπὶ ΘΟΙΏΪ-. 
γἰγίαΐο μη σοῦθο ἰθηι5 βθοίδηΐθβ οοη θΡο δηΐ. 

Υ, ἢ. 19 ὃ. 

ΟΛΙΗ ΜΆΘΗΙ. 

Ιρ58 Μοτη5 

: ΟΓΟΠ5 65. βαρ θη, ΒΡ] Θ δύ ἴῃ ῬαγΘ 1115 

ΥἹΙ, ἡ. 94 ὃ. 
Οτδοαϊη Ῥυιίατη. ΓΥΘΌΓΡΡΟ. 

Θυηΐ ἀπ νἱθ, τη χὶπη16 ἰηΐ6 56 αἀἰββιίῷ, 

αἰΐοτα δὰ Ποπόῦϑθ}}6 ΠΡ ογίδιϊβ Βα συ! ατη, ἀτι- 
668, 

δἰίοτα δά ϑϑυυϊαυ β νι δπάδηη ἀοτπιτη τηου 8 1} 5. 
ΤΠΠ]ᾶτὰ ααϊάθηη οὐτὰ ΟΡ αἀἴπ6 διπδ Ὀ] ]Π46 (οποοῦ- 
ἴηοΡΘα] ἸΙοθί : πᾶ ῬΟρΡΌΪΟ5 ἀπο βϑηϊία : [ςαἷὰ 
Αἰίδτα ΥΘΙῸ ρΡ61 ἀοἰθβίδηάαμηι ΠΙβοογαΐδτη ἱρηδνατη- 

[46 ΦυυηΠδΠὰ 

ἰογι ταν : Π8ηῸ ἰὰ τη Χ]Π]ἼΟΡΘΓΘ οᾶγθίο. 

Ια 130 δὲ 

ΑἸιαὰ. 

ΟΡβθῦνᾶ, αἴ6 ἄγᾶπθ, τηθη 48 τηθᾶ 1η}166 νοΙΒᾶ : 
[Ρ5-Δρυηδηΐθιη, 

οὐτῃ ΤΟΙ Φα6 115. ΑΥΡῸΒ οἱ αγοίαπι ρα ]οΥβ τη θυὶ-. 



Ἄ ΔΝ ᾿ ΤΥ ΡΝ ρρλν τν ΟΦ 
τ " τν ᾿ , Υ̓ Γ᾿ 

᾽ Σ "ὦ Αι, ὶ 

Χ 

602 ΣΙ 

χώρει πρὸς πηγὰς ἁλιάχμονος" ἔνθα .δ᾽ ἂν αἶγας 

βοσχομένας ἐσίδῃς πρῶτον᾽ 'τότε τοι χρέων ἔστιν 

ζηλωτὸν ναίειν αὐτὸν γενεάν τε πρόπασαν. 

ΥἹ, π. 104 ὁ. 
Χρησμὸς τοῦ Πυθίου δοθεὶς Κλειτο[σ]θένει τῷ ἱερεῖ 

τοῦ Διὸς ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς πόλεως. 

Χιλιετὲς ἱνήνιμα πάτρης Διὸς ἐξανέλυσας 

μειλιχίῃ, Σεισίχθονι ἐν ἔλρεῖ βωμὸν ἐνείρας. 

Θθόεο, -- μὴ διερεύνω μ᾽, ὦ πόλις, -- Εἰναλίῳ νῦν 

ἔννομα, μὴ Κρονίδῃ Φοίόῃ, χερὶ δὲ ἀρητῆρος, 

5 πυρῶν καὶ χαρπῶν τ᾽ ἐπιδράγματα πᾶντα᾽ χαλείσθω 

[εἰν]άλιος τεμενοῦχος, ἀπότροπος, ἵππιος, ἀργῆς 

ὧδε" μόλις δὲ ὑμνεῖτε δεδραγμιένον ἶφι βεθῶτα 

Φ.᾿ οἷς 9 οὐὐς κύχνειον ὅσοι γέρας ἀμφιπένεσθε, 

ἐν χόρῳ εὖ αἰνεῖν Σεισίχθονα χαὶ Δία μῖλαξ,, 

Ύ, Ὡς 407, 

Ῥυιβίσατη οΥΔΟΆΪ τ ΟΠ 55 ΠῚ. 

Εὔαδέ μοι χθιζὸς ἡδος δϑδξαῦ ἑρμιηνῆος. 

ΜΠ 10; Ὁ ὁ, 

ΕΥ̓ΒΟΥΛΟΥ͂, 

[στιν ἄγαλμ᾽, ὃ βεθηχὸς ἄνω, τὰ κάτω δὲ χεχηνὸς, 
εἰς πόδας ἐχ χεφαλῆς τετρὴ μένον, ὀξὺ διαπρὸ, 

ἀνθρώπους τίχτει χατὰ τὴν πυγὴν ἕν᾽ ἕχαστον, 

ὧν οἱ μὲν μοίρας ἔλαχον βίου, οἱ δὲ πλανῶνται" 

υ αὑτὸ δ᾽ ἕχαστον ἔχειν αὐδῶ, χἄλλων γε φυλάττε:». 

ΑὨΡΕΝΘΌΑ ΕΤ ΟΌΒΆΙΟΕΝ. 

ΤΡ ΑΝ ΠΟ ΡΣ τον ὰ Στ ΡΥ ϑαλο ΟἿΣ ΣΎ ΧΙ δ τς ΝΡ τ 
πο Ψ. ΕἾ Ἢ Ψ 

γἂάθ δὰ [οηΐθ5 ἡμιῤαμννίω: υϑὶ αυϊά τη ΠΝ 5. 
ΠΗ ἡ ονὲν ῬΕΙΠΙΤη : ἴὰχπο 58Π6 ΠΘΟΘ6586. 

ὟΙ, ἢ: 104 ὃ. 

Ογϑουϊαπι Ῥυ ΗΝ 4 ρο  Πγεῖς ἀδύαμι οἰπεοσυιουῖς 
Βδοθγαου! Φουβ ΡΓῸ βδ]αΐθ αΡῸ15.. 

ΝΠ, πε ΟἿ 

Ῥυιβίοαπι οὐ ΘΌ Πα πὶ ΟΠ Ββιιπα. ὦ 

ΡΙδουϊ τὶ ὶ μθβίθγηυτη ἰὰ5 ἸΏ 11 Ἰηΐοτῃ 

ΝΙ, ἢν 10; δ... 

ἜΕΠΒΟΠ. 

ΒοΙΉΪΠ65 ρϑιὶύ ροάϊοθ βἰπρΌϊοβ,. 
4υογαπὶ Δ} «υϊ 6 ηὶ νἱ 8 ΒΟΡ(Ὸ5 αὐϊρίοφμπ Ἔν 

ἴνθτο Ρθρνᾶπὶ : 

ἡβ᾽υ 



γὴν ᾿ Ἢ 

ΑΠΌΕΝΘΑ ΕΤ' ΟΟΒΕΙΘΟΕΝΘΡΑ. 

6 δρ. 1, π. Χ ὃ. Οἰψηιρία. Ἐαϊθαται ἴῃ ΑγοΠφοϊορίδο]ιο 
Ζοϊξιοι, 1819, ». 101, ἡ. ϑ1; ἀοὶπάθ ἴῃ ΒδΆ]. 17- 
ογὶρεί. αγάο. ατιἐϊφιιϊϑδίνη. ὅ 12. ας, οατπα τα Β5 ἃ Ρὰν- 
δοΙο ἐρδοίαίαγη οϑϑϑί, γθρϑίϊ ἀθθαϊ 'π Αγολωοί. Ζοϊξ. 
4882, Ρ. 89, πη. ἀϑέ. Ῥυγρο]άὰβ δαίθυῃ οχἰβίϊηδὶ ἤπηο 
Ῥαπίλνομη. ουχηάθιη 6586 ἃ0 {ΠΠπτὰ ΟἸθα παν (6180 
ἐγγαπηΐ ραΐθθηι, 46 αἴι0 τηθηϊῖο δύ ἂρ Ἡθγοαοίθμ, 
ὙΠ, 15.. Ερὶϑνυδιηγηὰ ρίαν ἴουβαη δὰ ἤπϑηῃ βοχίϊ 

δέου! δηΐ, ΟἿ. ρϑυεϊπουθί. Γλιιορ ΠΑΝΤᾺ εός 

ο δρ. 1,1. Χ ἀ. Εγυε]υ"ἷς. ἩΔτα τοι. Ποβθαγοΐιθ5 τι. 
931. Ἀοβ5. Αγολ. Αῦ5. ΠΗ, 61, 16 085. Υ, 838, Καϊθε). 
109. -- 5. 1. Ἠάπηι. [Κλευ]θέρσης οοπ͵θοῖ!, 1,6 088. 
Ῥυϊπηστη Βα ρρ!ονοναύ [Τοῦτο Πό]σης, ἀφίῃ ὁ Πανθέρσης" 
Ἰαρὶβ ΠΟΛΙΟΧ υὑπά6 Τμ6Ρ88. Πολιούχίῳ], Καὶθ 6), 
πτολιούχῳ. --- 8. 3. Π,6 085. ΡΡΙγηττη [σῆχος, ὁ] δ᾽ Οὐνήτης 
δε[λ]τ[(οἦν [ἔϊτευξε τόδε, ροδβίθα διιίθιη. παστῷ δ᾽ Οὐνή- 
τῆς χτλ. « Βοβδβίιιβ. τη816 παῖς Ζωίλον" ᾽νήτης, Οηδίδηη 

ἐπι 6]]Πσθὴβ “σ᾽ ηϑίδτη, πᾶγὴ τί ἰδοθαμι αὐ ἔΘΡΡῚ π6- 
ΕΣ: ογαβίη νοὶ! πιὰ ᾿πίθΡρυποίίοηθ βϑραρδίδνιμῃ, 

δα γηϊηϊτηστη Δ Πη15 δηϊ αιΐον ἔπ Ομδία5. 60 
 Βομηΐπθ ααἱ ΖΟ01}1 Π]1ο βίδίπδτω ἴθοϊί. » Καὶϊό. ---Υ β- 
ΟὟΪὶ δαί. ΟἾν. εἰϊα]αβ οβί. 

ΟΡ. 1, π. ΧΥ͂. Αππηοί. Ρ. 62. Νοη- ομη θη βαπί 
(δ 46 δοάθηι ἔγαρτηθηΐο ργοροϑβαῖῦ Κιρομῃοῦι, (0»»}. 
ἡγηδονίρέξ. αἰξῖς. 882. Ῥοκίαᾳπδτη ΒΟΘΟΚΉΪ δα ρρ]θτηθηΐἃ 
Οφτοθαν, δἰϊδ5 ἰδπθη οοπ]θοίανδβ δα αϊάϊν 885, ὸτὖ 
Οἴη γ8. 1, ἀϊπὸ ληΐδος ὠ]χ[οδ]ομήθην, ν5. 2, Ἀλπίφρων 
[δ᾽ ἄρα τ]όνδε, οὐ γ5. 8, Δήμητρός τε χάριν [χούρης θ᾽ 
ἕνεχ ἠπιοϊδώρον, αυοὰ ΞαρρΙοτηθηίατῃ τϑοθρὶΐ Καὶ- 
ΒΕ]. « Ιῃ ]ἴθιυο υϑυβὰ ᾿π θ}] 10 6. Δυὰ θα] Δ ΟΠ 6 ΘουτιᾺι 
βῖθιι5 ἀδβιϊπαίατη ααἱ δὰ βδογα οϑθρυδηάδα οοηνθ- 

πἰϊββθηΐ.  υβα ἀθηϊαὰθ ἰουίϊο, Ρυϑθίου Οθυθυθιὴ πηᾶ- 
Οἔγοτῃ, ῬΙΟΒΘΡΡΙ Πἅτῃ ἢ] ΙΆγὴ 5] ΡΟ ἸΠοδίδγη [1556 ραίθί. » 
Κιρον. Οἱ 5ῖς οϑὺ ἴῃ Δρορσᾶρῃο ΕἸΓΡΙ ΘΓ Δ ΠΟ : 

ΤΟΝ ἈΕΜΕΤΡΟΜΤΕΧΑΡΙΝ. 

Οδρ. 1, π. ΧΥΙ. Απηοί. Ρ. 62. Γλιύοτ δ (ΙΚΡΟΝ Ι|- 

᾿ θΑΙ), δὶ Κδίθθ!ο, τ: 7148, οΥΘαΪ5, βοχίὶ δηΐίθ ΟἿ. 

ΟΠ 5ΘΟῚΠ βαηΐ. 510 θα! οὐ ν8. 3 ἱλη ωι [θυ]μῶι τῶι Λαχε- 
δαιμονίωι. 

Οδρ. 1, π. ΧΥ͂ΊΙ. 519 Ἰορῖν α΄. Κ4166]. : 

Παΐ Διός, ἘἜχφάντωι δέξαι τόδ᾽ ἀμεμφὲς ἄγαλμα" 
σοὶ γὰρ ἐπευχόμενος τοῦτ᾽ ἐτέλεσσε γρόφων. 

᾿ς ὍὉδρ. ἴ,π. 111. Απποί. Ρ. θὅ. Ηυ 566 ᾿ΠΒου!ρΡ 10} 15 
 ΓΡΆΡΤΩ. Γ6Ρ6 ὉΠ ΟἸνΙρ ο6. 8ηη. 1881, οαϊύαχη οϑί ἴῃ 
Αγο]ιοὶ. Ζοϊέιιγιφ, 1882, ρ. 181, πα. 48. Το Γθ0 

ΟΠ ΝΑΙΟΝΚΑΙ. 

ς Οδρ.ἴ,. ΤΥ. Απποί. Ρ. θῦ. Εἰχ πόνο Δρορυάρθο 66 ]- 
Πα Κι ΡΌΓΡροΙα. (4γ»ολωοί. Ζοϊέμηφ δθι. 1882, Ρ. 398). 
 Πγχοὶ διομαίβομθ Τϑοῃν {6 η, 1. ΤηὯθ 58.185 οοηβίδί 
ΠΤ ΩΒΟΙΙρΡ ΙΟἤθτα Δ οὐαηῖθι5 ααἱ ἰΓδοίδυθγδηῦ στη 8]8 6586 

τϑβίϊαίᾶτη. Ναηο [80116 Ἰϑριίαν : 

Ἄρτεμι, σοὶ τόδε ἄγαλμα Τελεστοδί[χη ἀνέθηχεν, 
Ἀσφαλίω μήτηρ, Θερσέλεω θυγάτηρ. ὶ 

Τῶ Παρίω ποίημα Κριτωνίδεω εὔχομαι εἶναι. 

Βορογουδὶ α. Κα 061. Κριτωνίδεω εὔχομαι: εἶναι, --- Τἀϊ- 

ἴον ἰΚΡΙΤΟΝΙ ΔΕΘ, Κριτονίδεο (εἰο). 

ΟΡ. ἡ, ΤΧΥῚῚ ὃ. Οἰψηιρία νθρϑυίαπι 1877, θυ πλπὶ 
ἴῃ Αγολ. Ζοϊξωηρ, 1811,0. 138, ταῦ. 1ὅ, 3, οἀϊίαπι ν6- 
Ῥοίιαχη δϑὲ οχ ΠΟ ΔΡΟΡΥΔΡΠΟ ἴῃ δοάθηιν ἀἰανῖο, ἃ ηἢ, 
1882, ».. 190, π. 430. ΕρΙστνδιητηδ, Ρϑβιϊοναὶ ΠδΗ]. 
(Πιδονίρεέ. απί. Αἀ 4. 99). Βιαίτδο, ατθθ ποπ Βα ρουθδί, 
τη θη οη θη ἔθοὶϊξ Ῥαυβδηῖϊαβ, ΥἹ, ἀ, αὶ πο5 ΡΟ  γο  οιὶ 

ΟΡ Β. [αἶ886 ἀοοοὶ. Τἀϊίο ΠΑΤΒΟΣΞ. 

Οδρ. 1, ΧΧΧΥῚ ὁ. Ποὶρ]ῖδ. Βιι οί. 6 φον}5}. ᾿ρί- 
ἰόγι. ὑ.Ἴ, ἀπ. 1882, Ρ. ἀξ 5αᾳ. ; δἀ!ά 1 54]. Ἀφίπδοι, 
ἘΔΟΙ]6 ρΏΟΥΘΙ 5. Θρρθρίαχῃ δι] θίδτη. ϑοβίναίαηι, οἷι- 
7.5 Ῥδυβδηϊδβ (ΥἹ, 4, 1) βίαϊαδτῃ ΟἸνταρῖο νάϊ, Θυοὰ 
46 ϑοβίναίϊο πυρδὶ πὶ ΠΟΒΙΤῸ ΘρΙρ δητηδίθ 58.585 
σοηγϑηϊί, δὲ πάρ δρρᾶγού οἷνροα ἃπησμῃ δηΐδ Ον. 
ΟΟΟΙ, ογθοΐατῃ ἔμ 15856 τη μ Π] 6 ἢ 11Π}. 

Οδρ. 1, π. ΤΠΥΧΧΙ͂Χ. Αππηοί. Ρ. 68. ΤΙΊΤΩΔΡΌΡΑΒ πᾶ- 
γΔΡΟΒτΙ5. ΟΠ ΠΪΠΟ ἱρηοίαβ ϑϑί. « Εχ Εἰ ϑνρᾶυαμα ἰὈΡτηἃ 
ΘΟΠ] οὶ ρΡοίοϑί νἱοϊουϊδυη ΟὉ ἀαδηὰ βίαϊαεθ ΠΟΠΟΤ ΠῚ 
δαδρίιι5 δϑί, 56ὰ ἴῃ 6110 50 δ]: δθὰ ἄστη ΑἸθχαπάνὶ 
Ο185515 οἵπη ΜΠ ΠΟἢ15 οἶ5856 ἀθοογίαγοί, σοί ϊρ 556.» 
Ο. Καμοί. 

Οδρ. 1. ΟἹ ὃ. Εἰαίοω. Ἐάϊάϊς Ῥ. Ῥανὶβ. ἰὴ δ οϊέϊο 5. 
Βιίίοί. αἀὁ Οογγοβροπά. ποϊίόπῖῳ. Χ ἀπ. τά θη 55. Μαῖο- 

ΝονθηὮν. Ὁ. 868 544. Γιἰτίο 80 ΞΣΦΕΤΕ ΡΩ͂Ν, ᾿ἴπἴον 

αὰὰβ ΩΣ οὕμὰ ραμποίο εοἰδίϊβ θοπθθ, ἰποουίθο ἰδηθη, 

ἱπάϊοϊαπα οϑί. θ6 ααὰ οὐ ἀθ τποππμ θη ΟσοΟα 5106 νἱἀ8 
δαϊίονὶβ ἀϊββουίδίοποιη, ἐῤία. Οοηΐονι τἄθτη 46 θὰ γ6 
οὐδοῦϊαπι ααοά τοί! Ῥαιβαπῖαβ Χ, 1, αποάαπθ ἴῃ 
δ ποϑβίγρα β5υ]]ορο οἂρ. Ὗὶ, π. ΤΕ γορριινί πηι. --α 

Υ5. 1. 1ᾶρὶΒ ΧΡΟΝΘΟΥΙΕΙ. 

Οδρ. 1, π. ΟἿΧ, Απηοί, Ρ.10. Αἴδε ποτ᾽ Ἀσίδα γαῖαν... 
δῖηθ ἀαθίο ορουῦίθί ργοὸ Διὸς ναῶ ΒΟΥ 1085 διηθηδίϊο- 
πϑῖὴ Διὸς Ναΐω οὰ Νάω. Νδιηαᾷθ οχ 115 αι, οχοᾶναίο 
Θοάοῃϑο 5010, ἱπν θην. θοοί. ΟδΡαρ δῆτ, ΠΘπ0 ποϑβοῖΐ 
Φονὶ ἴῃ ᾿ἰβίο 5δονδυὺῖο ἱπάϊίαπι ἔμπϊ]58θ πος θριπϑίοη. 
Ιῃ δ᾽ βάθη εοἰδιϊβ ἀσοαυτηθηί 5, δὲ ργοθβθρέϊχη ἴῃ ἴη5- 
οὐ ρύομϑ ααδηὶ δαϊε Ὁ ̓ρ56 Υ΄. ἀοοί. Ολγάρδηιβ, οοσα- 
γὴὺ ἀαρίοχ ἴονηδ Νάϊος 5. Νάος. Α΄. Ποαολιθ δὲ 865 γ"εἷ- 
3,65. 0.1, Ρ. 44, ἡ. 12. Ρ. Ε΄ 

Οδρ. 1, ΟΧΧΥῚ ὃ. Αἐ)ιογηιῖς γϑρουίαβ {τα} 5, πη ἃ8- 
βδϑυνδίιν ἴῃ Κεντριχῷ Μουσείῳ. Ῥυνϊγααχτα δα Ἰἰπὰ5 οϑὺ 80 
Ατομεροϊορίοῦ βοοϊϑίδίθ, ἀθίη 46 ᾿η Ἐφημερίδ᾽ ἀρχαιολο- 
γική, ρουϊοά, ΠΙ, 1888; 1η-ἀ, 1884, Ρ. 22 5βᾳ. Α Υ. ἄοοι. 
Βίθρῃ. Οπτηδηπάθ, οατὰ ἃη ποδί! 0η6. --- δι ἀθναίαν 
ΥἹΟΙΟΡῚΒ. ΠΟΙΊΘῊ. --- Ὁ δρ σγιησηδίθ Ἰϑοῖίαν 

Ἰλίεια Κλάρια Ἐφέσε[ια 
συνωρίδι}, ἵππῳ, ἵππῳ. 

Τὐϊοσασση ἴσα ΔΟΞΈΑΜΕΝ. --- ΞΥΝΩ- 

ΡΙΔ.΄. 5ἰπι εἰξα!ατη τοίου γ δὰ βθοιπάιϊπιὶ δηΐθ ,-Ὁ, 

βθου]αϊη. --- 5. ὃ. ΟἸπηδηῖθ5 υϑρὈ β ἔργων ἐν ἀμίλ- 



00. 

λαις οὐδ βιρ Πα ΡῚ γᾶ ]ᾶ ῬΆΠΟΥΔΙΙ ΟΘΡἰτ,]Ὠδ, οοΥ- 
ῬΟΓΙΒ Οροϑγὰ 8. ἸΆθΟΡ 68. 

Οαρ. τ, ἡ. ΟΧΧΥΤΠΙ. Απποί. Ρ. 12. δῖο ᾿πἰθυργϑία- 
τὰν 6. ΚΑΙΒΟΙ. Ἐρῖφν. σ», οἕο. τι. 188 : « Οὐ Πα οί τα 
ΥΙΡΊ, ΟΡ ΠΟΙΏΪηἃ ἰηΐδ δου ρία, ΔΙ ππη 46. Ομ ἀτ 
Ῥφγοίθοι Οπιάϊαιη οἰνιαίθτη δάθριϊ βαηΐ ΘΟΡΠΙΠΠ 6 
ΔΌΒΡ10118 (προστασία) ΜΘΡΟΌΓΙΙΒ, ατιθπὴ ΟἸἸ πὶ ἴῃ 1ρ80- 
ΤΠ ΡδύρΙδ τηδχὶηθ ΘΟΙ θυ ην οἷν αὖ ΤηΘΡΟδίοΟΡ 65 
ΣΡ Ιγἶβ. Δ ἀἸοιϊ ουδπί,  ΘΠΘΡῚ βοοῖαβ σοῃ]οοδίαν.» 

ΟΡ. 1, ΟΧΧΥΠῚ ὁ. Γι ΤἈραοία. Τὸχ τᾶ Μοπᾶδβ- 
ἰθῦῖο ΟΡ ΘΗ 8115 ΒΟ Δ α]1ὲ6 ΡΟ ηοἶδθ ΚΔ ΌΔ0165, ΟἸΓΟΙ ΟΡ 
ἀδοθιὴ ΠΟΥῚΒ βθρίθηΐ". οοοϊά, Αἀνί ΠΟΡΟ] 5. βίο τα ΐβ- 
δῖηὶ οὐ Τ᾿ βαηΐδβ, Κρληθηιον. Αγοθοὶ. ρϑυϊοά. ΠΙ, 
1888, Αἰμθηῖβ, 884, 1η-4, 6011. 303-20, Τποοταρίϊ 
Βιαηΐ γΘΥΒ5, δἱ 4085 ΠΟ. τδδυϊίαθυο ἰθηίαν δα]ον. 
- 8. 8. Εονίαββθ ἀοβθμάσχτι ἀνὰ Ξαπάχην, ΡΓῸ Σα- 
πάχην. Σαπαιχὴ 5. Σαπαϊχὴ (χώρα), ΒΔΡΘΘΟΡΙΠΙ ἐγ 510) 
δβί, αὑδτη ρΘυἐΡΔη5110 Χουχο8. αγεθοΐδτῃ ρϑίθηβ (Η 6ο- 
ἀοῖ. ΨΠΙ, 110). ϑαρᾶπιοθ πιιβαῦσδπι ΔΙ1Ὁ1 ΟσοαΡΥ, 
ὭΘΑΙ6 Ῥοδορδιαδ. --- 8. ἀ. Ῥοϑβί αὐτὰρ Δά]166 δ᾽ (ὃ). 

Ταρὶ5 Βα θογο νἱἀοίαν ΑὙΤΑΡΟΙΕΤΗΣΑΝΤΟ, 
ίον!. αὐτὰρ δ᾽ ἑστήσαντο. 

Ὅδρ. 1, π. ΟἸΧΥΤΠΙ. Απηοί. Ρ. 75. Ρυϊγηιβ. δα ϊαϊὶ 
οὐπι ΠΟΐ15 δ. [Κὶ (ΕΠ ΟΠΟΙΠΊΟΒ ἴῃ Επγοηιῖα, 21, 2. οἱ 238 
ἠαησαν. 1804. 

Οδρ. 1, ΟἸΧ ΧΤΨΝ ὃ. Τὴ Ρίνωο. ἘάδΊα τ 1αο. Χ. Ὀναρὰ- 
Ζ65, ρλθηι. Αγομοῖ. ρϑυϊοα, ΠΙ, 1884, Αἰ θη15, 188ὅ, 

Ἰη-ἔς 6011. ἀ9-80. --ν 8. 1. 1αρὶβ παθοὶ ΤΟΝΔΕ- 

ΝΕεῶς. 

Οδρ. 1,π. ΟἸΧΧΥΙ. Απποί. ᾿. 70. Του ΡόυθΡ. Ορ6}. 
ἰ. Π, ρ. 242, 8. 1. ϑ' 6] Ἰαρὶβ βαρ ΘΕ ρτὸ 

ΔῈ; ΕΥΦΡΑΤΗΣ, ῬΓῸ 40 χηθ]1ὰ8 Ἰθρὰ8 ΕΥ̓- 

ΦΡΗΤΗΣ. 6011. Ηδγροάοίο , 180, Απίραίν. Αηέλ. 

Ῥαίαί. ΤΧ, 291 οἷο. --- 8. 3. ΕΠΉΛΚΕΙΣΑ (ἢ), 
51 ΔροσΡΆΡ ΒΟ ογάθηδαμι; ἰορίαββο ΕἸΠΤΗΪΚΛΕΊΙΣΑ, 
ααοά 51 ΓΘΟΘΡΘΡΙΒΗ͂ ρῖὸῸ 1 οὐ παθοπάμπτη. ϑουῖθο 
ἐπεχλέϊσα, αἰροίθ 0] Ἡ ργὸ Ε' δοοῖρὶ ροίαου, --- Οοη- 
ΓΘΡθη πὶ ΠῸ06 γ5. οατη ΡΘπίδιηθίρο ἴῃ ΒΟΥ ΙΡ.ΪΟηΘ 
ἈΠΑΡΊΥΡΗΙ δηδο ἀφάϊοαιϊ! (ΡᾺΪ]. 1.6 085. θυ. Ανοῆ. 
ἰ8λ0, Ρ. 85) : 

Ἔννάχι πυχτεύσας ᾧχετο εἰς ᾿Αἴδην. 

Οδρ. 1, ΟΟΧΧΙΨΝ ὁ. Οἰδίω, τάθηδο Αἀρτιϑίο 1884, οϑὲ 
παης Οά65526. ΕΘ Β. Παίνβομον. Ππδογὶρέξ, ἀγείϊᾳ. ΟΥ̓Δ 
βορίορ!»ἱοπαϊ5 Ρορίϊ Επιωϊγειὶ, οἷς. νο]. 1, 4. Ῥϑίγοροι. 
ΜΏΌΟΘΟΟ ΤΥΧΧΝΥΝ, υ. 96, π. 88). ΕΡΙΒΚΌΒΗ ῬΓ:Θ5- 
ΟΥΡία5 οϑὺ ἷσ {{ὰ] 8: Ἀγαθῇ τύχῃ. Ἀπόλλωνι Προ- 
στάτη οἱ περὶ Ομψάλαχον Εὑρηπίδίου δτρατηγοί- Παπίας 
ΠΠαπίδονος, "᾿Ἀόνωζος Ἀδνάχου, ᾿Αὐλώναχος Ἀρσηουά- 
γον, Εὔπλους Κὶ [αἸλανδίωνος, Νουμήνιος “Ραδαυψῶν[τ]ος 
ἐπεσχεύασαν τοῦ Ἀπόλλωνος ν[α]οῦ τήν τε δροφὴν [χ]αὶ 
[χ]ύχλωθεν τὰ ἐλλεί[π]οντα, [χ]αινίσαντες ὑπὲρ τῆς πό- 
λεος [χ]αὶ τῆς ἑαυτῶν ὑγείας. --- 8. 1. « Βαρρ)θηθη- 
ἰὴ απο οβϑὺ Λητοῦς υἱὲ ΤηΔΡῊ 8. 6588 ἀυθι αι] 
ΟΡποχίαιη ἔδίθου : ποῆδ Θηΐη ἃ ἤπθ ᾿ἰΠίθνα νἱἀθίαν 
Ροία5. ἔα]558 Η; 86ὰ αυϊὰ τ Δ ΡῚ5. ΘοΟηγθηϊΡθῦ, ΠΘαῸΘ 
1ρ88 νάϊ, ΠΘα 6 νἱν ροϑίϊοὶ ΘΟ οθδομιπι βθυιηο5 ἸοηΡ8 
ΡΘΡἸββίτηαβ Ἀ. ΝποΚ,..» -- νϑ8. 81. « Τάθι ἐν ὄγλοισι 
Ργοροϑαὶο ἀπ ἢ ἰδ 6 ΡΓῸ ΒΡ οὶ ὄχλοισι, ααοὰ ἰρ86 
ΟΟὨ)Θοθγδτα. » Σηχοὶ 46 ἀπὸ ἰθηιρ]ο ΒΡ] 16: ἀἰοίαγα 
νὰ, Ἰηὔ», ἴῃ ρον, 288 Β, νβ. 9, Ἂ1 ργο "Διὸς ἱερὸς 
ἥχων Ἰορτίαν Διὸς, ἱερὰ Παρε τὰς -- Αἀ εἰδίθια {ἰα}1 

δοπβιϊαϑπαδηι οἱ, Ὡ. 21, δ) βάθη 5.0])1] ΟΡ 8, ἴθ α0 

ΑΡΡΕΝΘΑ ΕΤ ΘΟΠΒΙΘΕΝθ. 

[ ἣν ἰ ΣᾺ Ψ" Η ᾿ ἔξ π΄. 

ὁσοανΡα;ΐ ποιηΐηα δδάοτῃ : ἐπὶ ἀρχόντων τῶν περὶ 
᾿Ὀμφάλαχον Εὑρησιδίου, χτλ., αὶ Βθοιηάϊ ροβὲ ΟἾνν, 
ΒΉΘΟΙ]Ϊ 6558 ΟΡ ΘαἸτα1, ταῦ ἴῃ τ. 68 Εὔπλους Καλανδίωνος ἱ 
οἱ ἰὴ π΄. ὅ0, Νουμήνιος Ῥαδαμψῶντος ΠοΙρίηδ. ΥΡΝ 

᾽ν 

Οδρ. 1, ΟΟΧΧΙΥ͂ ς. ἴῃ Χϑρορῃ. Ερβοϑῖας. Ἱ, χα. 1 

Οδρ. 1, ΟΟΧΙΙῚ ὁ. Ερια αι. ἘαΙάΤ: ΘαἸ να 5 Ἔφη- ; 
μερ. ἀρχαιολογ. Ρουϊοά. 11, 1888, ᾿η-ὦ ΑἰΠρηῖβ, 1884, 
60]. 101. --- Κατ᾽ ὄναρ. Οἱ. δ᾽ αβάθπη οοἸ] οί. π᾿. 37: 
Ἀπόλλωνι ἑκχατηδελέτῃ ὁ ἱευοφάντης Διογένης, “ΧΑ Ὲ 

ὄναρ; π.18: ᾿Ἐλέου Β νὸν “Ἱεροκλῆς χατ᾽ ὄναρ: Ὡς 02. 
οἷο. 

Οδρ.1, ΟΟΧΤΙ͂Χ ὁ. Αἐ)ιθηῖς, ἴῃ Ατοθ. Ησΐαϑ ἀϊδιῖ ΟἾΣ, 
βϑηβίπη αἰ ΓΒ οἰ ]θπὶ 5ῖο ΘΧρ] πᾶν Υ.. ἃ. ϑϑυη ίθ!αβ ( 'Αρ-, 
χαιολ. ᾿Ἐφημερίς, ΠῚ ρονΙοἀ. 1888; ΤΥ͂, 1884, 90]. 86. 9),. 
ααυοᾷ τηθιηογδὺ ἰδία. Υ΄. ἀοοί. ΜΣ]οΊδΒ. : : Φῇων ὃ ϑαυΝ 
ματοποιὸς ἐν ἀγῶνι θαυμάτων νιχήσας Ἰσόπολιν (ργὸ 
απὸ Βου ρβιὺ τηθίνὶ οαιιδα ἼἸσπολιν Ροθίδ) τὸν υἱὸν τ' τοῦ 
Ἀρεσίον ἀνέθηχε τῇ ᾿Αθηνᾷ τὸν δ λνλε τ ! 

Οδρ. 1, ΟΟΙ]ῈΠ ὃ. Ἰη ἴηϑιῖα Ποῖο, δὰ εἰναϊατη ἜΤΗ, 
μάϊάιι 58]. Βοίπαοι, Βεϊοί. ἀὸ Οὐννθ8. λειίόη. 1 },. 
δῆη. 1888, Ρ. 330 5ᾳ., πη. 1. ᾿Ἄσπασις ΥἹ]ΡῚ ποΙῃ., ῬΕῊ } 
ῬΓῸ ᾿Ἀσπάσιος, Ῥεῤοί θη ἀοβι μηδ, αὐ ΒΌ0Ρ6. ἢι 

ποι ηὶθα5 ἴῃ τος. Γἀ{6 γε ΓΑΙΣ. ΧΡΉ ΑτΙΝ Ἢ 

Οδρ.1, ΟΟἸΧΥ͂Ι. Εἰοιιδίηο. ᾿Ἔφημερ. ἀρχαιολ. 4888,. 
601]. - 142. ἡ. 15 (134), φἄϊι. ἃ ῬΏΠΙΟ απ ποίδς, 
Βοποῦδίεθ την ϑίθθ Οἰθαμ κεν ὑρο νυ ὨΟΘῺ Θ586. 
Ῥᾶρφ Ιμοχΐὶοο. Ἰ 

Οδρ.1, ΟΟΙΧΥῚΤ ο. Εἰοιδῖηο. Ἔφημερ. ἀρδαλος Ρο- 
νἱοί. 11, ᾿1883, Αἰμθη, 1884, 1η-ἀ, 00]}. 168-110 56. πη. 
19 (32), ϑἀθηΐθ ΡΆΠΠ1Ο, -- 5. 8. Ἀρήιος “Ἐδρη Ἰάθπι 
οϑί δὸ Ἄρειος Πάγος - ἣ ἐξ Ἀρείου Πάγου βουλή. -- 
Υβ. 4. ἐς γέρας ᾿ΞΞ ΠΟΠΟΡῚΒ οδιιϑὰ. --- 85. ὅτ νόϑες , 
-ος λαμπόμεναι. ΟΥ̓, Ἰηὔρ, π. 118 ὁ ὀρίον. 1014. ῬάΡΘΙΝ 
ἔπ : Ὦ μύσται, τότε χτλ. γ5. 23. ι 

ἐν “ Ν 

σᾶρ.1, ΟΟΙΧΧΧΥΠΙ . Βςπὶ- «Ζαφῆνα, ἴῃ Ηοιαϊ τοοπί5. 
τϑρίομθ, τϑρουίαχῃ Ἰᾶτη δα θυ αί δηη. 1808 ἴῃ Ῥαγιεῖο-. 
γα, ρ. ἀδ7,Ν. ἀοοί. 6.6. Ῥαρραδορα]αβ; ΘΧ πΘογθαρο- 
ον. ουὐαβάδμι Αὐηθυϊοδηΐ θνΔ ἢ 96} ΡΡΈΘΟΟΙ 5, ΠΟΙΏΉΙΩΘ 
Βομπά.. ΤαΡβα5 ϑάϊάϊ Α. Ῥαυπιοηΐ ἴῃ Βιίίοί. αὁ ὍΟογ- 
γ65}. Ποϊίόμ. 1818, Ρ. 01, ἀπ46 α. ΚΙ 6} 1πι5 ἴῃ ΜΠ ι5.. 
Ἀλοη. 8., 212, ααἱ βαρρ!όνὶι τὸν ἴῃ γν8. Ἢ, αὐδησιδτα, 
ἴῃ Ἰαρίά μα] τα 5} Ἰδοῦπθθ πα ϊοίατη, ΝΒ οἰϊδτα 
δἰαβάθιη υβ5. ἰπῖθϊο τα ]αύατπη βρη οαίαν, -- θὰ- 
γηοηΐ, Τήρης Παιωνϑ..... ἴῃ Βομῃᾶϊὶ ἃροβν. Ἰαρὶβ. 

ΤΙ-ΤΡΙ-. ΕἘΠΑΜΝΙ, ανὶ 5ἰριμα χαδάραίατα,, Εὰ 

Βδθιίαγα {δῦ ρροὸ Ε.. ποιή οδιιβδι Ἀν]τήρης “ 
ῬΙονῖ. Ἢ 

Οδρ.1, ΟΟΧΟΙ ὃ. Αβἰο ΜΊποΡΙ5 ᾿πϑαϊίθο. Ἰηβονίρεῖος, 
ἠ65. Ημο Ταρϑδὶ ἴῃ ΟἸΠ οἷα τϑρονρία δϑὺ δὲ ἀδία θοδέίο, 
1.6. Βιιίοί, 6 (ο»γ65ρ. πο όη. ἃ Ὗ. ἀοοὶ. ΝΥ, Μ. Ἀαὴν 
βᾶγ, ἰ. ὙΠ, πη. 1883, ». 830 5αᾳ.. ἢ. ὅ4. ΘαΡῖθ 
βουϊρύπμηῃ ϑϑί ; ἐπὶ γραμματέων τῶν περὶ Νέωνα τὸ β᾽ αἱ 
Λούχιον τὸ β' καὶ ᾿Αλέξανδρον τὸ β΄ καὶ Μυραγένην ὸ 
Β΄. Οἱ αὐτοὶ γραμματεῖς τὴν στατιῶνα ἐχ τῶν ἰδίων π|ο 
ἱερῷ συνεργίῳ. Εοοίδ δύ ἸΠΒΟΡΙΡΙΟ ἴῃ Βοπουθιὴ δ ν- 
ΒΘΠ515 ΟἸνῚ5. Πόη ΠΟΠΊΪηδί1, αἰ ον θοῦαβ [αϑραΐ δα. δδη- 
βι]Πδίαγη οὖ ουΐὰβ Π]15 Βθηδίου ΓΟσΩ Δ ΠῚ5 δ οίτ5 ἔπ 6 ἃ ἐς 
Σύγχλητος βουλὴ ΤοτηδΠι5 ΒοΘηδίι5 αἰ ρὲ ἃ βουλὴν 
. Ταῦβθηβὶ βοηδίαι: [ρου δίουββ, βασιλῆς, τς 
βαηΐ Βοριτηϊα5β οὐ Οδύδ λα]. Γ1{{ϑΡᾶνιιπὰ ΘΠἰ τα ΝΣ γῇ 

(ΞΤΕΦΑΝΟΥΞ ΕΞΗΞξῚ) ΤᾺ Θ] ΟΡ 6886 αυδ 
ῬΓΙῸ δοίαίθ γθοθῃίϊουνὶ υἱἀθίαν. --- 8. ὅ: ΤὙΘΒ ΘΟΡῸΠ 



ΓΘ 

πεν.-- 
δ: 

ἀνία βαπὶ Ποιηϊιῦσὶ, ΟἸΠΙσΔΛΟ 6. οὐ ΟΣ πα θο το 
οἴβοϊα. --- 8. 6. 1αρὶβ παροὺ ΠΆΠΕῚΝ, φαοὰ Ἰαρἱοἰ ἀξ 
ΘΥΡΟΙΘ ἰαούαμη νἱἀθίαν ρῦοὸ ΠΑΤΕΕΙΝ, οαμ 5θηϑιι, τε 
ἡπορααΐ δμρογιιδ. Παριδαν. 

ς Ὅᾶρ. 1, Οὐ ὁ. Ἐδρουίαπι Εγοίδεα, ποάϊθ Εελὶ- Ζα- 
δῆλα, ῬΥΪγατ τ οἴ ΠΟΙ 11 }}18. ΘΥΤΟΡῚ ὈῈ15 Θα τ δ ἴῃ 
Ῥειείο, ἰ. 6. Βιιιοί. ὁ Οὐγνθ5ρ. Πιο όγ τ... 0. 180, ἀοίη- 

6 γοοίϊαϑ ἴῃ ᾿ἰβάθυῃ ἐα ὑθἐὶς, (1. 0. 180; τη6 τϑροιὶ- 
ἴατη οϑί ἴῃ οπαΐς δον τολεέ εἶογ" Σωγυϊψ τοι ργδιιοδίδολιο." 
᾿Αοαείοηιὶδ ΤΡ ἰς5 θη ϑολα [6γι σῖὶ Βορ γι, πλαὶ 1881. 0. 61. 

-- Τἰνίοροο ΝΕ ΗΚ ΠΑΤΡΟΓ. -- ν5. 1. δοδι. 
Υ. Ἰοδοραύαν [Π]Ἰείου Ρϊ. --- 8. 4. ἐδ. μέ[τρ]ων ; Ιαρὶ5 

ΜΕΙΜΝΝ. 

ς Οδρ.1, ΟΟΟΧΙῚΧ ὁ. ἙαΙαῖὶ Οουηραγθίίαβ ἴῃ δτεβθο Ἰΐα- 
ἤΐαπο, ἴαβοῖοαὶ. Π, Ὁ. 991 5αᾳ. --- 8.3. Στώλιος, ἐθνιχὸν 
Στώλου. Στῶλος, πόλις μία τῶν ἐν Θράχῃ βαρδαριχῶν, 
ἃς μετήνεγχαν ἐχ τῶν ᾿Ηδωνῶν οἱ Χαλχιδεῖς εἰς τὰς αὖ- 
τῶν πόλεις. ΒΊΘΡ. ΒΥΖ. 

Ὁ δρ.1. ΟΟΟΧΧΙΧ ὁ. 1}᾿ ἵηβιῖα Ολμῖο. ἘάΙάϊ Β. Ηδα5- 
 ΒΟΘ οι. Βιίϊοί. 6 οον 65}. Πιο ἰόῃ. ἰ. ΠῚ, ἀηη. 1879. Ρ. 
390.--ΟΞ. 1. 6 νοϑϑ ναὸν 5Θρ. ΟΡ Δ ]86 ΠΟ ΠΏ ἢ (Ἰ}Ὶ 5]- 
βυϊβοαπίθ οἵ. δάϊίον Ο.. 10 6}}} Ερί». σγο. ὁ ἰαρὶα. 

δοηΐ. 109, Ἴ, ποπ 5ῖπθ ἰδιῆθη ἀπο οη5 βίσπο. Εὔ- 
γραπτον ἰοχὶοὶβ οἱ 7 λθϑαιι}Ὸ ϑἰϊατῃ ἀθθβί. σοῃίθυς ᾿ά θυ 
ραχμηάφιῃ Καὶ 6}. 91, 2. (1 μδο ποβίσα 5.]10 ρ΄. Π1, 436) 

᾿ Εἰχόνα μὲν γραπτάν... --- 8. 2. στοργᾶς ἀντιτίνουσα, οἵ. 
 ρεϊίον αἰϊαὶ δριρυδιήτηδ αὐοὰ οὐ 1ρ86 ἀθάϊι, ἐφίω. 
ΟΡ. 910, η. ἄς, ΠῸ5 Δαΐθυη Τί ἸΠ}118 5.10}. Εἰ ρὴγ}. δοριίο)». 
ΟΠ, ἢ, 135, ἀ6 411ὰ Αβρδβιῖα; ὀργῆς δ᾽ ἀντ᾽ ἀγαθῆς... 

᾿ς 6δρ. 1, ΟΟΟΧΧΧΙ ὁ. Οἰψηιρίω. ἙΔΙαΪς ὁχ Ῥανρο αὶ 
ΠΟ ΔΡΟΡΤΆΡΒΟ ὟΥ. ΠιΘηΌΘΥρθν. ἀγρολωοί. Ζοϊξιρρ. 1880. 
ΟΡ. ὅλ, ααἱ ὑἰϊϊα!ατα πη 6558 ΠῚ Ῥᾶγί. (θυ. Ὁ. ΟἿν. 
 Β.ΘΟᾺΪΝ ΔΡ ἰγαίαν. --- 5. 2, Οοηΐουι δάϊτου ϑρίον. 
Ὁ, 1. Αἰξ. 1Π|, 116 : Πλούταρχον, σταθερῆς ἕρμα σαο- 
φροσύνης. -- 8. ὃ. “Ελληνες ἱ. 6, τὸ χοινὸν τῶν 
᾿ Ἀχαιῶν. 

᾿ς Οδρ. 1, ΟΟΟΧΊΤΨΝΙΊΙΙ. Ἑάϊίατα ἴῃ Βιοέϊη 6 (0}}69- 
 ροπεὶ. μεϊἰόῃ. ΝῚ. ὅπη. 884,0. 8380. --Υ͂ 5.. 3. ΒΈΡρΙονὶ 
 [ἐπήρ]ατα, υαἱαἰὁ-αηια λα, ᾿ὰ οὶ Το ρυορίου απὸ 
ΔΙΏΔΡῚ ἀδθαϊ,. “Ῥώμης δ᾽ ἐνιχάθ..... ΒΙΘΏ ΠΟΣῚ ναι 
 αἰϊαϊι5 ΗΘυ τ δῖιπὶ 1ἢ ΒΘ ηδίτπ ΓΟ ΠΙδ Ὠϊιτ Δ 1 5511} 
ἴα]5856. 

Οᾶρ. 3, ΧΧΧΙΧ οἱ ἀπποί. ρΡρ. 98 54. οἱ 328 00]. 1. 
Ποο δρίσν. αὐοᾷ ἱπίον ἀδαϊοαίουνϊα, [πὶ ἀδιϊγηιι5, μΪὸ 
 Ἰη6:" ΒΘΡΆΪΟΡ]1ἃ ΡΘΡΟΠΘΡΘ νἱβιιηὶ δὶ πἰροίθ αποά δὰ 
αἰ ΆΪΠΟΙ6. ΘΘΠῚ5 ΤΘΙΘΥΡῚ ροββθί, δύ οἷα] ΠΟΏΏΪΠ1) ἀ6 
 ϑβουὶρίανεθ ναυϑἰδίθ δα} 1οἱ ἀθθδρθί. 

Οδρ. 3,1.11| Ὁ. ΕΧΒΙ θΘ αὐ Αὐ᾽θίμιιβ Τοσθδίθϑ μἰβίουϊ- 
 οα5, Ο]}1π85 πππΠὸ ἸΟσΌχ Βουναυ θυ πη ΒΟ ῃο]. Ν Θηοί, Πἰαα. 
Δ΄ 9|9, οὐ 5080]. ]Ιοίον. 1. 1. : « ῬΥΠῚ οἱ Αγοδάθβ ἀθ 
αἰ ἰση5. Ππὶθ5 Ὀ6ΙΠ σον δαί οἷτοα Αποθθυτη Ἰη0η- 
οτη. Νοβίου δὰ βἰῃρι να οϑυἰδιηθὴ γα  ΠΔ]ΟΠ ΘΠ, 
ΠρΡΡοιΘἀο μη. 15 γ6], αὖ ΠοηΠ1}}1 αἀἰσιπῖ, ΑΡΒΙἀδηι15 

 ἐιϊαχα, ργονοοανι δυτηαθ οοοϊαϊί, οὐ ργὲθ σθαϊο 
 ἰοούχη ΘΠ ΡΓῸ ΟΘΡ ΔΙ Π15 ΔΡΘἢἃ ΟἰΓΟυΤ Βου ρβουδηΐ, 
ὑγδηθρν  58115 θϑί. ΤΌΣΩ γοτὸ Αγοδάθβ, ρδὶριδηΐθ δά- 

δὺς ΕΡΘΕΪΗΔΙΊΟη6, ᾿Ρταθηίθβ ᾽ῃ ΡΥ]1Ο8, ΤηΔΠΤηα 116 
φΟηΒοΡθηΐθβ, νἱοίουῖα μοί βαπί, Π ίημἀθ βθρϑιϊθυαηΐ 
ΤΟΥ α Δ] ΟΠ θὰ δτηΐοὶ, ἐπτη ]οα 6 ᾿ἸῃΒου ρβθυαηΐ Πδθο: 
Ἐνθάδ᾽ Ἐρευθαλ.» ---ἶ5. 1. ὅ6}01. , 6. ᾽Ερευθαλίωνι 
φίλοις τ᾽ ἐπὶ... --- 5. 2. 14. βασιλῆς... ᾿Ἱππομέδοντος. 
(σά. Τρ85. ᾿Ἱπποδάμαντος. --- 14. σαν]. Μάϊον. ἢ δέ. 

τ φΊῶο. ἔγασηι. ἰ. ΤΥ, Ρ. 818. 

Π ΘΑΡΙΤ. ΓΠ᾿ : 00 
Οδρ. 3, 1111 2. Ρλορῖς (Ῥο]οσεϊγιο) ΤῊ Θββδ)ῖοο, Ῥδα]. 

Μοποθδιχ, δε οί. εἰ φονγ68ρ. Ἰιο όνμ. τ Ν 11, ἀπ, 1883, 
Ρ- 61, α. 1ὅ. λιν ΞΩΊΙΣΞΩΝ. [ἢ νϑυθοὸ ρεΐπιο, 
αὐ ν᾽ ον θδί, ε δἀβογι ρίσμη οδϑί, 

Οδρ. 3, ΟΧΧῚ ν. ΑΜιοπῖς. ΒΘρονρὶς Απαβέαβιιβ ΒυΪσα- 
τὶς ΘΟ 11 ὃν Ῥοιίθν, ἴῃ δΒεέϊοί. ὁ ΟΟν 65}. ἢιοι όγι. ι, 
ΙΝ, ἀπη, 1880,0. 131. ΒίοΙα απδάναία, ἴῃ πὰ ἰμβονῖρ- 
110 6βι, μα θϑὲ ϑιϊδυη ἀπ ρΊ ρἤατα ααοα πγάνατὴ Τρ ΡτΘ- 
βϑηΐϊδί ; ἴῃ Ὠγάνῖα Ἰορίιι Νιχόμαχος Πε(ηρ[α]ιεύς. Εχ 
Ἰλοιλοϑί θη 18 Ιοοὸ (1π Ποοολαν. 18. οὐ 30) οομ οὶ ρὸ- 
ἰθϑί, Ἡν ἀρίαυη. Ῥοβί ἃ π {856 ἴῃ Θεο Πα πλ ΒΘρα] οἶδ. 
886. νἱἀθίπν Θρι σ᾽ πη μα Πυθα} βέθοι! ΓΝ δηΐρ Ζ.- Ὁ, 
-- Νοοδθα!μι φιλοπρόδατος πο ΔΠ1|01 ἀδᾷιθ αὐ 
αιδπὶ ἀρὰ ΟΠ Ἰβιϊδ 08. διιοίουθβ δ. βϑῆϑιι αι! ϑχα 
ΒΔΟΡῸ πη Θης πη Θϑί, Εἰ, Ρ. 

Οδρ. 3,π. ΟΧΧΧ, Απηοί. Ὁ. 333, Ερὶσναμηπιδιϊβ ἴῃ 
Σαρδανάπαλλον "85 ϑιηι ἀρὰ ΟἸοιηδηίθιι ΑἸθχ., βῖο αἾδ- 
ΡΟΒΙ ἰ νϑυβὰ8 ἀ, ὅ, 8.ΑὉ ΟἸδπιθίθ ν᾽ ἀθίαν 605 ΒΌ ΠῚ ρ5 558 
ΤΗθοαογθίιβ [6 οἷ". αὐ. αν. Χ1Π, ρ. 119, 14 περὶ 
πραχτιχής ἀρετῆς. αν. 8. ἀ. μετ᾽ ἔρωτος. --- 8. 3, 
βασιλεύσας. --- Τχοίζο5, ΟΠ]. 11, Ηἰδι. 95, αὐἰπαϊθ 
ὈΥΪΠ.ΟΒ ὙΘΡβιι5, ἱ. 6.9 αὖ ν]ἀοίαν, ἰοίαπι ΘρΙσν. ὁχ Πῖο- 
ἄογο ϑ16α], γϑία!. 

Οδρ. 3, ΟΧΧΧΙῚ ὁ. Βαϊαηιῖηο (μοά. Κοίοιι"ν). Ἐααῖι 
Βιμίοξ. εἰ Οογνθ8ρ. ποι όγι. ἀλη. 1882, ἰογη. ΥἹ ρ. ὅ84 

54.. ῬΆᾺ]. Μοποθδιιχ, ααϊ δχ ΕΠ { θα πὶ (ΛΟΓ ΧΙ ΞῚ 
ἐονγηὰ οχβιϊηδι ἤδηο ᾿μ5ου Πρ ΟΠ θτα 6556. αΌΔΡΕ δηΐθ 
ΟὨ ν᾿. βεθοα]}!. --- 8, ἀ, Λογχὶς αἀῆπο ἱρῃούατη ποηηθῃ. 

Οδρ. 3, π. ΧΕΙΝ. Ἀπποί. Ρ. 6602. Ιάφηχ δρ᾽ ουτητηἃ 
οχβία ἢ ὄχθρθβ. 1η ΠΙδάδ ᾿. 34, αὶ ν5. 2. δϑὶ ὀξυχό- 
μοιο, ἃΡ. ᾿Γζθίζθιη διιίθιῃ ὑψικόμοιο, ααἱ γ5. 9. Ρ1Ὸ 
ἄγχειμιαι ΦΧ αϊύ ἄγχειται. 

Οδρ. 3, ΟἸΧΧΠΗΙ. ΕἸαίοω. Τά ϊ Ῥ. Ῥανὶβιη Πο]έϊο, 
5. Βιεἐθέ. ὁ Οονγ765ρ. ]ιοἐἰόῃ. Χ' ἃηπ. Ρ. 3823 54. ϑαρτνὰ 

βουρίαμη δὲ Ἐπὶ Δαμοτίμῳ. --- [ἀτοτ ΞΤΕΝΑ- 

ΞΕΟΥΞΑ. 

Οδρ.2, ΟἸΧΧΠΙ ο. Εἰαΐοω, οά. Πναϊληιαηῖ. Τὰ] ταν 
ἴῃ Π)οἰξῖο 5. Βιιέ. εἰ (ο»»65}. μοί ἰόῃῃι. ἀππ. 1881. τὺ, 
Ρ. 0 58ᾳ.8 Μοιπανυ-Βραιάοαυϊη. αι ρνα βου ρίσμ οϑὶ 
Ἐπὶ Φδα. --- Ἐπὶ Διονυσίῳ. --- 8. 3. Εονίδ556 5ι0- 
Ρ]θπ άπ ἐχεῖ. --- 8. 8. [Παρ]όντα. --- 8. ἀ. δαυρρίο- 
τηθηϊαμι γλυχύτατος αποὰ Βοσορ, τ] οἰθη ατῃ. 
ααστ ρυμηᾶὰ 5ἰ0 οογγορία 5.0} 80, ΠΪΒῚ ααδη ἐδ εβ 
τη πάγη Δγ 5ΘΡΙ8. . 

ΟἸΧΧΧΙ ὃ. ἈΠοάϊ. Βιε οί. ὁ ΟΟγθ5ρ. Πποίϊόη. ΤΧ 
(4885), ». 111. 

ΟἸΧΧΧΙΙ ὃ. Ιῃ Νάχο ᾿ἰπϑι!α βορουίαμη, βοα ἃ Ῥᾶγο, 
πὖ οχ γ8. 123 δρρᾶνυϑί, δι] αίπι, δάϊαιὶ 1, Μανίμδ ἴῃ 
1)οἰέῖο 5. Βιιίϊοί. 6 (ον 68}. ποιἰόῃ. ἰ. ΝῚ, 1883, ». 94Ὁ 

564. Εἰχ ᾿ἰ{{6ν 15 (ΜΥΛΑΣΕΕΣΣιΙ) αἰίοης τος 
τηδη8 ὈΥΪ8. δϑὺ τη ΠῚ ηπγη. --- 8. 1. βαρρὶ. Υ. ἃ. 
ἌΝ 65 Πατ[ρὶς γαΐα μ᾽ ἔϊπεμψε. --- 5. ἀ. Μυλασέες. 
Χρυσέοις, οἷο. ἰοηΐςθ, οἷ βιοτάν, ἐμᾶς ἀρετᾶς οἰο. ἀο- 
γίοθ, τηϊχίϊβ, αὖ 5606, ἀϊδ θοίϊβ. -- 8. ὃ. Μανία 
ἀμφὶ πῦρ, οογγοχὶς ΕΠΡΘΡ. --ο 8. 7, Μανίμδ σὺν ὅμό- 
πλοος, τι6}1ὰ8 ἰθρὶὺ 1άθιη. --- 8. 8. τάϊΐξιν], ρῥτορο- 
ποδὶ Τῦρροϑν. τά[ξει!, αὐ πόλεϊ ᾳιοὰ ροβίαϊ! αὐ τηϑίραῃ),. 
ΡῬΓῸ πόλει. --- 8. 10. Ε]υβάθχη οϑί ἐχ]διέδεχτο ὑΓῸ 
ἐν]διέδεχτο αοὰ ΘΧΒΙθ αν οαϊίον. --- 5. 11. Μαυῖμα 
τέφρ᾽ ἀνεχόμιζε, « ᾳαοὰ χϑοὶρὶ ποὴ ροίθϑί Ὁ {168 5υ}- 
Ιαθ885 ὑὕὑγούθβ ἄνξχδ... » ἔφφον. Ῥγοροπδ αὶ ἌΝ ΘΉ 115 
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πατρὰν, Ῥοοί. ΡΙῸ εἰς πατρ., ἐχόμιζε. --- 5. 13-14. ἃ 
στοργαὶ Ροπάοί ἄνγόλαψον,. 

ΟΧΟΥΝῚΠ ὁ. Νοαροίϊ ὧδ υἱὶς (Νεαπόλει τῶν βοιῶν) ἴῃ 
Ῥοϊορόππθβο. Εἰ. αν ΌΔΟΙ. Βιἰοί. 6 ΟὉν»»}65ρ. λιοί- 
ἐόρ. τ. ΤΧ΄ Ρ». ὅ18..3α., ου] 5 διηῦ Βαρρ]οτηδπίδ. Μ|5- 

᾿ ΟΘΠἰα. ἀιαιϑοίι; αὐπυοὶ ΠΟΙ Ώ11196 ἀουῖοδθ ΤΌ], πἰ 

ν885. 10. Ἀρτέμιτος, 13. Τώρα, μοτὸν ρΓῸ μογόν. Οἵ, 
Ἡδβ οι. μοτῆσαι, χαχκοπαθῆσαι, --- ῬΓῸ μογῆῇσαι. 

ΟΧΟΝῚΠ ὁ. Ηϑοοθ ἔγαρυηθηίπιτη θρ  ἱΡ 11 απο, πὶ 
5818 Δρραγρθί, ἀἰβίιο!β σοηβορι ρθη [αἰΐ, γϑρυ τα τα 
δβδύ ἴῃ Ῥϑίορομηθϑβο, ἰθοοὺ ἀΐοιο Ρῥίαϊὶ, οἱ δα πὶ ἃ Ε'. 
αν Όδοη, Βεί. αὁ (ο»»65ρ. μοϊί. ι. ἘΞ Ρ. ὅ12., 

ΟΧΟΥΠῚ ἀ. ϑυρηιώ. ἘΚΙαΙ Αὐὶβίδιομθβ, ἐδίι. Ρ. 19, 
οἵ ΞΡ ] ον, δα) νδηΐθ Μογαϊτηδηηο. ---ἶ 8.9 , Οοηζονὶ 
ΘΡΙΘῬ. 'ῬΒΟΙΘρΆΛαΙΙ Ο. 180. ον. 3425 : Χαίρειν τὸν 
κατὰ γᾶς εἴπας χτλ. --- 8. 8. Ἐὀδεταίαπι δϑί δχ 1η8- 
ΟΡ ΡΕΙοπ6 6118: Δὶς δέχα χαὶ δισσοὺς πλήσας ζωῆς λυχά- 

ὅαντας. ἘΠπχ ΠΠ  ΘΡ ΡΤ ἰονγηἃ, ΡΥΘΘΒΘ ΡΠ ΤΩ ΤΟΝ {τα ] τ 

6556. σοη]οιῦ Ὑ. ἃ. ΑΥΙβίαυομθ5. ρα δηΐ. ΟΠ δι. 
Ὦ. ΒέΘ0.}}. --- 8. ὃ. ἐρίδοντας τά αση οὐ ἀπθίαη ; Δ 
ἐρίζειν ἃῃ ἐρείδειν, ᾿ποουίαμη. 

ΟΧΟΥ ΤΙ 6. ἴῃ σᾶτὴρο Αἰμϑηϊθηβὶ, Ιοοοὸ ἀϊοίο Ῥο»78- 
ον]. Α. Ηδυνοίίθ- Βοβηδα]ί, δεοί, αἀὁ ΟὉ7γ685ρ. ἠοἰϊόῃ. 
1884, Ρ. 470. ---- ΒΟ ΒοΡΙ ρίψῃ οϑὺ ὁ συντραφείς μοι 

προνόησέ μον. --- ΤΑϊίο6 ΑΜ φηπ ἈΤΡΗΣ. 

ΟΟΧΙΜῚΙ ὁ. Αγοεῖηα;, ἴῃ ΑἸοΓρῸ ἰηβι|δ. ἘΠ Β. 
Ἠδιιββοι}} 6 Ρ. Βμί. α6. ο077065}. ἠοιίϊόῃ. πὰ. 1884, 
Ρ. 448 58. --- 5. 2. ΟΥ, Απέλοϊ. ἰαΐ. 1, 102 : 

ΟΥΒΡΘ, πηθὲ8 γἾγ68. ἸΆΒΒΔΥῸ ΠῚ 116 ΑΠΟΟΥ ΤΘΡΌΤΩ, 
- 8. 8. Οοῃ τοι δῖον [πιουθῖὴ Ῥ Ι οβύου οι τὴ 51: 
Ῥιο ααοάδτγηῃ ἰΘΡΡΟΓΡΘ ΑΌΓΘΡίαΠΙ [1556. --- 8. θ. Νοναπι 
ἰπδααϊταπηατιθ δᾶμος νοοδθαϊαχῃ ἀχρεσπέριος. 

ΟΟΧΙΝῚΙ ὁ. Ι͂᾿ ἵπδιία Νασο, ἴθ ἀσθθ Βοάϊο ἀϊοία 
Ναχσία. ἙαΙαῖς 5. Μανίμα, Βιὶ]. ὁ Οονγ68Ρ. πὶ]. 11, 
τ. ΙΧ, Ρ. 02 κα. --- 8. ὅ. Οἷν Βυΐαβοθ. νοϊυχῃ. 11, 
ἢ. 2141.ν5. ἢ. 

ΟΟΙΙΥ ὦ. Ραπέϊεαρεὶ. ἘαΙάϊΌ 1. Μογναϊδηητβ ἴῃ 
Αρρϑπηᾶϊοα ἰοπὶ. Χ1Π ΒΥ] οὶ Οοπδίδηϊηορ. ἃ. 1881, 
Ρ. 17. Νοίαϊ δαϊίου δὶ ποίἃ 6586 αδβίθι οὐ Οῃογο- 
ΘΊΟὨΪ5 Ποηϊηδ, ἃρ. ΒΟΩΟΚΉ. Ο. 1. Ον., 3180 οἱ 2181; 
ῃοίδι δἰϊδγη θὰ ααδ8 Ἰδτὴ δαϊία βηΐ Ῥδηίοαρϑθὶ δρι-. 
ΒΡδιητηδίδ, Π1}}1] σοη ΡΤ δά βαρ] θη 485 ποβίρὶ {{{8}] 
Ἰδοιηᾶβ. ΤΠδαθαθ ἀπ] 6556 υἱἀθηΐαν ΒΡ] θτηθηίδ. --- 
γ8. 2. Αμιτηδανουίθηάατη συμιδίῳ ἀπάαρα5 5. 118}0]8, ῬΘΡ 
συναίρεσιν. -- Ὑ8. ὅ. ΓΤ Θη{{π|8 ΟΥΘαΙΘΡΙτα πάτρας 
ὈδΡθανοδ ααδάδιῃ ΒΥ ΏΟΟΡ6 6888 ΡΓῸ πατέρας, ρΆΤΘη- 
68, 1. 6. Ρδύγθυῃ 80 τηδίγϑιῃ. 

ΟΟΙΥ ὁ. δου») -Ηΐδβδα». Βιεϊίοί. ὧδ Οονγο8ρ. Ποιϊ. 
ὑ. ΤΥ, δῆπ. 1880, ν. 179 54. ϑαρτγδ βουιρίπηχ δβί. .. 

ἘῸ Ὁ ΠΝ τὰ χρησ]τὴ χαῖρε. Ὁ δῆμος [Τ]ηΐὠὡν]. Ὃ δῆ- 
πος ὁ ̓ Λεδεδίων. Ὃἱϊ ν[έ]οι. Ὃ δῆμος Κλαζομενίων. Οἱ 
“Ῥωμαῖοι. « Εἰχ Β15. Δαο]ΘΒοθη 0115 (νέοις) αὶ Ὠῖο οὐχ 
ΤΌ 6α 1 οἱ ΟἸδζομιθηδραχη ἴπ00}}15 δαἀδαηΐ, ἐφήόων ὁ0]- 
ἸοϑΊο β'π}}186 οοπβίδθαί ΘΟΠ]ΘΡΊατη. “Ῥωμαῖοι βίπθ ἀα 10 
51 η0 ΓΟΠΊΔΗΪ ΠΘΡΟ  δίου ϑ ἴῃ 780 σου ϑηΐθϑ αὖ 8111 
αὶ ΕΣ (ἢν ]5 οἱ τηυ τἰ5 8115 ΡΌΙΡΒ ΡΎΘΘΟἱΒ ἀου ΟἹ], 
βθαάβθιησιθ μαθθδηὶ (Ε΄. Ροΐ.. αμυ. Β682..}, ποπηπη- 
ααδιὰ γοοδθι]ο πραγματευόμενοι ἀοβὶρηδίϊ. 

ΟΟΙΠΥ͂ 6..ὄ Ειωηθηΐω (Εἶτα 614}11) Ῥγγρῖεθ. ἘΔ Ῥ. 
ῬδΡῚ5 συτη ΠΟΠΠᾺ1115 8115 ἃ 586 ΘΟ] ]δοὐΐβ πὶ Ποἰέϊο 568 
Βιυμίοί, 6 Οογγ68ρ. λποιἰόηϊᾳ. 1884, Ρ. 3838 544. 11{{8188 

ΑΡΡΕΝΌΑ ΒΤ ΘΟΒΆΙΟΕΝθα. ὁ. 
ΖόΟΓ ΕΤΕΥΞΈ. -- αϊιοτῖς βαπὶ οὐ δρίδ: ' 
ῬΗΒΙΕΕ. θνητοὶ (γ8. 11), αποά. ν. 6. ἰϑηίδν!. ; 

ΘΟΙΝ 1 ὃ. ΑπΠιορῖδ. Τὰ ΠΟΙ. 5. Βιιοί. δὲ ; 
Λε. Χ' πη. τηθη5. ἔθθνααν. 1886, Ρ. 162 54. δὰ 
Μ. Η. -- ϑαρτα Βουιρίατη δύ Γῆρυς ἰσοτελής: --- 
Γήρνος γυνή, Θεόφιλος ἰσοτελής. [{π46 Δρραυνϑὺ εἰ 
Θ6588. ῬΘΡΘΘΤΙῺΩΙ αἱ ᾿Ι5ά θη ᾿ΘῚθ15. Οτῃ οἰ] Ὲ5 
ἤβες 6] αϑαιθ ἀΧΟΡῚΒ οὐ Π]11 6556 Θρ ἀρ Βἴστη. Ὗϑ 

» ὃ, ὃ οἱ 6 ργβϑυίη, βαηΐῦ ἸησοΙηρίϊ. ᾿ 

ΟΟΙΝῚ ς. Αἰπμοηῖς. παι ἃ Μ. δοκήήϑον Η 
Ἰοἰἰῖο 5. Βιιοί. ὁ Οονγ65ρ. μοϊόγι. ἰ. ΑἹ, 1882, 
18. ---Ν 5. 2. Νοίαί Θαλοῦ εἴσχυσα « ουγη διιθτηθηίο. 
απ ποη Υἱαϊὶ εἴσχυσα Πῖο 6858 ΡΓῸ ἴσχυσα 5ίοαί Βὰρ Ἔ 
ἴῃ ϑοάθχῃ ἐϊΐα]0 Μειλήσιος ΡΥ Μιλήσιος, πὖ ΒΟΡῚΙ 5016 
ἴῃ ᾿Π5ον ΡΟ πΙ θι18. εἰ ΡΡῸ τ ἸοῃρῸ. Ιἀ6πὶ 510] νἱάθ 
βηχὶῖ « ἰγ88 Ὠθχδιηθί οβ ΥΘΙΒΊΙΒ », αὶ ἄπο ἰδηίυ 
τηοᾶο βαηὶ οἵ ρϑηίδπηθίθ, ἀθ 4ὸ οοηβονρὶ [ΚΑῚ 
Ἐρῖφ». φ». 1, Αἐδο. τι. 1ὅ6, αὶ ὀχ μι θέαν τϑοία [οι 
ΡΘηιδηηθίθυ Ὑθυβι8, ἀστη Ὠἶο, ΠΡ 5 (γ5. 8) ἴτῃ 
Γθοίαη ὨΘχδιηθί πη, ἀπ0 ΡΘ 6 ΘαΓΘη ο ΙΝ. 

ΟΟΙΧΧΧΠΙ. Απαοί. Ρ. 945, οὐἹ 5. Ἡσ᾿ 
οϑὲ ἃ ἃ. Οοαβίη. ἴῃ Ποίζίο, ἀπ. Χ, τηθη86. τηᾶ 

1880, Ρ. 118 54. --- Υβ. ἄν Τιαρὶβ παῦε ΑΣΤΟ 
ΓΟΥ. -- Κ5. 8. « Νογηθῃ φέροπλος δαϊαποίαπι ἱπ 
οᾶτ6 ΕΡΙσπμὰ ὕπηο ἰθγ ΡΟ }15 58] ῥαϊββθ 1} }5 νἱάθία 
Ηδαα ἀθίθυιουβ ἰσὶμαν οί ϊθ ἰονοὺ {ἐἰπ1π8, οαϊ᾿ 

πἰοηὶ ποὴ οὐδίαί Πἰςοράρατῃ ἤούαδ :» ΑΤΕΡΜΩ 
- ϑαργᾶ Βουιρίατμη οδϑί Δαμοχράτης Διονυσίου ἔτων 
χαῖρε. 

ΟΟΟΧΧ ὁ. « Αφιιϊοῖς, πὰπο ψοηοιίω, ΒΕ ῥ οίουη 
1η δ }8. Ἰηοηβίροβὶ. Εχ ΠΘΙΡΟ ἢ ἀροσνᾶΡμο, ΑΥ8 
ΟΚΘΡιΒ, δυο. 91 Ἂς» 1η46 6. Καὶ 8]. π. 706. 5 
ἀϊβίοῃο Ἰοριίαν ἐν ἔτει ἘΠ... ,... 1ΕἙ. -- 3.1 

χύδωνος, ποη Κύδωνος 5Βου Ὀθηάαμ Ραΐο, Θοάθχη 5618, 
αὺοὸ ἃρ. Νιοδηάνιπη, 4168. 284. βλοσύροϊο κύδωνος 
οϑὺ Οὐάοηὶ δαΐ Οδιοποὶ πιδὶῖ. Ὁπᾶθ ατιὃ8 γϑ 51 1ἢ 
ϑϑί βϑῃίθη δη 6] οἷο : « ΤΟὐτηᾶτη ΟΥ̓ ἀΟὨ] τη 8}} ρΡῸ 
αυδιη. » Νοίδ ϑίϊδιη ἀρὰ ΝΙοαπαρ, βλοσυροῖο ΘρΡ 
ἰοῆ, αποουτα 5815. οοηνθηϊπιηῦ ΠΟΒίΡΙ ΘρΙρν. γΘ ΡΒ. 
θάμθος ἐοῦσαν ἡμῖν. ΝΊΒΙΙ Θηΐτα ἐατρία8. ΟαἸο51ἃ 
Ονρθοὶβ ἤβτιρεθ ΘΟ ΠΟΙ ΠΠ 86 Βπ10515 νἹάθὺὶ ρούαϊ! ας 
ἱποοη ἃ βυϊα18. αἸΒΡΔΡ ᾿ἰβί1π|5 τη 81] ΤΟΥ τη : οὐ] 
ΘΟ]ΟΥ 1ρ86 ἴῃ τ Δ] ρῬδΡρίθμη Οθϑβ81 ΒΌΒΙΕ ἜΝ 
ΘΟ ΙΉι6 μι σοἴγ. 

ΟΟΟΙΧΧῚ ὁ. Α΄, Β. δῃσιοῖ. Ἑαϊαϊι 5. ΠῚ 1 αι 
ΑΡρϑπάϊοθ ὑ. ΧΠῚ Β.]ΟρῚ Οοπϑίαπιπορ. δμη. 18 
Ρ- 30 οὐ 5.. οὔτ ποίϊ5. Γἰξίονθ ἀξ. Δα δὰ 
τοηροτὰ ἐϊία]οβ ΠῸ5 τϑίονὶ δαϊίορ. Θοβ ἴῃ ον, 
βου!ρία, βυηὐ ΔΗΔΡΊΥΡ δ, ἄπο, ΔΒΡΙΟΙΘΗΤ5 Βἰηἰδίρα 
ΤΌΠδ Ἰδπ δα Θαχη ὙἹ 15; ἀοχίνα διαΐθιη, ΘαΠ168 ἰπη Ὁ. 
Ὀ18, ΟΠ] τηγάδίαβ. Θδααϊίαν ΡαοΡ. ἔθυΘἢΒ πη 
αἰ] ηαᾳπθ τηϑηϊοδίδγη. 

Α. 8. 1. Ποσιδώνιον, 516, τηϑίνἱ οδιιδδ: Ἔ 
δρίσν. Πωσειδώνιε. --- ῬοΒΙ ΟΠ ΜΟΠΔΠαΘΡ, Μθμδ 
ΒΠ1ὰ5. οραῦ ραίθν, τηϑίθι" ΜΝ οβοῃϊοι. --- θὰ0 Πδθο 
βϑνδτιησηδῦδ, ΠΠθΘηἴθ 1" ΟΡ Θά ΔΩ Ἰηβουὶρύδ ἔπ1556 ἴῃ 8δι 
ἴῃ Ῥοβιἀοηϊὶ ᾿πυθη]5 ΠΟΠΟΡΘΙῺΏ ἃ ΡΔΡΘΗ 5 18 
{τη ἃ τηϑίρ εθαϊβοδίος ααοὰ ρϑπὰβ αἰ σθθδ 
ἡρῷον, αὐ], 66 ΒΘΡΊΠ166, Η ΘΓ Αὐτοὶ. ἸΧΟΥ κα 
Ῥοπηρί}} 18, Οδ5511 ῬμΠΙρρὶν Οδ δα} 15. 58. 
ῬαΘΡῚ Ὁ. δ. ]ρΙ1011 Μαχίτηϊ βθρα]ογα, οίο., ἀθ. αἱ 
8ΔῚ βαργα οἂρ. 1, 208-ἀ ; Π, 296, 258, οὐ ποίδβ 
σοραηἀθηάαχη δηΐμλ ουγ ἰππηα]ο Λθ) οι) Θϑὶ, ὦ 
τηδ ΡΠ 015 ἰδ ὐατῃ ΒΘΡα] 115 δα ϑίγαϊ 5ῖγ6 ΒΌΡΘΙ 



5. πα δορὶ σορθυπαηΐ, οὐ σπου ίαιιβ ααϊβαιθ ΠΟυηῸ 580- 
ΘΙῸΒ ἀϊοία5 οϑί. 

Ὁ Β. θ. ὙΡδαϊίαν τέφρη, ΘΟΡΡχὶ. --- 8. 7. παν- 
ς ἰαχῖοὶβ δροβί. Υ 

ἼὌΠΧΥΤΙ ὃ. Ψαχία Ογψσπϊοιιηι. ἘΞαϊαϊι ἴῃ ΑΡΡΘμαϊοΘ 
οδ΄. Οοηδίδηϊπορ. 1881, ». 18 5αα. 5. ΑΡΙΒΙΔΡΟΠΘΒ 
ἸΡΟΡΤῬΆΡΒΟ αποὰ τηϊβοναὶ α΄. 1. Καίζιιϑ, ποίδβαιιθ 

αἷς, Εἰχ νϑυβαστη ἰθχία Τουτηδαιθ ᾿ἰἰοραυιῃ ΓΞ 
ἰοὶν ἐἰσα!ατη 6556 Βθοῦπαϊ ἢ. ΟἾν. ηδί. ΒεΘΟᾺ]]. 

ΟΟΟΙΧΧΙ ὁ. Αρυὰ Χϑβθορῃ. Ερλοβίας. ΠΙ, πὶ. 

ΟΟΟΙΧΧΙ͂ ὁ. [πὶ τυάονῖθιβ ρρορο Μαηφαϊϊαηι. Μὶ- 
ἰτ, ροβίαπαμι οαἀϊάοραὺ ἴῃ Παρ αποάδηη ΘΙΉΥΡΠδΘ, 
Ανϊβδίοί. Εοπίνίθν. δὰ Ποἰέίογι (Βεέὶ. 6 (0»»65ρ. ᾿θἰ- 
ὅγ..), αὶ ᾿ΐθυατη Θχἰ Ὀἰσα πὶ οϑ, τ ἰ Πι50.}15. ΕΠ {6} 15, 

᾿ σοτητηθηίδυῖο, ἃπη. 1882, ρ. 442, --- δαρνᾶ 8ου}- 
ῃ οβϑὺ Νιχία. 

ΓΠ ; 
 ΟΟΟΠΧΧΙῚΣ ὁ. Αβὶο Μίπουβ ᾿πβουὶρυί. ΑἸ]αύαπι χ 

Αἰαϊνι, δαϊαϊν Βδιηβαν ἴῃ Ποἰέϊο, Βιειίοί. ὧδ (0768. 
ποϊόῃ. τ. ὙΠ], ὅπη. 1888, Ρ. 217 5ᾳ. π. 21. --- 88. 
)-ὅ, Δηδιρδοβίϊοὶ, 56Χχ 11Π6158 οοηβίδηϊ, 1π΄θ}" 185 ῬΔΥΥδΘ 
διηΐ ΕΠ {6 088 ααὸθ απ] ὰ γ6}1π| 86 πΟὴ ᾿ἰμ 6}}Π|6 6 6 Ταἰοίαν 
φαἰτοι, 5ῖ. αἰβροβιίο : Ὁ 12 ΚΙΖ 1 
τς Ἢ ΟΣΟΝΖΗΣ ΦΑΙΝΟΥ͂ 
ὯΝ ΝΠ οτι Δὺ 1Κ Ὁ 

ΜΗΔΕΝΟΛΩΣΣΥ͂ 
τον ὍΣ ΚΖ 

ΛΥΗΟΥΉΡΟΣΟΑΙ 
ἽΕΙ ᾿ ΣΤ ΟΦ 
ΕἸ κονον οῦν ΓΟΝΕΣΤΙΓΤΟΖΗΝ 
: ἑτας δ κι ον Πι30 2 

᾿ ΤΟΤΕΈΛΟΣΟΧΡΟ 
- κ᾽ ὉΞΟΣΙ 

ἘΝ : ΝΟΣΑΗΑΙΤΕΙ 
δὰ ἰοίο {ἰπ|ὸ βουύϊραα ΣΕΙΙΚΙΛΟΣ ΕΥ- 

ΤΕΡΙ 1ΖΗ, Σείκιλος Εὐτερ[πὴς] ζῇ, 51ο]ὰ8. Ἐὰ- 
ἴθ ρ65 υἱγιῖ, Επαΐουρ65 νυ ἀϑίαι 6856 ΠΟῺ ῬδίγΙ5 ὨΟΙΊΘΗ, 
ποὴ 5101} ΘορΠοΙΊ6}), 564 Θρὶϊπθίοη απὸ 5ιθη  Ποδύαν 
ΘΙ Ια δα ἀδ]δοία ομθ πὶ Ὑἱγ ΓΘ ἢ ϑίθηϊτη {γ65. 56}- 
οι ΐοθ. Οὐδ ἱπεοα!ρὶ, αἱ Τ8110Ὺ, σοὐαὶϊῦ ἴῃ τη Ομ ατλΘη 10 
ἀρὰ Υἱνθηβ 510] ΘΡΙΘῚ Ἰαδδιῦ, Ἰηἀΐοῖο βαηὺ ἀπδηῃίπηι 
ΟΕ ΡΙσαΓοῖ5 ρυθθοθρίῖβ οομῆαοροί. 

βως 

 ΟΟΟΙΧΧΙΧ ὁ. Πὲ ηιοηΐίθ Ῥαγοὸ Αβῖεθ Μίμου δ, 6Χχ 
ἈΡΟΡΤΔΡΠΟ οἱ πρυθββίοπθ δὺ Αὐὶϑίοῦ. ΕΟΏΡΙΘΡ. ΘΟ .,- 
τηπηΐοα 5 οαϊαϊξ Μ. Ο. ἴῃ Ποϊέϊο, 5. Βιειίίοι. δ Οο᾽- 
άϑρ. ἠοιϊίόῃ. ἰ. ὙΠ, δα. 1888, Ρ. 218 54. ϑανίον 
βουϊρίατη δϑὶ Ποσειδώνιον Διονυσίου τοῦ Ποσειδωνίου. 

-- Ὁ δῆμος, αὖ Βαρτδ, ἴῃ οοΙΟΠᾶ. --- 8. ὃ. 1,8015 

ΒαῦθΡ6 νἱάοίαν ΠΟΛΈΕΈΙΟΣ,, υνἱ ἴονβδῃ βουϊρίατη 

ΕΟ ΠΌΛΗΟΣ... χΙἱόν ΕΞ ΠΟΞΣΕΙΔΩΝ. 

ς ΟὈΧΧΙΨ ὃ. Γι ἵπϑμία Νασο, ἴῃ υἱοο ἀϊοίο Κὐαϊβκὶ, 
δαϊάϊν 5. Μανίμα, Βεδί. ἐδ σοῦυθδρ. δοἰίόῃ. ἰ. ΥΧ, 
Ῥ. 01 5ᾳ. ῬΥδοίθν {γ65 ψϑυβ5 ἴθ υθ Ἰπίθρ᾽ο5 (105 ἀἃ- 
γηὰβ Βιρουδιηῦ ΠΟΠΏ.]1ὰ Δ]]ου τὰ νϑϑυϊρία. Θαρνδ 
ὅμοϊον οὔνομα... ἐσορᾶς τύυον... ἀνθῶν οὐδέν.. ; Ἰῃξνἃ 
αἰιΐοτη ἄλγει........ στρος ἑῆς ἀλόχ[ οὔ ]....- νηπίια]χῆς φι- 
᾿λάγαθος ὁρμῆ[ς]-.... στήλην ἀνέθηχεν᾽ σήμα παρερχόϊμε- 

 γ0:]..... Τλιοτο ΓΩΦΡΟΓΥΝ Ηἰ. 

Ἡ ΟΠΧΙΙΙ ὁ. 7 ΤΙηιῦνο ἱπϑιῖα, πον ῬΡοΘα] 80 δῃίῖ- 
ἀαδ αὐθ6. ΕαΙαϊν ΝΊΟΘΡΒοΥτιβ Πρ θυ 18 ἴθ ΑΡΡΘμαΐοθ 

δ τὰ ροτήν. Ψ τ ὰ ἰχ, Φ δα 

"ὦ ! : “ἣν : : : : 

τρϑρ τ ΠΑΡ Ἢ θ07 

οἱ ἰδαπὶ οϑὲ (Πογοάοί. Ν, ΕἼ : ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ | ἰοιηΐ ΙΥ̓ ΒΥΠΟΡῚ ΡΉΪ]0]. Οοπδίαπείπορο!., 1881, ν. Ἴ 
ρώιον ἱδρυσάμενο!), ἃ ῬΙῸ ίδηο 60]1. αὶ Μδη65 ργῸ ᾿ ϑρίβι. η΄. --- Παρία φαϊιουνὶ νἱἀθηία» ποπημ! ἃ βιὰ 

Βα ρρΙθηηθηίΐδ. --νϑ. 1. Εονί 588 βου θηαγη ᾿Ἐπαινὸς. 
τ 8. ὅ. δορί θνθιι Πἰ σθηΐθυ ἀθροὰ, ϑιε)γεεα ΐγι. --- 
8. 9 8ᾳ. ἀλλὰ πεσόντος χτὰ. ΝΟ 58 {18 ρουβρίσαδ 
βθῃ θη δ ϑϑί, ---- ΗΔ 068 ἰοὐϊπ8 (Ἀγα 1.6 Θρ᾿ ἀρ μΐ τη. 

ΟΡΠΧΗ ὁ. Τὰ νἷοο ἀϊοίο απ οέϊ ἴῃ Βαϊρσανία τὸ- 
Ρθρίαμη. οχμῖθοὶ Μοραίδϑορίοίιέ, οἷο. ρ. 448. -- 
γβ. 1, γαστρὸς, ργΟΌΔΡΙ 6 δὲ; ἐνδαϊίαν ΕΓΆΕ ΛΟΚ. 
-τῦϑ. 2. Ῥνδαϊαν ΔΊΑ ΡΟΝ,  Ἰϑρὶ δ᾽ ἱερὸν. --5, 3. 
ΤΏΪ1Ο ΒΡ ΘΙ Θ556 νὙἱάἀθίμ ἐνοον, τὶ οὐ οομ ϊοὶ ροίοϑὲ 
ὀψίνοον ὕγῸ ὀψένοον. 

ὈΧΧΧΙΧ ὁ. Βδρϑνίατῃ ἴῃ Ιοοο ΑΠρ]ϊο μοάϊθ ἀϊοίο 
Βγοιψῆ, αὈϊ ουὰὶ Ἐοιμδπονιιμι ἐθη ρονθ τη ΕΠ} }5 βία- 
[10 Θὰ] ποηηθη υδὺ ΚΓ 67) 6).48, Θαἰλατηατιθ δὲ ἃν. Α. Η. 
ϑᾶγοθ ἴῃ Τὴ0 Δοααίθηιμ, δαραβί, τηθη5. 3, 1884, τΠπᾶ6᾽ 
ΡΘΡΘ θυ ΤΩΜ]Δ1, ἰηΐθΡ 08 Πριἰβδὰ8 ἴῃ Ὥρα, 
4Ἴ δὰρ, 1884. --- 8. 1. Πιᾶρὶ8 πᾶδοὶ της. --- 8. ὃ. 
ΑὨΡ]. ἃρορν. Πάρθ[λ]ου, πηάθ ΑὨρ]. νϑυβὶο : « Εὰγ8- 
Μ06}}, (μοι ΟὨ ἃ οἵ ῬανΡίμ(1)ο05.». --- 8. ὁ. Κιμμερίων 
οἱ ἔπτης νϑυῦθὰ ἃ ΝΙοΒοΙβοηο γϑϑιϊίαϊδ βαμί, ΦαΟΡ τα 
Βοο ϑαϊίονὶ σσθθοο ἀπθίατῃ νἱἀθίαν. -- 8. ὃ. Βϑηΐθη- 
δῖ ὅδγοθ ἀθβρογδίϑηῃ ορϑαϊΐ, οα] 5. ἰδηηθὴ ρᾶυῖθ 
ΒΈΌΡΡΙΘΓΘ ἰθηίανῦ χου Ψψευσει α[ιν]ο[ν] γὰρ ο παῖς Ερμης 
ανα 810 γϑυΐίθηβ : « πὰ πο, [ὑτᾶγ6}16}}], 11 ποῖ 
ΒΡΘΔΚ [Δ]56]ν, ἴον ἰμ6 Ἰδἀ Ἡθυπι68... » Ιἄϑῃι 5αὈ] ον 
ΟἸαΘΡἸΟυ τ. ὑθυ ΤΩ 6556, τὐὖ 5ο]θί, ΟαἸθἀοηΐδια. 

ΟΡΟΧΧΧΠΙ. Απμοί. Ρ. 274, 00]. 1. Λασχεπτὸν τη6- 
115 βου γον, απο τηδρὶβ ΕΠ {6 18. ἐδ 115. ὁ0η- 

γοϑηϊνού, ΛΑΣ ΚΕΤΠΟΝ, Π' οὲ Τ οοἰΠἱραὺϊ5 δὲ ργο- 

ῬΑ α5 θίγγαοη ρυθθθονοῦ ΛΑ --ξ ΚΕΠ͵] ΤΟΝ, υνυαϊαο- 
βρθοίαέι5. Σχεπτὸς ΠΟΙΊΘῊ ΥἱἹΓΡῚ οϑῦ ἴῃ ᾿ηβουῖρί. αὐ ϊοα 
ἃΡ. ΒΩοκβίαμ, ἢ. 212, οὐ Θιοορίαβ (Ο. Φ}1}8) Απραβιὶ 
᾿θουτβ ἴῃ Ἰδοῦ ρίϊοηθ ἃ. ΚϑΙ]  να. 1) ͵ϑρμέίαΐ. αἷὸ 
αοοορμέι ἰαΐ. ἡ. 181. 

ΏΟΧΤΙ ὃ. ϑηιγηηθ, ἴῃ ρνϑοίδουιθθ ἐρα θτι5. (ἐν τῷ 
νομαρχείῳ τῆς πόλεως) ταρουίαμη ϑαϊαϊῖ, απο ἴδια 
ΡῈ. Αὐ]βιοῦ. Εὐπίρῖθν. ἴῃ Ἰασθίὰ σϑηθρδὺ ἴῃ αποάδιῃ 
ὉΠ015. δ᾽ αβάθιη αἸανῖο, ἴῃ Βμἰοί. 6 ον} 680. ἠθἐἰόγ,. 
ἃ πη. 1882, Ρ. ἀ48, Υ. ἀοοί. 8. Β. δὰ} ἰοίγαβίϊοῃο 
Ἰοοῖίαν, Ποντιανὸν ἐτῶν ί, Ποντιανὴν ἐτῶν ς΄. Χρ[ηστ]ό- 
δωρος χαὶ Μαρίνα τὰ ἀείμνηστα τέχνα. Ῥοπίϊδηϊβ. δὲ 
Ῥομίϊδπᾶ ΠΡΘγοραχα, Ομ ροβίοάουιβ οὐ Μανῖηδ ρᾶρθη- 
ἰὰπὶ Πογηϊ ηδ, Βα ηὖ, 

ΠΟΧΙΙ ς. ϑρηιγνῆς. ἙΔ᾿τατα. ἴὰ Πίαρῖο αἀπούδηι 
ΒΟΏΟΙοο Εὐνδηρθ ϊοῦθ ποπιῖπθ ἃ Ανιβίοι, Εὐηΐνιθυ., Ὁ 
δοάθιη χηϊβϑασι οϑὺ δὰ ᾿οἠξίογυ 1 δῦ ἃπῃ. 1888, 
ι. ΙΙ, ρ. 803, 5ἰπθ 1118. ποίϊβ. --- 8. 3. Μοῦ 
[ουτᾶ ἰογοὺ δαχτυλιοχοιλογλύφος, 564 ποὴ ΤΘοΙρὶ ἃ 
Ρϑηϊαιηθίρο ροββοί. ψϑραπὶ αὐἰἀαα!α 1ὰ δβί, ποὺ δὰ 
δος δριἱὰρ στη ἴρϑασα. πο. νοοδθαϊατη βοίατη ἔα 1558 
οὐθαϊ ονὶβ, απὸ ἀθβίρπαῦαν ΠῸῚ ΡΘΟα αῦΘ ΟρΡ᾿ β οἴπιμη, 
5ϑα οι αἴπισοθ ΟΡ 5 Δμ Πα} 15 δὰ ἀβάχῃ Β᾽ ΘῚ Π]οσατα Δ ἢ ϊ- 

δἰί:. -- [1 ΖΗΣ Σ. 

ὌΟΘΙΧΧΙ ὁ. Γὰ Οαἰαοπῖα. Τὰ Ποϊέῖο 5. Βιιῖ!. 6 ὅον»- 
γ65ρ. Ϊιοϊϊόῃ. τ. ΨῚΙ, ἀππ. 1888. Δ. Η. Ν᾽ δααϊηρίοῃ. 
δΧχ Δρορτᾶρμο Οδγο] ἌΝ Ί5οι. ἃ ΒδυηΒδΥ Θά 0, 02"- 

παὶ οὗ ΡἈϊοίοσῃ, ΧΙ, Ρ. 180. --- μ1{{θ0ὲ0 πρώωτος 

ΓΕΝ. 

ΠΟΙΧΧΙ ὃ. [πὶ σαἰαοπῖα ((οιιἶϑιη), ἴῃ οοϑτηθέθυϊο. 
Ποϊξίονι, 5. Βιιίοί. αἰ Οον»05ρ. ἐοϊίόγι. ἱ. ΜῚ], ἀμ. 
1888, Ρ. 141, πὰ. 86, ὁχ Δροβγάρμο ΟἸαγίομὶ, ΝΥ. Η. 



ἐν ἐκ ΚΦ ΌΛΑ ῥ-ς τ ὐὐν τ 1} 
ν γν" 

608. 
δακηρίοη, βἰηθ ὉΠ10 οοτηγηθηίαγὶο. --- ΓΑΙ ΘΡθΘο 

ΔΥζλλορος. 

ΠΟΙΧΧΙῚ ο. σααηαηας ἴῃ Τιγοῖδ, ἴθ νἱοοὸ {Πφμ) 
ποά. ἀϊοῖο, ᾿ΠΒΟΡΙ ΡΟ ΟΏΘΙΩ πᾶ ποοΘ Ρδρουίδηη δα ἀθυαηξ 
ν. ἃ. α. Οουβίη. οὐ ἂν. ὈΊ6}]. Π)οἱξ. (Βεοί. ὁ ο07- 
γ,65Ρ. Ποἰόῃ. Χ Ἀπη. ͵8π. 1886, ν. 66) αὶ ποίαγθραηὶ 

Τουτηᾶ8 (Ὁ οὐ 6586 1η {{{π|0. --- 8. ἀ. Π6 βοηΐθη- 
(16 οἵ, 16 085. οὐ Δ δααϊηρίοη. 1ηϑορὶρί. α᾽ Αεῖο Μ|ὶ- 
ποι, 1210. 

ΠΟΙΧΧΧ ὃ. ἴῃ Ζέσηρίο, ἴῃ νῖοο ἀϊοίο Εἰ- Παραγαῖι. 
Π. ΜΗηΠ|δν. Βιοί. ὧδ ΟΟ»»68ρ. Ποϊόρῃ. τ. ΤΧ,, 1888, 
Ρ- 144 5α. - 8. 1. Τδρὶβ ΡΙΝΑΊΤΟΝΕΙ. --- 5. 3. 

Ιρῖ5 ὡΚΑΛΛΟΥΣΤΩΙ. -- ν8. 4. Τρὶ5 

ὙΠΟΠΉΔΟΝ., πήδων ρνοὸ παίδων. ΟΡ δίαί 5θη. 
55 αΌΟΤΉΪΠΠ5 ἸΘραία ὑπ᾽ ὁπήδων. --- 8. ὃ. χατίναι 
ΡΓῸ χατιέναι [ὈΥίΔ556. ΟΥΌΤΩ δύ δχ σοη βίο 6 [Ὁ ΡΠ186 
ΘΡΊοδ χατίμεν οαπὶ πδιΐαῖα ἰΟνΙηδ χατιέναι. --- 8. 6. 
Ῥοβι χάριτας Βαού 1Δ0Ρ15 τοῖς. 

ΌΟΟΙΨ ὁ. σλαϊςοάοηο. Ἰπα 1 Α. Ἴμονα]. ἴῃ Βι]ος. αο 
Οὐνγ}65Ρ. ἢιο ότι. τ. ΜῈ, δηπ. 1888, ν. δ17, τη) βου} 15 

Ημορῖ5, ΕἘΖΑΛΟΝΑΔΑΓ ΕΤΕΩΝ. σιυιοῖς 
ἤραγα ποη ᾿ηπα!οδίαν ΟΠ βίη: 6556. ἐξα] απ. 

ὍΟΟΝ ὃ. Ιῃ Εαοον»έϊ ὁ ϑοηῃίοηΐ. Οσομπβίδηϊ. Ῥον- 
ῬΉγΥ. Ρ. 210-271, ᾿ηΐοΡ ΕἸ ΔΡΙΪ το] Ἰατϊδβ. δαϊαϊ Ο. 
ΜύΠ6Ρ, ἔγαφηι. ᾿ιϊδίονϊο. σγάθο. νοὶ]. ΤΥ, ἡ. 38. --- 
ΜαΒΟηΪ 5 μἰο ΡΒΠ]ΟΒΟΡ τ 5 ᾿πὴρ. Φονίδπο υἱχίϊ. --- 
Π6 αὰοὸ ϑιυιϊάαβ ν. Μουσώνιος : Ουδοοιπαιθ νϑρὸ ορ- 
ἀἰτηὰ δχβϑυϊθυιηΐ, 851 (15 οατὴ ΜΟΙ ραν ίαΐθ οἱ 
δοίαοβα ργοίαπαϊαίθ οοηἑα] 155θί, ρᾶννὰ νἱἀθδηΐαν, 
οἷο. ῬγΟΠΌΘΡ ΘΙ ἢ ΟΡ βίϊοα ἀἰβοι ρα] α5. [αἰ οἱ βαο- 
ΟΟΒΒῸ} 6115 ἀδβισηῃδίιβ Αἰ} 1618. 

ῬΟΟΧΠ ὃ. ΕἸοιιδίηο. Μαϊιι]αίαηι, νϑ]ϊοία θυ! ον ]- 
Ῥὰ5 βαηδπαϊὶ οαρὰ, δαἸα 10 ῬΏΙ 5 ἴῃ ᾿Εφημερ. ἀρχαιολ. 
1883 (1884), 601}. 141 844. π. 16 (1297)..1{{6 ΓΑ πὶ 

ο ἴοτγιηᾶ, ἱπαυϊί, (Τωλλεν ΠῚ) αἰθτηδ Βοιηδηδ ἱπαϊ- 
οδηΐα» θη ρον. 

ΘΟΟΥῚΠ (Απμοί., Ρ. 2382, 90]. 3). Ῥοβὺ Ῥυϊουθῖα 
Ὁ. Ριΐγεθ δἀμιοηθη, ΠαθΠΘμΒ ἴῃ ϑομηρι θυ ηὶ 
Ρηϊοίοφο ΝἹ, 1881, ν». ὅ89 γνδρϑίϊθνδί. Τηἰϑυίτη δαϊ- 
ἴατη πρὶ ἤοο οδύῆθη 80 Εἰμη. Τῃοτηδ, Ηϊδέ. αὁ 
Ταρέϊφιο οἱίό α᾽ Ατιέιγι, 18:6, 1η-ἀ. ΤΘΡΕΙ βθθοα]. ρ. 
ΟΕ». ογθάθθαΐ θβ886. ΤΡ ΠΟ. Εά. Τ,Θ ]δηί. 1πϑορὶρέέ. 
οὐγόξ. αἱ ἰα (αικιίο. 1. πὰ. 4, 1856. --- Ποάϊ δὲ ῬοὩΪ]. 
Βδὴς 1πϑουρύϊοποιῃ, Π 65 ]Ιοπέλιη5, ἡιοημηιθηξ υοη Ατπι- 
μη. Βϑυϊη, 1880. --- Αἴδυνα απόοαὰθ 106 ὐ ααοα ΠΘΙηΟ, 
ΟΡΙΠΟΡ, ἰηγιίαβ δορὶ θί, δἰ θρδη  ϑδιτηδὴ Ὗ. ἀοοί. 
νη. Βθηδηὶ νϑυβιοπθὴ (}αγ0- Αι όΐο οἱ ἴα βη αἱ 
ἩιΟΉ 6 αἸιέϊῳιιθ, Ὁ. 391 54.) : « Ο γᾶοθ ἀϊνίηθ 46 

ΓΙΧΘῪΣ οἐϊοβίθ, ὑϑοοὶβ ἄῦθοὸ πῇ σον ρ]θίη ἀθ 
τϑβρϑοῦ 18 νἱ6 ἱτηυηουίθ! }]6 Ῥδυταΐ [65 τη ορ 615 ; ΤΑ ΘΠ 15 
ἴθ ἅϊηθ, τ 0) ἰγὸβ ΟἾ 6 ̓ , ἀλη 165 δϑιχ αἰνίηθβ, ρδ. 
165 ἤοίβ ὀΐθυ 618. 6 18 βορῇῃϊθ αἱ ἀομηθ 165 ἰγόβουβ. 
Βδοοὶβ Τ᾽ ΔΙ τηϑηΐ ᾿ἀοχ ΘΟ πη8 16 τηϊ6] ἀπ βϑανθιι 
ἀ65 βαϊηΐβ; τηϑῆρθ ἃ ἰδ ἰαΐηι οὐ θοὶβ ἃ (ἃ 501; (ὰ 
ἰλθη8 ΓΙΧΘῪΣ ἀδηβ 165 ρϑιτηθβ 6 ἰ68 Τηδίηβ. » 

Οδρ. ΠΙ. ΤΧΥῚ ὁ. Αρυὰ Τιρβίχζομ, Ηϊϑέ. ΝΊΙ, 610. ΟἿ, 
ϑοίίοη. ὁ. 80, ααἱὶ Σίλλαν λίμνην περὶ Γέλαν αἰοϊί, οἱ 
Ῥδὰ]. Βι1θηΐ. ἴῃ Πα] 1566 5.110 6΄. ο. ΙΥ, 158, ν. 129 544. 
ἀφ αὰο 8Δ(]Ϊ ποίδ8. ---Ἶ8. 1. (610. ΚΕ 165511η6.)λέλειπται. 
-- 8. 2. λίμνη, καὶ εἰ οὐχ ὀλίγη. ---ἶν 58. 8 ἀοργαγδίαβ 

ΠΑΌΡΕΝΡΑ ΕΤ ΘΟΝΠΙΟΝΝΘΌΑ.. 

πα νἀ ΟὟ ΠὙῊ 
ον ᾿ 

ἡκ τς Ἐν.» 

510 ΘχΙ θία : ἔχερον ὃ 
ἢδθο ΤΏΪΠ] γἱβϑ δύ σηπία μ βΡϑίῖο ἃ: ; 

Χαίρει μὲν δίνῃσιν ὁ πρὶν ποσὶ παῦρα τινάξας. ». 
- 8. ἀ. Εα. ΚΙ6581). ἣ δ᾽ ἰδίως ξηρὴν. 

δίνῃς τῇσιν. « Ηδα ἴηοι 

ΟΤΧΧΧΙ ὅ. « ἴῃ ἀοτηιβ Ροπιρϑίδηξο οαθίοαϊο κ᾿ 
Ἰηδβογρίδ ααδύποι Θρὶ Ραμ μηαῖα (αἰ 5 Β᾽ΠΡῸ 
ὑρδηΐαν ρ᾽οίανθθ.» α΄. Καὶ. 1108... ὁχ Ὁ, ΠῚ 
ΟΣ ΔΡΟΡῬΆΡΙΟ 810 ϑαϊάθναί. 1870. Ργοφν. Τὰ 
ὯπῸ ἢ0Ο ΘΧΒΙ Ὀἰζη δὲ ΝΘΔΡΟΙΪ 1879, Μοριονῖδ 
ἐϊκῖθ 4 δ4 Ῥοπιρθίοβ δἵ β  ουΡΔΠΘΔ ΠῚ. 
ῬΘΘΊΟΏΘγα ρου ηθηΐ, {,11, ρ. ἀθι 1η-ἀ. Τοία αἰΐα δ 
απο τὴ πηπτὴ ΓΘ οηΪ 86 Τ᾽ υ θη ἰηὶ Οἱ τρισσοί το 
χτλ. Ῥόθη6 ἀο]θίαμι, οἱ ἰδγίϊπιτη ἃ Εγθπο 5 
Κἄν με φάγῃς... ἴῃ Δηλοῖ. ραίαί. ὙἹ, 18, 
Ἰοϑαηταν. ΘΘουπάατη δαΐθιη, Ὅσσ᾽ ἕλομεν λ]ιπό 
ἴῃ Ηθοϊοαϊ ὁὲ Ἠοηιθρὶ σον αρεῖγιο δβὶ. ἘΔ. 14. 

ΟΠ] ὁ. Οἰδῖα», (ἰϊτα} 5 ἴῃ ἀν θα ΤΘροΡἔι5, 
ΒΘΡΥ Δ] ἴῃ πηι860 απο γοοδίαν Εγηεέασο; ἃ 
ἰγβομδν. δαϊίαβ θϑὲ ἴῃ [ηδορίρέξ. ατέϊῳ. οὐ 
Ῥορέϊ Ἐπωϊγιῖ, νο]. 1, ἀ. Ῥοϑίρβοροιὶ ΜΏΟΘΟΟΙ, 
Ρ. 132. Ἐρ᾿ΊρΡδυυπλδί! ρνϑθβουιρίατη οϑὲ [Κλεό 
Πανταχλέους ἀνέθ]ηχε τὸν πύργον “ΜΙ μλεῖς ἰὰ 
δήμῳ). Βα ρρΙΘτηθηίδ βιιπὶ Υ. Τουπβίθαιπ, Α.. 
εὐ Ῥ ΝΙΚΙΕΒ. Τιαρ α18. οὐ πδτηθηΐδ ΡΥΪΟΡΘ ΒΈΘο.}} ὉΓ 
δηΐθ ΟἿ». ρᾶνίθ ποὴ βιιηΐ γυϑοθηϊορᾶ, οἱ δα δᾶγης 
ἐοίδίθιῃ θρΊρῬτωτη δ 158. Εἰ ουίσα δὰ δϑί ατιδδ [Ὡς 
ΤΘἔουΡὶ ροβϑιῦ. ἐπὶ ΠΞΡ, 

ΟΧΥ ὃ. Εἰοιιξῖπο. Ερηοηῖθν. αροϊεροῖ. 1888 
ἴητά, 901]. 719-80, η. 7 (53); δαἀϊάϊε ῬΆΠα5.. 

ἌΡΙΞΤ. Νιυμαπι βαθιον δχϑίαϊ νϑυβίοα!! γ85 

ΟΧΥ ε. ΕἸοιιεῖγιο. Ἐξαϊταγη 6ὁϑὲ ἃ Ὁ. ῬμΐΠο, Ἔ 
ἄρχαιολογ. 1888 (1884), 1Ἰη-ἀ, 901]. 18 54.ν, ἡ. ὅ (44 
γ8. 8. Μελιτεὺς ΔἃΡ' ΑἰμΘπδυιπὴ ἄθχηο, οαϊ 
Μελίτη. --- Υ. ὅ, προμύστης, απδϑὶ ργεϊηϊίϊαίο 
οἶβ, ϑιΐδυη 7 ἀδδαῖγο ἀθθβί. --- 8. θ. Οὐο δβδὲ 
με χορὸς παίδων, οἵ τὸ στέμμα, τῶν πρ. ἔθεσαν 
ἄλλων ἐν τελεταῖς, βῖνθ χόσμεῖ με χορὸς παίδω 
στέμμα τῶν μυστῶν προὔθεσαν χόμαισιν ἐν 
ἄλλων ; αιοαὰο τηοάο, 160} τηδὶ ἤϑια βαηΐ τῇ 

ΡΠ τη δινῖ. --- Γι ϑτεο ἃ ΔῈΣ. 

“Ὁ ΠῚ6] 

- 
ὶ 

ΟΧΧΧΥΠΤῚ ὁ. Εἰοιιδῖπο. Ἐρλθηιθ)". αροϊέδοϊ 
((884), 6011. 81-82, π. 8 (θ4). --- Καϊάῖ ῬΆΝΙα5,. ΠῚ 
ἰθΡατ ουταδ, ΔΡριϊν ΠῚ ρμοβὺ Ομεῖβί. βεθοι! απ 

ΠΡΟΓᾺΧΘ ; βϑπιοὶ ραναίαν Σ. --- 8. 1. Μοὺ 
Τδπουηδηΐ, ἤδοι. αγο]όοὶ. ΡΡ. 111 οἵ 5. ἃ 
φαθηηάδη ἰΘΡορδηΐδηῃ, 566. δάση ΠΙΒ1 ἀυσαΐὶ 
ἀθπὶ 6588 δίαιι8 Ποβίχϑθ ᾿ΠΒΟΡΙ Ρ ΟΠ15 ΤΩΥ̓ΒίΔΤΩ, 

ΟΟΙΝῚ ὁ. Τὰ (ἈΠ 6 η 5. οδαϊί. ἃ. σδγοῖο Μ' 
ἀαία (ροβὺ Αννυϊδηθγη, δία. ἃ. Εἰ. Ὁ]. Ρ. 151), δὰ 
οοῖὴ οοἄ. Ο. ΒΙΡΙΊΙοΙΒ. Ῥδίν. Ῥαγίβίη. βρ ρΊθῖη.. 
--- 8. 8. Μϑιηηἷῦ Ἰρποίπβ ροθίδ ΠΟΠΠΆΠ]05 8. 5ΟΣῚΡ 
ἴπγδ8 ἰοθοβ ἃΡ ΕΟ] 681: Ῥαύγιθιβ ογδίον αβαθθ Δ Ὁ: 
ἀΔΥ] 50] 1105, ρΓ βου τὴ [5816 βοηἰθηθίδτη ΧΙ,,θ, 7. ἃ ΠῚ 
ΒΔ 5110 τηᾶρῃο (Πθααηι. Ηοχὶ]. Υ, ΠῚ οἱ θῖν. 
Ομ υβοβίομιο (15 Επένορ., ΜΝ.) ἀρροβιίδια : Πᾶσα 
ὡς χόρτος, χαὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χό 
χαὶ ὁ χόρτος ἐξεράνθη χαὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν, α1188 6 
ἴογθ δρυὰ δνίάθιῃ (Ρβαίηι. ΧΧΧΥῚ, 2, ΟἹ, 12,0] 
Ἰοσιίαν : ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηρανθήσοντα:ι, χαὶ 
χάπνος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ. -- Οἵ, δ᾽ υδάϑχι {. ΟἿ 
Επένορ.1. : νὺξ ἣν πάντα ἐχεῖνα χαὶ ὄναρ" καὶ ἡμέρ 
μένης, ἠφανίσθη" ἄνθη ἦν εἰαρινά... σκία ἦν, καὶ παρ 
χτλ.; 864 δηΐθ οπιχηΐϊᾶ αἷνγ. ΘΡΘΡΌΥ. {ΠΘΟΪΟΡῚ ( 



ἈΝ Ὁ οἷν ἠτππΠπΠ  ὩΥτἴ Ἀν 7 
. ας “ "τ , ὑν ἸΚ Ψ" ὑϑῆνν ον . - ἮΣς ἐ 

᾿ς δὐ᾽ πίθυνδ!]ο ροθία Βυχδηϊίηιβ ποβίθι ") ΘΑΡΤΘῊ, 
δ υἱία : "Ἤθελον ἠὲ πέλεια τανύπτερος κτλ. 

Οὗτος χκάλλιμος ἧεν, ἐωσφόρος, ὄμματα πάντων 
ἕλχων, εἴαρος ἄνθος ἐν ἀνδράσιν... 
π΄ ..--. ᾿ Ἀπήνθησεν γὰρ ἅπαντα, 
γῆρας ἔδη, τὸ δὲ χάλλος ἀπέπτατο... 

ΟΟΠΥῚ Ἂς. Αραὰ Ῥβϑαᾶο- ΟΠ Π]βῖἢ. 1, χχ, ἃ ΟδγῸ]. 
ἍΠ|ΘΡ, οδαϊζατη (ροδὲ Αὐνϊδηὶ ἀηαύως. οὺ Ἰπαϊο. οἱ 
τῖρι, (6 Ἀθθὰβ ΑἸοχαπάν. Μ.), ρ. 30. (ΒΙ0]. ρν. 

ν. ΕἾνηι. ΠΙαοἱ.) ὁχ οοά. ἢ. 113 βιρριθηθηιὶ Β[- 
Ρδίν. Ῥδυϊβίηθθ, αθπὶ δαϊίοῦ ποίαὶ Ὁ. Ηοβ 

ὑ85 Δ ἴρ50, αἰϊβαι δ 5ἰ{, Τὰ θ] οδὴ8 Πἰβίουϊθο δῖιο- 
ΟΥ6 Θοπβοίοβ [1586 Υἱχ δηϊτηδἀνθυίθυθ ΠΘΟΘββαΡ Τὴ 
δ, πΘ ΟΡΘ ἃ 6085 δὰ ᾿ρβίση ΑἸθχδπανὶ ἐθηιριιβ ροντὶ- 
66. ρΡοββ86. Οαϊθιιβ ρυδθβοριρία δὲ ἤξθο παρρδίϊο : 

ὄρος (ὁΧ ΟἸγΙΏΡΙΟΟ Θα δϑὶνὶ θυ ϑηη] 6) ἀνεστρέ- 
᾿ (δ Ἀλέξανδρος) πρὸς τὴν Μαχεδονίαν μετὰ πλήθους 
τοῦ... οἱ δὲ χαοὶ θαυμάζοντες ἐπὶ τῇ συνέσει χαὶ τῇ 

τοῦ Ἀλεξάνδρου ὕμνον αὐτῷ πλέχουσιν ἔχοντα 
ς᾽ Αὔχει χτλ. --- 8. 1. Οοά. οὐ δἀϊὶ. αὔχη. --- 

5, ἧς στεφανώμενον, ΟἸγρΡΙ ΘΔ ΘΟΤΟηδΙὴ ρΘΡθθαὶ 
ὀχδπᾶον. Ὑπαντάω Ταυπὶ δϑύ οὐτὰ δοοαβαίϊνο. --- 

75. 0. ἀνατείλας, 5011 5ἰγ11}15. 

ΟΟΟΘΙΥ͂Ι ἀ. [πῃ δα άθιη ραρίηδ οοά. Ο. (14. ργεοθά. 
ΒΡ ΒΡΔτητη Δ). --- Ῥοδββιπηῦση ααϊάθη οδυτηθη οἱ υἱχ 

στ, ααοαὰ ἴῃ Πδο 5Ύ1}1098 Ἰοοιιπὶ Πα ὈΘδί. 
ἷ ᾿ 

ΟΟΟΘΠΥ͂Ι ὁ. Ῥιοϊθιηδοαβ, ᾿δοὶ ἔ.. ΒΔ ΌΘΡῚ ροίαϊί, αἱ 
ἀϑίαν, διοίου τὰ θα] οβεθ ΑἸθχαπανὶ Μ. Ὠϊβίουϊθθ ατιδο 

γι ΘΔ δέ μϑηὶ δἀβουὶ δἰίαν, αὐ ποίαν ΡΥ Ἰχητιβ ἰϑίϊτι5 
Ἰονὶ οαϊίον Οδνοὶ. Μά] δν. (δορρέ. ο». Βιδίϊοίλ. 
ΑἸν. ΕἾστη. ΠΙάοί. νοὸ]. ΧΧΥΤ), ουὐὰβ ἤδθο βαμὶ 
Θὰ : « ῬίΟΙΘΙΏ οὶ ΠΟΘ η, 81 ἱπάο]θὴ ποϑίνθθ Ὠἰδίο- 
Υἷοο Βρθοίθϑ, οχμηϊαγη δρ ϊββίπηστη οραὺ αποὰ ργεοῆρο- 
ϑὕπαν. ΝΙταϊΡΌτη ἴῃ οοά. Α (ΒΙΡ]. ραὶν. Ῥανὶβ. ἡ. 1711) 
ΟἸ χη αὐοα ἰηΙ ατα ἰβίουϊθθ Ῥυθοοθϑδὶί, πὰπὸ θχοῖ- 
τη οϑί. ΕἸΧΕΙ θαΪββθ6 δαΐθυη υἱαθίιν γορὶβ Ῥιο] θη ςθὶ 

ἢ ΘΙ ΠΘγη, αὐδ πὶ ΠΠπϑιγα θδηὺ γϑυϑιιβ αὶ ἴῃ δηΐθοο- 
ϑηΐθ ραρίπα δά βουιρὺϊ (Πο0π' ἰδιηθη 6118 τηᾶπὰ ααὶ 
Οαΐοθια Θχϑραν}) ᾿ϑρτιηΐαν Ηἱ : Οὗτος βασιλεὺς χτλ. 
2 ῬΡΟΘΔΌΠΙ ΘΙ ρΡεθῆχα ρρορίθγθα βυηί, αποά Ρίο- 
ΒΓΉ 26.115 διοίου Παθθοαίαν Ηϊβίονιοθθ ΑἸθχδηαάνὶ βαδι- 
οϑῷ δ ἴῃ ἤγαμάθηιν πορεϊμηι οοη είς. Ουδυηηπδηι 
Ἰϊοὶ οἰϊατι Ῥοβδὶζ ὙΘΡΒῚ15 ργοΐδοίοβ 6558 80 7πά:θ0 8]1- 
0 γ6] ΟΠ Ἰβίϊαπο, ααἱ ῬίοΙ]θγηδθαπι βαπηὶ πουϊΐ 6 
ΡΟΠἰοἶβ δὶ τὸχ ἰδίθ ἢἶβοθ ἱπίγοάποὶ βο]ού μἷβ γϑὺ- 
15 : Πτολεμαῖος ὁ Λάγου δόλῳ παραλαθὼν τὴν Ἵερου- 
σαλὴμ., χαὶ ἀπάτῃ πολλοὺς ἐχ τῆς ᾿Ιουδαίας μετῴχισεν 
ἰς Αἴγυπτον. (Ξ΄Π06]1]. Ρ. 271 Ο, ὁχ Ἐπ560]10)...» 

ΘΟΙΙΝῚ ζ. Αρ. ΟΠ Πβμθηθι (Ῥβθαο- 81}151Π 6 Ώ 61) 
ἃ ΟΡΟ]. ΜΆΙΘΡΟ δαϊζαηι (δουρί. συ. ΒΙΒ]ΙοΙἢ. ΑἸ». 
᾿. Θι1αοἱ.) ». 150, 110. ΠΙ, οἂρ. 38 : Καὶ μέλλων ἐκ- 
νέειν ὁ ᾿Αλέξανδρος τόνδε τὸν λόγον ἔφη" Στίχοι χτλ. 

ΘΟΙΧΧΥΠΙΙ. Απποί. Ρ. 381. --- Πονρυτη δαϊαϊὶ δὰ 56 
ΠΙΒΒΌΠΙ (ἃ ἀ1Ὁ ΠΟῺ Οἰχὶ) ΜαΡρρδυὶῖοβ α. ΠμἰΖδ8, 
ἐμεἰϊ. 6 (ΟΥ̓ 68}. ἠοἰόη. ἰ. ΤΥ͂,1880, Ρ.. 109. --- 5. 2. 

αἰἰΖ. λύτρωσιν εὗρε; Διόνη Κωνστ., αῃοα 56η8ι 468- 
ἴαμη 510 θιηθπάδρθ ἰθη δ ΔΙ : 

τ φνρὸν δῖον ὦ Κωνσταντίνου 
᾿ -πύργωμα τεῦχε..... 

55. 8 δὲ ἀ ϑῃΐῃὶ βὶο ὑγδαϊα! ὈἰγηϊΖαϑ : 
πύργωμα τεῦχε χατέναντι βαρδάρων 

᾿ μάχας πρὸς αὐτῶν ἀπτοήτων χαθάπαξ. 

ἃ δβί : 

τς, ινίπαυμι ὁ σομβίδηιϊηὶ 
᾿ς χηυηϊπηθηίΐθτη, ρᾶτὰ δάνθυβαβ ὈΔΥΌΔΓΟ5 

Ρυρπδβ δἃὺ 1ρ5158 τ ραυ 8 ΟἹ ἴῃ. 

Ε΄ ΑΝΤΗΟΠΟΟΙΑ. 1Π’: 

' ΤΥ ΟἿΝ ΘΑΡΙΤ. ΠΕΡ. 609 

εξ δὶ ν8. ᾧ νϑρᾶ βου ρίισα δὲ, ἰη 6] ροπάπμι : 
ὕπάθ ρβηο8. ποδίβοιτη ἱρ5ὶ8 πηρᾶν 8. καθάπαξ, 
ΒΔ }}166. 2716 δογιγιθ ἤοΐξ. 

Οδρ. ΤΥ, π. 88 : Οἶνος τοι πυρὶ ἶσον... Νϑβοῖο αἴιο 
ΘΡΡΟ 6 ἰδοῖαπη δὲ ἴῃ ἀἰβί νι απ ϊ8. πὰ] α566. ποβίθ 
ΑΡΡρϑηάϊοἷβ βαρεῖ θιι5 αὐ ἰηον Βαλονἑαίονίά, αὉὶ πὰ]- 
ἰὰ8 οἱ θυδί Ἰοοιιβ, ἱθρθρβθυῖ πος Εραιοβίμθηΐβ ἀθ πο 
Θριργδιητηᾶ, αὐοὰ ἴᾶπὰ, αὐ ἀθοαϊξ, ἰηῖοιν ᾿Επιδειχτιχὰ 
(11, 68) ροβίζαχη οὐαί. ᾿ 

ΠΧῚ ὁ. Ῥτορθ Μααήίαηι Ῥίβἰαϊοο. σον. 1. 9». 
4319 0, δχ {ἰα]ο ρυροοθάθηϊὶ γϑϑυϊίαθρ ἰδηίανι α. 
ΚΚΔΙ ΒΘ 5, Βρίφψν. φρ. δίς. 1010. ---- γ85. θ, 1,9, 18. 
11, 18, 19, 20, 20, 51 ἰάθη βιαπίὶ 05 βὰ} ἡ. 68 
ἀθαϊπηβ. --- γ8. 6 Ἰάθιῃ δϑὶ χουν ἀἴαμη. ΕὙΔΉΖΙΐ δοη- 
Ἰθοίαναὰ χἀχτελεῖς ποτ᾽ εὐτυχῶς. -- 5. 10. ἐγῷδα 
ΕΥΔΉΖΙΪ οϑί, ---- 5. 12, Βαρρίθνιε Καθ 6], Β οδιϊαοας ᾿ 
Ερδηζ. ἤδη προχιροῦ τοὖργον ἐχτελέσαι χαλῶς. --- 8. 
106. 51. ἤπθηλ γῆοϊοθαί ΕΡδΏΖ. : προσπελάσας θεοῦ 
μυχοῖς. --- Κ5. 17. Τηΐον βθηϊθηϊδβ μονοστίχους αὰ8 
ΠΟ 5. ἰρδαϊ θυ υθίθυθϑ 5 Ἰϑιητηαίθ Εἷς φιλοπονίαν 
ΟΟΟΌΡΡΙΐ γΘΥΒι5. Ὠΐοοθ Μοχθεῖν ἀνάγχη τοὺς θέλοντας 
εὐτυχεῖν. --- 8. 22, ϑαρρὶ. Ενδῆζ. “Ῥόδοις πάρεσταί 
σοι κάρα στέψαι τάχα, « πθὸ ἀρίθ π6ὸ ρι!Πογ6, » αἷξ 
ΚΑΙ ΘΙ 5. 

Οδρ. Υ, η. 6 ὁ. Εἰχ Αὐβιϊα. βο80}. παρραῃίο : Δέγου- 
σιν ὅτι ἐχωμῴδουν ὀνομαστὶ τοὺς μέχρις Εὐπολίδος. Πε- 
ριεἴλε δὲ τοῦτο ᾿Ἀλχιδιάδης ὁ στρατηγὸς χαὶ ῥήτωρ᾽ χω- 
μῳδηθεὶς γὰρ παρὰ Εὐπολίδος, ἔρριψεν αὐτὸν ἐν τῇ θαλάττη 
ἐν Σιχελίᾳ συστρατευόμενον, εἰπὼν. Βάπτες μ᾽ ἐν... -ἰ 
Πυθιίαὶ Οἴοφοτο (αα Αἐζῖς. ΝῚ, 18) ἃ οὐϊατι ροοπᾶβ᾽ ἃ 
ΘΟΙΏΪ60 ἰδηΐδθ θχθρϑυῖς ΑἸοὶ ἰδ 465, πϑάαχῃ ΡΡΊΒΟυῸ 
ἢοο ΘδΡΥΪη6 ΘΌτη ΟΔΡΡΒ6υ 1. « Οαΐδ, αἰΐ, ποὴ αἰχὶν Εὐ- 
πολιν τὸν τῆς ἀρχαίας 80 ΑἸοϊ ἴα, πᾶνρδηίΐθ ἴῃ Β[οὶ- 
᾿ἴατη, 4 Θ᾽ Θούαπι 6558 ἴῃ τη) δὴ ΒϑάἀδΡροὶ Εραιϊοβίμθηθϑ: 
ἃἰθρί ϑηΐγη, ἡπδ85 1116 ροβὲ 1ὰᾳ ἰθιαριιβ [0 8]85 ἀοοιθ- 
εὶς, ΝᾺ ἰάἀοίγτοο ΠῈΡῚ5 ϑδυηΐαβ, Ποῖῆο ἴῃ ἰδίου ἃ 
ἀΠΙρθηβ, απο οαχῃ τ} {15 δγρανῖς, ἰνυϊ ἀθίαν ἢ.» --ς ΟἿ᾽, 
Ογδπλθν, Αρθοα. Οαοη. 1, Ρ. Ἵ, 11. 

ΤΧΧΥ, ν8. ὅ7. Αηποί. ρ. 486. --- θ6 αὰο δαϊ 
Τιληοϑὶοί. 126 ϑρέ. ηιϊγαοιῖς Ποἰρλϊπαΐ. ἀἰδβουίαιιο- 
θη, Μόηιοῖοβ δ ᾿κΑοαα. εἰθ5 Τπϑογὶρίϊοτβ, οἷο., 
τ. ΙΧ, 1η-12, Ὁ. 17 8α. -- Θιοιαν υἱποβὰβ εἶ [Ὁ ἢ5 
ἀρ ϑ'αϊηί- ΡΊΘυΘ α᾽Αὐρϑηίοη. 

Οδρ. Υ, ὁ. Αρυὰ Ὀίορσ. δον. Π,χι, 118, οἱ Ἡδβυοῖ. 
Μ|1685. ἔγαφηι. Ηϊἰδέ. σγῶς. σαν. ΜΆΠΘΡὶ (ΒΙΡ]. Α. Ε΄ 
Θιαοί.), γο]. 1ΥᾺ,Ρ. 118. δ βυοῆ.: « Εραΐ σϑυϑνὰ (5.1}- 
ΡΟΠ) ἔδβίϊνιβ, ΒΡ] 6χ, 5᾽ Π ] ΔΙ! Π18. ΠΘΒοἶπ5. » ΕῸ 6 
ϑδάθιη Πίοβρϑηθβ, ααἱϊ δά : « Θαθύτη υἱα ββοὺ Πϊθηλθ 
Ονδϊθίθυῃ ἐγ ρΌσΘ δἀπβίαση, Ὁ Ογδίθβ, ἱπαυῖί, υἱά θυ 5 
τα ϊηὶ ἱπάῖρθυθ ρ8}Π10Ὸ πόνο (χαινοῦ, 1ἃ δϑὲ χαὶ νοῦ, ΡΔΠἶο 
οἵ τηϑηΐθ). Ραραρὶ ποο ἰϑίαση, αη46 ΠΠ απ ἰ8}} ρᾶτο- 
ἀϊὰ Ἰαδιῦ : Καὶ μὴν Στίλπωνα....»--ῦϑ. 2. Τυφωέος. ΑἸ]ὰ- 
βίομϑθ δὰ ὑυρμθτη ΡΒ] οβορίοσμη. Μοηας. --- 8. ἀ. 
γυϊρ.παράγραμμα, παρὰ γράμμα φαἰϊ. ΒίΘρΕ. οὐ Βαβιὶ., 
Ργοθδηΐθ Μϑηδρῖο. --- διώχοντος, 6οαϊ. ΒΑ511. ααᾶγα 
Ἰϑοϊϊοηθπι ἂρ. Ἡ βυοδίατη Ηδαᾶν. δυαπῖαβ, ρα 1.86 }- 
ἰἰαγα δι θαοαβ ΓΘροπΘὈδί. 

ΧΙΧ ὁ. θίῖορ. δον. Π, χ, 111. --α ὅ080). ἴῃ ΠΙοην- 
βίαιη ΤὨγδοθ, Ρ. 191. Υ. Ὀίορ. 1αϑνΡὲ. ορὶρν. ἴῃ 
μδοοθ ποβίγδ ϑυ}ορθ, ΥἹΙ, 14 : Κρόνε Διόδωρςε... 

ΧΧΙΝ ὁ. Ῥίοάον. ϑ5΄᾽ου. Εχοθνρί. γαίϊο. ῥ. 1-8, 
Α. Ε΄. Ὀιάοί. οαϊς. ΧΙΥ͂, {.1, ». 3916. Απΐθ ἤοσοθ οτἃ- 
οαϊατα ἃ Ῥυίμΐα Τυυουγροὸ ἀδίαχῃ, οἰΐαὶ ὨΙοάοναβ 
{Πὰ4 αποα ᾿ποῖὶριΐ ποὺ γνϑρϑὰ : 

Ἥχεις, ὦ Λυκχούργε, ἐμὸν ποτὶ πίονα νηόν, 

ω9 
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αυοάσχαθ ἴῃ Αγέλοϊ. ραϊαΐ. ΧΙΥ͂, 69 ἰπδουίαγαη δϑί, 
Θχοθρῦϊβ ἀσοθβ ΟἸΟΙ ΜΒ ὙϑΡΒ᾽ Ὁ115. α105 ἀπ Βαθοὺ 
Θιοάονυβ. Ὅτι ὁ αὐτὸς (λυχοῦργος) ἠρώτησε τὴν Πυ- 
θίαν ποῖα νόμιμα χαταστήσας μάλιστ᾽ ἂν ὠφελήσαι τοὺς 
Σπαρτιάτας. Τῆς δὲ εἰπούσης ἐὰν τοὺς μὲν χαλῶς ἡγεῖσ- 
θαι, τοὺς δὲ πειθαρχεῖν νουμοθετήση, πάλιν ἠρώτησε τί 
ποιοῦντες χαλῶς ἡγήσονται καὶ τί πειθαρχήσουσιν᾽ ἣ δὲ 
ἀνεῖλε τοῦτον τὸν χρησμόν. 

ΧΧΧ ὃ. Εχ Εαρμουίομθ ΟἸθιηθη 8. ΑἸθσδηάνιηὶ σα 
Ῥγοίγορέϊοιιηὶ βομο δία (Ρ. 14. 110. 1, 64, α. Ὠϊὰ- 
ἀον.),. αὐτὶ μδθο γοίουνὶ : Καρανῷ τῷ Ποιάνθους υἱῷ ἐξ 
ῬΆργους μέλλοντι ἀποιχίαν στέλλειν ἐπὶ Μαχεδονίαν εἰς 
Δελφοὺς ἐλθόντι ἔχρησεν ὁ ᾿Ἀπόλλων.... Ταῦτα Εὐφορίων 
ἱστορεῖ ἐν τῇ Ἱστίᾳ χαὶ τῷ Ἰνάχῳ. -- Οἵ, δυβίϊη. 
ὙΠῸ, 1-12; 

ΟἿΥ ὁ. Αἰαϊη, 1880. Ἐιύαγα ἴῃ Βιἰοί. αἰ (ΟΥγ 68}. 
λοιϊόῃ. τ. Νι, 1881, Ρ. 840 544. ὁΧ ργΐονθ δαϊοηθ ἴῃ 
αἰθηο Μιβοὶ Βομοίω ουαποίϊο. ϑηιννη. ἰαβοῖοα]ο, 
4880, Ῥ- 181, ΠΟῊ 5[η6 ϑιῃηθῃαἀδϊοπιθι5. --- 8. 1. 
Μυβ. ουϑηρ. Χηλίζει]ι ἐς. ---1ὰ. νήμειμα. --- 8. ἔ. 1. 
χρὴ δὲ. --- 85. 1. 1ἅ. ε[ὐ]θ[0], γιτιίαίατα ἴῃ ἶφι (εἶφι). 
--- 5. 8. Ιά. ἀμφεπένεσθε. -- 8. 9. 14. εἰ ΡΓῸ 
εὖ, -- Σεισίχθονία φἸαι[ὃ]ρά, τιτπίαύατι ἴῃ Σεισίχθονα 
χαὶ Δία. --- Ουἱα 5 μῖλαξ δαὺ μεῖλαξ πΠοη γἱά60 : ἴον- 
[8.556 μίγδα. ---- ΕἾΘΡΙ ρούπ!ὑ αὐ οΔΥαθη αποα ἃ ΡοΘί 8 
ροβύυσϊαί ογδου]ιτα, ἴῃ ροβίϊοδ οοἸ ασληϑθ ἴα οῖα ᾿πβοῦὶρ- 
ὑπγ [αἰδϑθί, αἰ ρου. ΑΡΡρδγθηῦ θηΐτη ἴῃ θοάθτῃ 
Ἰδρὶ4θ, ῬγῸρΘ ᾿πβουὶρι οηθιῃ, δὰ ᾿ϑονϑῖὴ, ᾿ἰη θα 
ἄφθοθιῃ δ πουύϑῖλ ἱπεβαπδ)ατη ἤπθιη, α185 ΡϑοΙΟΓ 68 
ἩΠ ογϑστιτι ΓΤ Θ᾽ ατιῖθθ πο βίη αηΐ ΡΓῸ οουίο ἀΐσθυα ἔα 1588 
ὙΘΥΒΊΙΒ. Εἰχ Εἰ {ΘΔ ατὴ ΤΟγτα8ι ΠΟῚ ἀρίθ αἰ βυτηδὺὶ ροίθϑὺ 
α8, εοίδίθ βἰύ {{{π]π8, ααὶ ἰδγῆθα πο Δα αἱ 05 ῬΥΙΏΙΟ 
δῃΐ,, .-Ο, 5εθοῦ]ο 6586 νἱάθίαν. 

ΟΟΥ̓Ι ὁ. 5680}. Αὐ᾽βία. Ῥυοϊθρόπι. Ιποθηϑαμ ΑΡΟ]- 
Ἰϊη18 ΤΙ Ρῃϊοὶ μαντεῖον, τη] 5 οὐ βρ!ϑπάϊ αἰ τϑϑεϊ- 

ΑΠΡΕΝΘΑ ΒΤ ΘΟΒΒΙΘΈΝΡΑ.. 
ποτὶ Ν ιῸ οβᾶιυ; 584 οατὴ ἰαηο ἰθτη ρου β δ 5 
τηδηλ ᾿δϑοϊνίδη ΡΘΥγθηϊβδθύ, ἰάθη ἰθρ!] ατα 
ἀϊναϊῖ, ϑοητοοὶ Λέγεταϊ ὅτι εἰσελθόντος εἰς Δελφοὺς 
τελοὺῦς τινος καὶ λαδόντος χρησμὸν, Νέρων οὐχ, 
ζητῶν χαὶ αὐτὸς πυθέσθαι περί τινος" εἶτα ἤρετο 
ὅτου. Ἣ δὲ Πυθία ἀπεχρίθη" Εὔαδέ μοι χτὰ. Το 
ἐσήμαινεν ὅτι πλεῖόν μοι ἀρέσχει ὃ ἑρμηνεὺς θύων ε 
τι ὧν εὐσεθὴς ἢ Νέρων πολλὰ θύων. Ἦν γὰρ πάνυ 
γὴς οὗτος ὁ Νέρων. ὅλο 

Οδρ. ΥἹ, π. 168. Απποὶ. ρ.. δ43, π. συχνπι. 
ἀραϊηητιϑ ΒᾺΡ ἡ. 11, Απποῖ. Ὁ. ὅ84, 60]. 2, ἢ: 
ἰάθθι ἢος ογδοι]ατη. ϑδϑὰ οασὴ πῸ᾿ 5815 ΔΡΡΆΤΘΙ 
απ ΑΡΟΙ]ηἶβ ῬυΓΗΪ οϑβϑί, ἰηΐον Αρο η 5. ̓θοου 
ῬΘΒΡΟΏΒ8, πὶ ἰηΐθρΤῸ ΒοῃοἸαϑίθθ σουητηθηΐαυο 8 
γα 8, ΒοΡΙρύαχοθ νδρθίδιθ ΓΘΡΟΏΘΓ6 ν᾽βατη εϑ: απ 
αἰσαηαιθ ἰὰ δορὶ, οἸἶββᾶ, ἰθχύμβ ὈΓΙΟΣ μόν Ὁ 
δβύ, ῬΓῸ αὰο 5ϊ0 Ἰθρϑηάμμ : τἰντηξνι ε: 

ΩΣ 

Κούρα μὲν γαμθροῖν ζεῦξον χάπρῳ ἠδὲ λέοντι, 
οὕς χεν ἴδοις προθύροισι τεοῦ δόμον ἐξ ἱἵεροῖο 
ἡμετέρου στείχων᾽ μηδὲ φρεσὶ σῇσι πλανηθῆς. 

ῬΘΙ]α5 58πθ ἤϑπϑυῖβ ἤπηρ Ἀρτὸ δίαπο ᾿ϑου, 
αὰο8 ν᾽ ἀθυῖϊβ ἴῃ γϑβύθα]ο ἔπ ἀοιηὰβ 6Χχ ἴθρῖο Ὁ 
ΠΟΒΕΡΟ γΘΗΪΘΩΒ; ΠΘ4Ὸ6 πιθηΐθ ὕὰδ ΔΌΘΡΓΑ ΘΒ. 

ΟδρΡ. ΥἼΙ, Χ, ὃ ὁ. Απποί. Ρ. ὅ81. Εδϑὺ δϊδτη ἃ; 
Αἰμϑηδθαμα, ἐδ. Ρ. ἀδθ0 ὃχ Ἐαθὰ}} ϑρηϊηηοοαν 
ΒΙρη  ἤοανὶ ᾿πβϑίσατηθηύαιτη βου 16 Π 4] 1058 ᾿πα!σδῖ 
Πδθ15, αἱ Βα] οἷαί : Ταῦτα δ᾽ ὅτι κληρωτιχὸν σημαῦ 
ὑμεῖς διαχρίνατε. --- 8. 3. Ῥγο να]ρ'. τίχτον οἵ τίχτε 
ααοά ἴῃ ΠΟΒΏᾺ}115 Πρ νῖβ ἸθρΊσαν, ΘΟ ΘΙ ΡΉ.. τίκτει 
ἀανιυ. -- 8. δ. « Ῥοββίτηθ ἰονὶ αὐτὸ δ᾽ ἕχαστος 
αὐτὸν, χαλεῶ δὲ φυλάττειν. ΕΠ ροΥα5 κόλπῳ δὲ φυ 
τειν. Αὐδῷ δδὺ δρὰᾷ Ζ βο γα 5θρέ. αὐ]. Τηοῦ. 900 6 
564. 5΄τλ116 πούαχῃ ΠΠὰ ρρουθ 816 Τὴν χατὰ σαυτὸ 
ἔλα. » Ε. Μ. : : ἘΝ 
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Ι. ΕΡΙΑΒΑΜΜΑΤΌΝ ἘΧΟΆΘΙΑ 

Νατ ΘΓ Ὲ5 ΤΟΠΊΔη115 ἰηἀϊοαί οαραξ ΑΡΡΘΠαἰοἶ5, ἀρ θΙοὰ8. ΠατΘ νι πῇ ΘρΙ σ ΓΑ πημ δἰ ἢ 

Δ 

ΓῚ Ἃ γίχα πύχταισι... 1, 108. 
ΕΑ φιλοχρηματία Σπάρταν... ΥἹΙ, 26. 

ΟΑΘροδίαιτος ὁ ἀνὴρ, ἀρετὴν.. ΤΣ 90. 
᾿ ᾿Αδρότονον Θρήϊσσα γυνὴ. ΤΠ, 99. 

: λγγεῖλον Παρίοις, Τελεσ... ΥἹ, 82. 
τ ἤΑγγελε Φερσεφόνης. ΠΙ, 971. 
Ε- ̓ Αγγελικῆς σοφίης ἀμαρύγματα. ΠΙ, 419, 
ὔΑγγελον ἡμέτερον χτείνας. ΟἿ, 18. 
Ἄγχαζε, εἰναλίαν νῆσον... Υ̓Ἱ, 15. 
᾿ς Αγνὰς χεῖρας ἔχων... ΥΙ, 88. 
Αγνὴ μὲν “μήτηρ... ΤΙ, θ99, 
 "Αγνὸν χρὴ νηοῖο.. ἸΥ͂, 18, 
᾿ ἴΑγου δέ μ᾽, ὦ Ζεῦ.. ΤΥ͂, 84, 
 ᾿᾽Αγρεῖ δ᾽. "Άρτεμις. ᾿ 980. 
ΟΆγριος οὗτος ἔλδωνις. ὯΠ 170. 
ΟΑγρότα, σὺν ποίμναις... ἸΥ͂, 20. 

Ε: ᾿Αγχοῦ δὴ βαρὺν ἰὸν... ΥἹ; Ἵ. 
“Αδ᾽ ἀρετὰν στέρξασα... 11, 199. 

“Αδ᾽ ἐγὼ ἣ τριτάλαινα... ΠΠ, 182, 
ΠΑδ᾽ ἐγὼ ἁ Φοίδοιο... Η, 193. 
ΠΑ δ᾽ ρα ζχείδην κατέχει... ἯΣ 958. 
 ΓΑδ᾽ Ἡραχλείδην ῥηξήνορα. Π᾽ Ἰ1. 
“Ἄδης νεχροῦται νεχρὸν... ΠΠ|| 851. 
: «Αδίστας Μενέδημος. Π, 218. 
 ᾿Αέναον τόδε σῆμα. δε ΠῚ θ64. 
᾿Αἕναος δόμος εἰμί. ΠΙ 928, 
Αζομένη χούρην. 1, 848. 
᾿Αθάνατόν με βανοῦσιν:, 11, 19. 

᾿Αθάνατον πάτρᾳ χαὶ... Ι, τι. 
᾽Αθάνατος μερόπων... ΤΙ, ὅ20. 
᾽ΑἸθάνατος φιλία... Π, 911. 
 ᾿Αθάνατος ψυ χή, κοὐ χρῆμα... ΟὟ, 958. 
 ᾿Αθανάτων ἄρρητε πατήρ... ΥΊΙ, 96Ι. 
 ᾿Αθανάτων πομπαῖσιν νΑῥίονᾷ: Ι, ὃ. 
᾿Αθηναδώραν τὴν ἀγαθὴν... 11, Ἴ81. 
ἾΑθλα τὰ τῆς νίχης Ὥράριος. “Ξ 206. 
Άθρει ,“Κεχροπίδην ᾿Αμμώνιον. 1Π|, 108, 
Αἱ δ᾽ εἰσ’ ᾿Αθῆναι... ΠΙ, 139. 
Αἴ δ᾽ ὑπὲρ “Ἑλλάνων... Ἷὰ [Π, τ 
Αἴκε πάθοι τά χ᾽ ἔρεξε. ΥἹ, 121. 
ΑἹ χάριτες τέμενός τι.. τὸ 88. 
᾿Αἰαΐ. συλλέχτροιο... Π, ̓ μ9, 

Αἴας Κασσάνδραν... Π1Ι, ἀ,.9. 

ΓΑδ᾽ ἐγὼ ἁ τλάμων ᾿Αρετὰ παρὰ τῇδε... ΠῚ, ΤΙ. 
ΠΡ Αδ᾽ δὼ ἃ τλάμων ᾿Αρετὰ παρὰ τῷδε... 11 ὅ9. 

Αἰαχίδη, προφύλαττε μολεῖν. ΥΙ, 94. περ 

Αἰγείδῃ Θησεῦ, Πιτθηΐδος... ΥἹ, ὅ. 
Αἰγείδη, φ φράσσαι χυναλ.. ΤΙ, 281. 
Αἰγυπτίης ἀζῆηςν. Ὗ 39, (Κ. ΤόΡΡον συ ρίδΔο1.) 
Αἰγύπτου βασίλεια λινόστολε. ΙΝ, 32. 
Αἰγύπτου μὲν "Ὄσιρις ἐγώ. ΗΙ, 1038, 
Αἵδε ποτ᾽ Ασίδα γαῖαν... 1, ιὖ9. 
ἸΑΐδος εἰς εὐνὰς... 4αὰ. ΤΠ, ̓.98 οἱ 
᾿Αιήτην Κόλχοισι... 11, 91. 
Αἰθιόπων εἰς γαῖαν.. ἣν τε 822, 
Αἰλιανῷ τόδε σῆμα... 11, 586, 
Αἵματος ζωηφόρον... Ι, 870. 
Αἴνει πρὸ δείπνου. ΪΥ, 116 γ', 
Αἰνείᾳ τόδε σῆμα. 11, 606. 
Αἰνείαν Κύπριδός τὰ ΠΡ 119) 
Αἰνείου πόνος οὗτος. ΠΙ, 110. 
Αἰνητὸν παντέσσυν.... ΠΗ. 61. 
Αἷἵνός τίς ἐστιν ὡς ἀνήρ τε... ΥἹΙ, 1, 
Αἰνῶ Κλεάνθην. Ν᾽, 86. 
Αἴξ, χίμαρος, πήρη. ΠΙ, 154. 
Αἰπεινὴ γὰρ ὁδὸς μακάρων. ΥἹ, 106. 
Αἰπεινὴν ἐλάτην ἔρις... ΙΝ, 537. 
Ὑ Αἰπεινὸς δόμος εἰμὶ. 1ΠΠ, 291. 
Αἰσθήσεων τρεῖς, ἔργον ἕν... ΠῚ, 381. 
Αἰσχύλον Εὐφορίωνος... ΙΠ, Δ, 
Αἰσωπός ποτ᾽ ἔλεξε. ἿΥ, 16. 
Αἴτνη τίς ἐστιν Ἴαλῶνν. ΠῚ, 218. 
Αἰτωλός ποτε τόνδε... 1, ὅ1. 
Αἴφνης δ᾽ ἀναστάς ἐχ τόπου... ΥἹ, 314. 
Αἰφνιδίως “Αρπυια... Π|, 148. 
Αἰῶνος σπειρήματ᾽ ἀφ... Π1, 186. 
ἴΛχοσμε χόσμε... ΓΥ, 122. 
ἴΑχουε ταῦτα, γῆ. Υ,, δέ. 
Αχρον ἰητρὸν ΓΑχρων᾽ ᾽Άχρ... Υ͂, ἀ, 
᾽Αχταῖς τὴν ὅμορον... 1, 199. 
᾿Αλχείδου με τραφέντα. 11, 251. 
᾿Αλχῇ χαὶ μύθοισι... 1,819. 
᾽Αλχιδιάδην Ἰζχον ἰαὐ]:- Π, 6029, 
᾿Αλχίδου Βάσσον. 1, ὁ59. 
᾿Αλλὰ γάρ ἐστιν ἐμολοςς ΥΙ, 289. 
᾽Αλλά χε Μηθύμνης... ΥἹ, 61. 
᾿Αλλὰ τέλει ξόανον... ΥἹ, 198. 
᾿Αλλὰ τί δὴ πανόδυρτος... ΥἹ, 21. ΣΕ. 
᾿Αλλὰ τόδε φράζευ... ΥἹ, 286. ἶ 
᾿Αλλ᾽ ἐγὼ εἶδον ὄναρ... ΥἹ, 290. , 
᾿Αλλ᾽ ἔτι τόνδ᾽ ἐπάχουσον... ΥἹ, 388. ὃ 
᾽Αλλ᾽ οἱ μὲν καθύπερθε... ΥἹ, 190. ἐ 
᾽Αλλ᾽ ὁπόταν Κυνιχὸς... ΥἹ, 2906. 
᾿Αλλ᾽ ἢ βίου μοι προστάτις... 1Υ̓́, 187. 
γΆλλη μὲν ἄλλοι... Π, 140. 
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γΆλλην Πηνελόπειαν. 1, 2378. 
ἤΑλλοι μὲν βασιλῆες. Ι, 8Ὁ8. 
ἸΆλλοις δυνάσται χαὶ βασιλεῖς... ΤΥ, 138, 
ἸΆΛλ]οις παυσαμένοισιν. 1, 938. 
᾿Αλλ᾽ ὁπόταν μάρψῃ βυροα... ὟΙ, 280. 
ἾΑλλ᾽ ὁπόταν μήχιστος... ΟΣ 914. 

ῬΑλλ᾽ ὁπόταν νύμφαι... ΥἹ, 143, 
᾿Αλλ᾽ ὁπόταν Πρωτεὺς... Υ͂Ι, ΟΘΥ, 
᾽Αλλ᾽ ὁπόταν σχήπτροισι.. ΟΊ, 266. 
᾿Αλλ᾽ ὁπόταν Τιθορεὺς... ΥΙ, 20. 
᾿Αλλ᾽ ὁπότε Τρώων... ΥἹ, 98. 

Αλλος ἄρ᾽ Ἡρᾶκαλξης. ΥἿ, ἀ, 

νΑλλος ἔχει πλοῦτον... 1], Ἴ31. 
᾿Αλλ᾽ ὅταν οἰχκήσωσι λύχοι.. ὌΨΈ, 918. 
Αλλοτε μ[ὲν σταδίοις με.. ξν 282. 
᾽Αλλ᾽ ὅτε μοιράων τριπλοῦς... Π, θ9ῦ, 
᾿ΑΧλ᾽ ὑστάτη σε χερδανεῖ.. ὙΣ 913. 
ἔΑλμα ποδῶν, δίσχον τε.. ΠἼΠ, χὰ, 

λλσος μὲν Μούσαις ἐξρδγν- Ι 912. 
Αλφα θεῶν ἀγορὴν... 11, 161. 
"Αμόροτα φορμίζειν-.. ΥΙ, 120. 
Αμες ποτ᾽ ἢμες.. ΕἼ, 10. 
᾿Αμισοῦ πολιῆτιν.. - 11.218. 
᾿Αμμόνιον θεὸ [ν] ἐν Χρηστῷ... Π, 083. 
᾿Αμφὶ δὲ Πυθὼ καὶ Κλαρ’ ξην.. . ὟΣ, ι4ὅ. 
᾿Αμφὶ λίθῳ, σωτὴρ ῬΑ χλιυλῖ, 991. 
᾿Αμφὶ παραστάσι ταῖσδε... 1, 198. 
᾿Αμφίπολ᾽ εὐτραφίης..- ΥἹ, 909. 
᾿Αμφιτρύων ὅτ᾽ ἔμελλε... Π1, 108. 
᾽Α μφιτρύων ὑ ὑπὲρ ᾽᾿Αλχαίου... {1,120 α. 
᾿Α μφίων μούσαις χιθάρης..- ΠΙ, 451. 
᾿Αμφότερον δῥητῆρα... 1, 244. 
᾿Αμφοτέρων τόδε σῆμα. 11, ὅ07. 
᾿Αμφότερ᾽, ὠρχεύμην... 1,15]. 
Άμφω ἀριστότοχος... 1, 801. 
ἴΑμφω καλύπτει... ἢ, 111. 
᾿Αναλφάδητος οὑτοσί... Υ, 12. 
"Αναξ Λέων ἔστησε... ΠῚ 193, 
Αλναξ Μιχαήλ, Αὐϑούνων. 111} 77. 
᾿Αν]δ[ρα] πολύχλαυτον ἀρεδου ΤΠ, 099, 
Ανδρα σοφὸν, Μούσαισι... ἢ, 4417. 
γΔνδρα φίλον φθίμενον... 11, ὅθ, 
ἴΑνδρε δύω φιλότητι... ΠΠ|, 118, 
ἸΑνδρ᾽ εἶδον χλέπτοντα. ΪΥ, 8. 
"Ανδρ᾽ εἶδον πυρὶ χαλχὸν... ὙΠ, θ. 
ἤΆνδρες τοί ποτ᾽ ἔναιον... ΤΙ, 19. 
᾿Ανδρὶ μὲν αὐλητῆρι..- Υ, ὦ 
᾿Ανδρὶ φίλῳ θνήσχοντι.-.- ὟΙ, δ8ὺ. 
᾿Ανδρῶν ἁπάντων ΓΑΡΡΑ ΞΘ ὩΣ ΝΣ “τὺ ν 
᾿Ανέρα τὸν πολύμητιν... 11,18; 
᾿Ανέρες οἷπερ ἐς Αὐσ.. Σ ὅθ, 
᾿Δνὴρ γὰρ ἕλχων οἶνον... ΠῚ, 124. 
᾿Ανήρ με γεννᾷ χαὶ πατὴρ... ἿἾἼΠ, 44. 
ἤΑνθεα πολλὰ γένοιτο. 11, 298. 
᾿Ανθεμιίδος τόδε σῆμα. Π᾽ 152, 
᾿Ανθεμίον. παῖς οὗτος. 1, 329 ἃ 
ἤΆνθετο μὲν μ᾽ "βεἰδαυῤὸς. 1215. 
Ανθος ἀνερχόμενον, Στεφ... Π, ὅ80. 
ἤλνθος ἐγὼ λεγόμην. 11, 6 4. 
ὕΑνθος] ὁρᾷς γαίης... ἢ, 458. 
ἤΆνθρωπε, ζητεῖς τίνες... ΠΠ|͵ 196. 
"Ἄνθρωπε, πολλῶν .-....... ΙΥ, 42. 
ἤλνθρωποι, μοχθεῖτε. ΙΥ͂, 48. 
Άνθρωπος οὐχ ἄνθρωπος. ΥἼ, 16. 
Ανθρωπος τοῦτ᾽ ἐστί. 11, 688. 
᾿Ανθ᾽ ὧν τὸ πῦρ δέδωχας... Ν᾽, 88. 
“Ανίχα τὸ Σπάρτας ἐχράτει. 1Π|, 2}. 

Ὺ ΑΝ Ω δὰ μδκ ἀνα ω 

᾿Αν]τήρης παιῶνι ἘΠ ̓Απολ... Ααα. Τ᾿ τ 29 ΠΩΣ 
᾽Αντί σε χυδαλίμας... 1, 618 α. ᾿ ὃς 
᾽Αντίοχ᾽, εἰς Θάσον ἐλθέ. ΥἹΙ, 99. : 
᾿Αντιοχῇ Θεμίσωνος... ||, 527. ΤῊ 
᾿Αντιόχῳ βασιλῇι: τάδε. ΥἹ, 9. ἐς 
᾿Αντιπάτροιο θύγατρα... 1, 138. ὉΞν ΘΝ 
“ΑἈπαντα πράξεις εὐτυχῶς. ΙΥ͂, 62. ὙΣ 
“ἈἌπαντα πράξεις καὶ χρατήσεις. “α΄. 1, 03 δ΄. ὁ 
“ΑἈπαντα τἀναγκαῖα... ΥἹ, 111. εἷς 
᾿Απατρίῃ γαθόντα.... Π, ἀ82. ἘΝῚ. 
"Απετρός εἰμι. χαὶ κινούμενος, ΥΙΙ, 98. " 
ἤΑπνους μέν εἶμι, τοὺς βροτοὺς... ὙΠ, θ1. ᾿ 
Απνους, σεσηπὼς, χειρίαις. Τ᾽ Π, 804. β. δ: 
Λπνῳ, λυθέντ', χειρίαις... ΠΠ, 39 γ.  ΡαΝΝ 
᾽᾿Απολλωνίδη ἐσθλέ. 11, 882, το 
Απτυρι, χλεινὸν ἄγαλμα. 1, 613 γ. Ἧι: 
᾿Απφία ἐγὼ κεῖμαι. 11, 623. 2": 
᾿Αργαλέου πολέμου χρυερὸν... 1, 18. 
᾿Αργεῖος Σθένελος. 11, 62, 
Αργεος ἱπποδότου... ΥἹ, 112. 
᾿Αργολικχοῖς ὅχα πάντες. 1, 398, ᾿ ν 
ἴΑργος ἀλευόμενον... ΥΙ, 355. τ ΚΊΥΝ ᾿ 
᾿Αργὼ τὸ σχάφος εἰμί. 1,1. ΠΩΣ 
᾿Αργυρέαις λόγχῃσι μάχου. ΥἹ, 89. ᾽ 
ἴΑΛργυρος ἠχῶν.. εν. 1}. ἣν 
"Ἄρεα χραιπνὸν ἔχει: ὟΙ, 118. : ὑπο 
ἼΑρειε, πῶς φῆς;...Ο, 81. ἐαστύνς, 
᾿Αρχάδες ᾽᾿Αζᾶνες βαλανηφάγοι. ὟἹΙ, ὃ}. πα ἢ 
᾿Αρχὰς, ἐτήτυμον] εὐόπλου. ΠῚ, 132, δὰ 
“ΔἌρματος ἡμετέρου τίς... ΠΙ, 175, 
ἴΑρνες τοι, φίλε κοῦρε. ΠΙ, θ0. 
"Ἄρνη χηρεύουσα μένει. ὟἹΙ, 240. 
᾿Αρξάμενοι πρῶτοι. 1, 29. 

. ἀρραγὲς χεχτ]ημένος... ΠῚ, 268. 
πὰ φβλ σοι τόδ᾽ ἀγαλῳ; τηρώϑες “1, ὅδε τ 
᾿Αρτέμιδος τόδ᾽ ἄγαλμα... ΠΙ, 9. 
Αρτι γενειάζοντά μδι Π, 8338, 
ἼΑρτι γενείασχων Μούσαις..: {|| 288. 
Αρτι με γενόμενον... ΙΠ, 998. 
ἼΑρτι με γυμφιδίων ἀπὸ... 11, 809 α. : ἐπ, 
ἴΑρτι με νυμφιδίων χρόνια ΠΠ, 169. ἐὰ 
ἴΑρτι ν]έας βαίνουσαν... 11, 286. ΠΈΣ. 

Αρτι σε τὸν θάλλοντα... 11, 197. 
᾿Αρχέδημος ὁ ὃ Θηραῖος. Ἱ, 8. 
᾿Αρχηγοὺς χώρας ϑυδίδίξιν ΥΙ, 39. 
᾿Αρχὴ χαχῶν γε προσπεσεῖται. ὙΙ, 211. 
᾿Αρχία υἱὸς ὅδ᾽ ἔστ᾽ ᾽Αλκχ...1, 122. 
᾿Αρχὸν ἐ ἐμὲ Θεόδωρον... 1, 885 α. 
᾿Αρχὸν ὁρὰς Θεόδωρον. 1, 980 β. 
γΆρχοντες Λαπιθῶν. 1, 89. 
᾿Αρχὸς ὅδ᾽ ἐχ Τεγέης... 11, 69. 
᾿Αρχός τ᾽ ᾿Αμφίμαχος. 11, Ἴ0. 
Αρχων Διονυσόδωρος. 1, ̓ 08. 
ἸΆσθολος οὔτε θεῶν... γ᾽, ἀθ. 
᾿Ασίδος ἀνθύπατον... 1, 822 β. 
᾿Ασίδος ἀρχιερῆος..- 1, 400. 
᾽Ασίδος εὐρείης προφερέστατον... Π|, 10. 
᾿Ασχαλάφον Τροίῃ. 11, ὅδ. : 

᾿Ασχληπίου. με δμῶα. Ἰ 211. 
᾿Ασχληπιῷ ἰητῆρι Διὸς... 1, 228, 
᾿ῬΑσπασίας ναόν τε παν ἀἀὰ. Ι, πς 329 ὃ. 
ῬΑ σπίδα καὶ Νίχην... 1,. 182. 
᾿ΤΑσπίδα, φροῦνον, ὄφιν... , 47. 
᾿Ασπίδι μὲν Σαίων τις... Ὗ, 1. 
᾿Ασταχίης γαίης ᾽Αντ.-. ἢ, 104. 
᾿Αστέρας ἠρεύνησα,.. 1, 1984. 
᾿Αστοῖς χαὶ ξείνοισι. 11, 34. 



στ ἐν πγχβέμι ΠΠ, 801. 
στυ Ταδῶν ἐρικυδὲς... ΥἹ, ει 

ς ἐμοὶ ζή[σ] α[σ]α... ΤΙ, 204 β.. 
ἩΡΑΙ οὐρανὸν οὗτος... ΠΙ; ἀ ὃ. 
τρόμος, εὐχραδίως... ἽΠ, 202. 
ττιχοῦ Ἡρώδης. Ὰ 818. 

ιν δ᾽ ἱλάσχεσθε. ΥἹ, 78. 
Ἧττις τὸν Ἑρμῆν... 1, 826. 

εντά σε, Μέμνον... 1, 181. 
ς τὸ πρόσθεν... 1, 184. 
ἃ φῶτα πυρφλόγα... 1Π| 299. 
ς νῦν ἐσορᾶς. 1, 818. 

' ΤῊΝ ἐπδὸ.- ΕἿΥ, Ἴθ. 
Αὐτὰρ ἐπὴν ἄχλητος ἰὼν... ΥἹ, 3219. 
᾿Ἁὕτη Μνημοσύνη... Ι, 188. 
ϑ' , παρθενίχη ἐλαφηδόλος. Τ᾿ 2568. 
Αὐτοὶ υἱωνοί μ᾽ ἐπὶ... Π, 118. 
Αὐτό με γενομέναν... 11, 608. 
ΤΥ Αὐτομέδοντ' ᾽᾿Αχιλῆι. Π 938. 

Αὐτὸς χαὶ γεραρῶ, ἍΜ. Ἵ, 184. 
σεοςς αὑτὸς ὁ Μῶμος... 4ἀα. Υ',, 19 ὁ. 
Αὐτός σοι φράζει ἑκα τηδόλοι: ΥΙ, 88 β. 
ΤΌΡΩ μοι, Ἀλεόδουλε... ΓΥ, ΤΙ. 
᾿Αὐτοφανής, ἀλόχευτος... ΥἹ, 151. 
Αὐτῷ καὶ τεχέεσσι καὶ... 11, 798 β. 

τῷ συγγενέσιν τε.. ΝΕ ἢ 584. 
᾿Αὔχει, Φίλιππε... Φ Ε ΠῚ, 95θ 6. 
Αὐχοῦντες βασιλεῦσι Μακ... ΥἹ, 211. 
"ἥ ̓ Αφθαρσίας ἔνδυμα... Υ, δ. 
τΥΆφθονον εὑλογίας... Π|, 126 β. 
᾿Αφλέχτους Ὑμέναιος... 1, 401 
ἤΆφλοιος καὶ ἄφυλλος... Ὑ; 10. 

γευδεῖς] μούνη... 11, ὅ21. 
ία ἣ ποταμῶν ἡ δι νάτον. ὟΙ, 57. 

Ἄχο ὡς παῖς, στωιχός. 11, 481... 

Β 
" 

Βαιὰ μὲν ἐξ ̓ Ἐλιυκῶνος... Π1, 257. 
Βαϊν᾽ ἀπ’ ἐμῶν τριπόδων... ΥἹ, ὅ0. 
Βαῖνε δίχης ἄσσον, θεοὶ... ΥἹ, 236. 
᾿Βαῖνε δίκης ἄσσον" μάλα... ΥἹ, 337. 
Βαίνω χατὰ γῆς, καὶ πρὸς... ΥΠΙ, 10. 

βαιὸν ἐμὲ νύμφαις... ΤῈ: 19. 
᾿Βαιὸν ἐ ἐπιστήσας ἴχνος..  λ45; 
Βαιὸν μὲν τόδε σῆμα. Π, 261 β.. 
᾿Βαιὸν ὁδοιπορίης ἔτι.. ΠΕ 9. 
᾿Βαιόν σοι τὸ μεταξὺ... ΠΠ|, 932, 
'Βάχχῳ με Βάχχον. 1, 319. 
'Βάπτες μ᾽ ἐν θυμέλησιν. Ααά. Υ, 6 ὁ. 
Βάσσος ᾿Αθουρίοιο. 1, 729 γ. 
Βάσσος ἀνὴρ Βόστρης... Ἡ .598. 
Βάσσος ἐγὼν ὅδ᾽ ἐχεῖνος. ΤΙ, 298. 
ὠλοραὴ ξῆς πάτρι ΡΞ ἸΘ, ἃ. 
Βάττ᾽ ἐπὶ φωνὴν ἦλθες. ΥΙ, ἀι. 

βάνει, τὸ πρόσθε χαχὸν... ΥἹ, 43. 
Βίδλον Ἰουστινιανὸς ΔἸκδς 1Π, 191. 
Βίόλος ἐγὼ μεγάλοιο... ΠΠ, 985. 
᾿Ῥίόδλος ἐχείνη ἔχει Χαρίτας. ΠΙ, 181. 

ἤευτονν βιό[τ] ε[υ]ον. Π, ἀθδὅ. 
«« βιοτὴν [γ] αἔη ἐν Αὐδονίη. Π, 340. 

ἐΒεπτὰ χαὶ Ξοὶς φίλη. Π, 196. 

; δασοῦντι δ᾽ αθὴν ὁ. χάλχειος... ΠΙ, ὅ3, 

ΒΙ5. 4θηὶβ Πα]ττ... ΨΊ, 110. (γ. Εἴκοσι νῆας ἔχων.) 

ΠΒΡΙΟΠΑΝ ΜΑΤΌΝῚ ἘΧΟΠΡΙΑ. 

Βίωνα, τὸν Ἡσρ σϑξνης ἢ ν. 41. 
Βδίσχοὲ ἀπὸ Κυζιχοῦ... Ι, 99. 
Βοιωτοὶ δ᾽ ἵπποισι... ΥἹ, 4. 
Βουλαὶ μὲν χαὶ ἄεθλα... 1, 130. 
Βουλαῖς ἔπεισεν Ἡραχλῆ εν ΙΝ, 81. 
Βούλει μαθεῖν, ἄνθρωπε. ΙΥ͂, 1ὅ. 
Βουλεύῃ, Σιχνὼν, ζωάγριον... ΥἹ, 80. 
Βουλῆς μ᾽ ̓ Αρείας... Ι, 806. ἶ 
Βραχὺν ὃ ὑπνώσας ὕπνον... 1Υ͂, 191. 
Βύζαντος αὐλή, ἑστία... ΥΨΙ, φοῦ, 
Βωμὸν ᾿Αριστοτέλης... ΠΙ, 47. 
Βωμὸν δορποφόζροις. 1, 811. 
Βωμὸν τόνδ᾽ ᾿Αφρίχᾳ... Π, 439, 

Ρ 

Γαῖα χατ᾽ ἐμπ] ορέην.... ΤΙ, 8023, 
Γαῖα μὲν εἰς φάος.. ἘΠῚ 009. 
Γαῖα μὲν ἥ ἥδε ἀέμας: . ἢ, 626. 
Γαῖα μν ἔτικτεν ἄφωνον. 11, 082. 
Γαίηῃ δ᾽ ἐν Σικελῶν... αὐ. 1Π|, 06 ὁ. 
Γαίης ἐν νώτοισιν.. . ΠῚ; 140. 
Γαίης μὲν πάσης τὸ πέὲλ... 0, 61. 
Γάϊος οὗτος ἐγὼ.. . Ααά. ΤΠ, Π ὁ. 
Γάϊος εἱμαρτὴ ἀλόχῳ... ΤΠ], ὅ41. 
Γειαρότας δοιούς. ἷ, 309. 

Ἐρδα γ]ενόμην ΜΙὰρέωτίδι." ΤΠ, ὅ68, 
Γῇ χαὶ θάλασσα χαὶ πόλος σὺ. ἸΥ͂, 139. 
Γῆ μὲν ᾿Αχαιῖς ἔθρεψε... 11, 84. 
Γῆμον ᾿Αλεξάνδρου τε... ΥἹ, 308. 
Γήρᾳ θανοῦσαν τάφος... 11, ὅ80. 
Γηραλέην ψυχὴν... 4αα. 1,188 ὁ. 
Γῆρας ἐρημώσασα... Π|, 302 α. 
Γῆς ἀρχή σε μένει. (Υγ. Τὸ τηδῃοῦ ἱπηρον τ.) 
ἧς Πέλοπος ναέται καὶ... ὟἹ, 66. 
Γλαυχία ἐστὶ τάφος. 11, 399. 
Τλήνῳ Νιγρῖνος... ἢ, 611. 
Γνῶθι μετ᾽ εὐσεθέεσσι... 11, 61. 
Γοργίου ἀσχῆσαι. 1, Ἴ2 β. 
Γοῦργος χρυσοχόος. 11, 161. 
Γράμμασι τρισὶ συλλαθδὴν... ΥἼΙ, 09, 
Γράμματα ἸΙ]αρρασίοιο. ΠΙ, 23. 
Γράψας τὰ πεντήχοντα... 1Π|, 210. 
Γύγης μὲν ἤυχει. ΠΙ, 258. 
Γυμνούμενος μὲν γυμνὸν... ΠῚ, 917, 

ἊΣ 

Ι' Δαδοῦχός με κόρης... 1, 2383 β. 
Δαίμοσιν εὐσεδέσιν... 11, 114. 
Δαχρυόεις ἀλόχῳ Γλ... ἢ, 290. 
Δάματερ πολύχαρπε... ΤΥ, 45. 
Δαμοχράτη, νέον Ἕ)ρμείαν. 1, 223, 
Δειναγόρης μ᾽ ἀνέθηχεν. 1, θ8. 
Δειναὶ γὰρ κοῖται χαὶ ἀπ... ΥἹΙ, 390. 
Δεινοπροσωπήσασα τέμνεται... Κ΄, 81 β, 
Δεξιτερήν, παράγων... 1,. 118. 
Δέξο, ἄναξ Κρονίδα Ζεῦ. 1, 16. 
Δέρχεο τὰν ἀρίσαμον... 1, 673. 
Δέρχεο τόνδε, ξεῖνε... 11, 270. 
Δεσμεῖτε χεῖρας. Υ, ΤΊ. 
Δεσποίνη Νεμέσει... 1, 285, 
Δέσποτα τὰ πολ [ἀν Ὲ: Αἀά. ΤΥ, 62 ὁ. 
Δεῦρ᾽ ἴτε, Θυόδριάδες. Ἰ 264. 
Δεύτερον εἰς ἔτος... 11, 10ὅ, 

ΠΡΈΩ, 
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Δέχου τὸ πῦρ χαίρουσα. 1Π|, 352. ι ΕΠ χαὶ λωδητῆρες... Ι, 188. τὰν 
Δηιπύλου χόρσης. 11, 18. Εἰ χαὶ μοιρίδιον τέλος... 11, 359. Ε΄ 

Δήλιον εὐφαρέτραν... ΤΥ͂, ὅ3. Εἰ καί σου χεύθει... Π, 223 β, : -. 
Δηλῶν τὰ πιχρὰ τῷ γλυχεῖ. ΠΙ, 199. Εἰ χαὶ ταπεινὸν.. ἐπ δ Ἴ6. ᾿ΕΝ 
Δημόκριτος τρίτος ἡρξε... ΠΙ, 8, Ἐξ καί τις προτέρων... 1, 809. τόρ ΥΤΙΝ 
Δημοχύδης τόδ᾽ ἄγαλμα. 1, 841, . Εἰ χαὶ χηλὸς ἔχει... ΤΠ, 864 β. "ἧς Ἵ 

Δῆμος Ἐρεχθείδης με... 1, 29]. Εἴ χεν ἐπιχτήτου μοίρης... ΥἹ, 30. Ὑνπς ἢ Ν 
Δῆμος Ἐρεχθῆος 8. 1, 880. Εἰ χλύες ἘΠ ὐσεδΊίης... ΙΠ, ̓ 6θὅ. ἢ ἿΜ 
Δῆμος ᾿Αθηναίων σε. 1, 2. Εἰ χύδον ἐξ ὀλίγου... Ἱ, 119. Ἔτ 
Δήμῳ ᾿Αθηναίων ἀνέθηχεν. 1, 1. Εἴ με φιλοῦντα φιλεῖς. ΤΠ, 119. Ἢ 
Δηοῦς χαὶ Κούρης. 1, 310. Εἰ μὲν ἀεὶ θάλλεις... 1Υ, 138. τ 
Δήσω ἐγὼ Σωσίχλειαν. ΙΥ͂, 64. Εἰ μὲν θνητὸς ἔφυς... πὶ, 118 γ. ἢ τ μὴ ἿΦ 

Δὴ τότ᾽ ἀμειψάμενος... ὟἹ, 224. Εἰ μὴ γράμμα Τλάτωνος.. ΠΟ: ἜΤ: 
Διὰ τὰς δίκας φεύγουσιν... Π1|, 89. Εἰ πυρὶ πῦρ ἐπάγεις... 1Υ͂, 131. ες. 
Ἐκ Δι᾿ εὐλάδειαν οὐ φέρει... Π|, 211. Εἴ σε Τύχη προὔπεμψε... Π, 4. Φε τΝΝ 
Δίζεαι ὅστις σὴν ἄλοχον... ΥἹΙ, 816. Εἰ τὰ θεῶν τιμᾶν... Π, 40. ἀεὶ 
Δίχαιός εἰμι; χαὶ δικαίων... . ΜῊ, ἀῶ, Εἴ τι πάθος μερόπων... 1, 148, “. 
ΔΙ ἰχαιός εἰμι χαὶ διχαίων.. ὝΠ, θά. (». βαρν. ΝΠ, 42.) ] Εἴ τι παρ᾽ Αἱμονιεῦσι... 1, 392, ὅτ ὃ: 

Δίχορσός εἰμι, καίπερ.. .ὙΠ, 19. Εἴ τινα γὴ κατέχει χρηστήν... ἢ, 1177. Ἐς 
Διονυσόδωρε, χαῖρε. ΤΠ, 000. Εἴ τις ἄρ᾽ ἀνθρώπων... 1, 104. ΓΡΤΟΣ, 
Διογυσόδωρος ἤρχε. 1, 901. Εἴ τις ἐν ἀνθρώποις ἀρετῆς... 11, 118. ᾿ ἘΣΤΟΝ 
Διπλοῦς ὁ τύμόος... ΠῚ, Ἴ08, 1ἴ} τις ὅλως γέγονεν... 11, 688. Ὶ 
ΤῬΙΒΟΙΡΌ]5 τηθὶϊον μᾺ}11... Ὑ,, 49, ΕΠ] τοιῶνδ᾽ ἀνδρῶν... 1Π, 39. ἌΝ 
Δὶς δέκα χαὶ δισσοὺς... 1, 689. Εἰ τὸ χαλῶς ἐστί θανεῖν... 4ἀα. 11, 351 ὃ. τ ρὴπ 
Δίς με σοφιστὴν πρῶτον... Ἰ, 291. Εἰ τυγχάνει γῆς χῶρος. ΠῚ, 818. ᾿ ΠτΩΣ 
Διττὰς συλλαδὰς χαὶ τόνον... ΥἼ], 61. Εἰ, φίλε,] πυνθάνεαι... 11, 230. 
Διφίλου ᾿Ανθεμίων... 1.150; Εἶδε θεὸν βασιλῆα. ΥἹ, 128. ΠΝ πες 
Διφίλου οὗτος ὅδ᾽ ἐστι... 1, 890. Εἶθ᾽ ἐγὼ ἐν χείνοις γενόμην... ΠῚ, 48, τὴς 
Δμωὰν Δωροθέας μετὰ... 11, 686 α. Εἴθε μή, πανάριστε... ἢ, δῦ; ΠΙ, 191, Ὰ 
Δμωΐς δρηστοσύνῃσι.... ΙΠ, 328. Εἴθε σε χαὶ χρυσέῳ. 1, 308. ἥ ᾿ 

Εἰχόνα χοσμητοῦ. 1, 218, Δόδρα πότος χαὶ ἀριθμὸς. ΠΙ, 156, 
Εἰχόνα λαϊνξην... 1, 2388. Δοιαὶ μὲν δεχάδες. 11, 184. 

Δοιούς σοι Διόδωρος... Ι, 808. Εἰχόνα μὲν γραπτάν... ΤΠ, 180. ᾿ 
Δοιῶν Μοιράων ἐπὶ νήμασι... ΑἹ, 2θῦ. Εἰχόν]α Μόνδωνος... 1, 289. ΕΩΝ 

Δοιὼς Ἱππομέδοντας... 11, 236. [Εἰχόνα Παρμενίδο]ς. 4. 1, 181 ὃ. ΣΕ 
Δοχτικίου μορφῆς. 1, 28θ α. Εἰχόνα σον, Πολύχλεις... 1, 144. 
Δοχῶ βροτοῦσθαι χαὶ πάλιν... ΠΙ, 849, Εἰχόνα τήνδ᾽ ἀνέθηχεν [᾿Απή]... Ι, 101. 

Δόξα μὲν Ἑλλήνων. 4ἀά. 1, τ. 120 ὃ. Εἰκχόνα τήνδ᾽ ἀνέθηχε Πολύστρατος. 1, 18, Ἐν α, 
Δόξαν μεγίστην τοῦ θεοῦ... 1Υ̓, 118. Εἰχόνα τήνδ᾽ ἀνέθηχε Φορύστας. 1, 99. δι 

Δόξαν συν[εφή]όοις, χρ-..1, 112. Εἰχόνα τήνδ᾽ ἐσάθρει. 1, 824. ἣν 
Δόξης ἀντιθέοιο καθηγ... Ί, 249. Εἰχόνα τήνδε Ποθεινός. Ι, 220. ἤὰς 

Δόξης ὀρθοτόμου. Ι, 867. Εἰχόνα Φοίδῳ στῇ σ᾽ ἀν.. ἜΤ 70: , ΒΝ 

Δοῦλος κελεύω σὺν τάχει. ΥἹΙ, θ6. Εἰχόν᾽ ᾿Αθηναίης χρυσαιγίδος... 44. 1, π. 819 δ: ὡς 

Δρεπανηφόρε, τετράμηνόν.. ὙΝ 21. Εἰχόνι χαλχείῃ σε... Ἷ, 808. ΤῊ 

Δωδεχέτους τάφος... 1, 593. Εἴχοσι νῆας ἔχων.. ΟΥ̓, 110, (Κ. Β15 4615 οτρομερν: ᾿ 
Δῶρα θεοὺς πείθει. ΥἹ, 118. Εἴχοσι τὰς πρὺ χυνὸς.. ἘΠῚ ΤΊ: ἡπδῆ 

Δωρίχα, ὀστέα μὲν σὰ πάλαι... ΠΙ, 717. Εἴχοσί με ζήσαντα... ΤΠ, 972. β ἌΡΗΣ 

Δῶρον λόγος πὰς. ΠῚ, 21ὅ. Εἰχοσιὲξ πόνων Ὁ τῇ 111. 8. Ἷ 
ἢ Εἰχοσιξξ λυχάδασιν... 11, δ0ὅ. Ι 

Εἰχὼν Ἑρμολάοιο τὸν ἠέξησε. 4 ἰά. 1, π. 847 δ, 

" Εἰχὼν ἥδε σαφὴς.. ΣΈ Σ 

: ; Εἰχὼν ἢ λίθος εἰμί. ἀκα. ΤΠ, 912 δ. 

“Ἑδδομον εἰς δέχατον... 11, 198. Εἰκὼν μνῆμα χρόνου... Π, ἦι. 
᾿Εγλυψέν με σίδηρος... ΠΙ, 148. Εἰχὼν σὺ Πατρὸς, ἀλλ᾽ ἀμορ... 1Π, 8398, 

ἼἜγνωμεν ὄντως δημιουργίας... Π1, 2313 β. ὁ Εΐλε σὸν, Ἡράχλειτε... 11, 164. 

ἜἜγρεο χαὶ παλίνορσος... ΥἹ, 144, Εἰμὶ δ᾽ ἀφ’ Ἡρακλέους, Διὸς. ΠῚ, δά β.. 

Ἔγρεο, Παιήων ᾿Ασχλήπιε. ΙΥ̓́, 29 α. Εἰμὴ δ᾽ ἐγὼ γεγαυῖα μέσον... ΠΙ, 129. 

᾿ἘἘγχύρσας νεπόδεσσιν... ΥἼΙ, 28, Εἰμὶ θεὸς ποῖος δὲ μαθεῖν... ΟἹ, 86. ὃ 

ἜἘδάκχρυσας, βροτός γὰρ... ΠΙ, 399 α. Εἰμὰ μὲν ἀσώματος. ΝΊΙ, ΤΙ. : ΗΝ 

ὙΒζων ὅτ᾽ ἔζων, πλὴν λόγου... ΥἼΙ, 84. Εἰμὰ Νεοπτόλεμος. ΤΙ, 109. ΡΩΝ 

᾿Ἔθραυσε Καμόύσης 6... 6 288. Εἰμὴ Χάραξ ἱερεὺς. ΤΠ, 119. 

"Ἔθραυσεν ἐχθροὺς δεξιὰ σὴ. 11, 380. Εἶν ἑνὶ Βιργιλίοιο. ἃ 816. 
ἘΠ γέ τις ἱλάσσαιτο θεὸν... ΥἹ, 185. Εϊπατε τῷ βασιλεῖ. Υ͂Ι, 122. 

ἘΠ δὲ τολμήσει τις... Π, 698. Ἐἰπεῖν τίς δύναται... {Π, ἀθά; ΤΥ] 99. 

Ἐῤ ἐτεόν γε πολῖται... Υ, 44. (ΚΥ, Ψιαϊπηα5). Εϊπεν "Ἔρως τὸν καλὸν ἰδὼν. ΤΥ, 0. 

ΕΠ θεός, εἶ βροτός ὑπνοῖς... ΠΙ, 838. Εἰπὲ ποῦ ἡ χθὲς ἔθη. ἸΥ͂, 92. 

Ἐῤ χαὶ ἄπιστα χλύουσι... 1Π| 22. ᾿ Εἴπερ ἴσην ῥώμην... ΠῚ, ὅ8. 



αἴρη υ᾽ ἀμφὶ γέλωτος. ΥἹ, 101. 
αΐς, εἷς ̓ Αθώρ. Ι, 841. 

ς δρόμος, εἷς στέφανος... 1, 14ὅ. 
Ἔις ἕν λαθὼν ἅπαντα... ΠῚ, 831. 
ἘΣ ἐν παντὶ πέλει... ΥΙ, 1θῦ. 

ἝῈ Ε. σου, τηρλιοας τ λα Ἢ, 230 α. 
Κλάρον ἴεσο νῦν. ΥἹ, 808. 
πάτρην φυγάδας... ΥἿ, Ἴ8. 

Εἰς πόλιν ἣν χτίσητε... ΥἹ, 8. 
Εἷς τοῦ χοροῦ πέφυχα. ὙΠ, 89, 
ἰς ὑμᾶς ἸΚροχόδειλον... ΠῚ, 0. 
Ἐϊσατο τήνδ᾽ Ἑκάτην... 1, 410 α. 

ἘΕἶσεν ἀ[ν]ὴρ πινυ]τός... 11, 386. 
ἙἰΪσέτι σοι δολιχὸς... ὙΙ, 1584. 
Εἰσὶ κασίγνηται διτταὶ... ΥἹΙ, 14. 
Εἰσὶν ὁδοὶ δύο πλεῖστον... 4ἀἀ. ΥἹ, 34. 
3 Εἰσοράᾳς δείχηλον. ΠῚ, ὅ7, 
Σ Εἰσορόων τόδε θαῦμ’ ἐν τ ΠῚ, 184. 
Εἶτ᾽ ἀστ]ός τις ἀνήρ. ἜΔῚ ἐδ ς ἢ 
Εἶχον τὸν ἀγρὸν ἡδονῶν... 1Π|, 321. 
Ἐκ γενεῆς περίδωτον. 1, 399, 

᾿ Ἐχ γενετῆς πολύμοχὐος. 1Π, 1θ8. 
᾿ Ἐχ δαπέδου μ᾽ ὥρθωσεν.. ΗΝ, 92. 
᾿ Ἐχ δεχάπεντ᾽ ἀνδρῶν. 1, 330. 
Ἐκ χ δρνὸς οἶνος. 1ΠΠ, 190. 
 Ἐχ νέχυος ταύτην ἵππου... Π]Ι, δ1. 
Ἔχ ποτε τῆσδε πόληος... 1Π|, ἀ0. 
νων Ἐχ τανυστρόφοιο λᾶας... ΥἹ, 138. 
ΓΒ τῆς τῶν... πα δὶς] δέχα. 11, 24, 
 Ἐχ φλογὸς ἐ ἐς φῶς ἔδραμες. [Ν 110. 
 Ἐχ φοινιχῆῇς μορφοῦσθε... ΠΙ, 368. 
Ε ἀκ ἀστὸν εἶναι, τοῖς σοφοῖς.. ΣΥΝ; 98, 
τ ἜἜχγονε Μιλήτου, τρίποδος... ὙΙ, Ἧ, 

ἣΝ» “᾿Ἐχθύμως φιλέων δίδ... 1Π|, ὅ49, 
᾿ Ἐχχλησίας οὔσης... ΤΙ, 81. 
ς ἜἜχλεψε Λοῦπος... Υ, Ἴ8. 
 Ἔχλυον αὐδήσαντος ἐγὼ... 1, 118, 
 Ἔχλυον, Μενέδημε... Υ, 40. 
 Ἔχκτεινας τὸν ἑταῖρον. ΥΙ, 80. 
 Ἔχτον ἐπ᾽ εἰχοστῷ... 11, ἀ8ι. 
 Ῥχτόρεον τύμόον ἔην. 1|..323: 

᾿ς Ἕχτορι τόνδε μέγαν... 1, φ(. 
 “Ἔχτορι τόνδε τάφον... Π, 113. 
᾿ Ἐχφύεται γαΐηθεν ὁδῶν. ΥἹ, 11, 
 λαόε τέρμα βίόδλος. ΠΙ, 233. 

᾿ Ἐλευσίνιον γόνῳ... 1, 282. 
ΟΣ εἰμὰ τῶν πη τ: ΥΙΙ, 80. 

. ἐλθόντα πόθ᾽ ὧδε... Π, 29. 

Ἐλθὼν ἐξ ᾿Αμυδῶνος. 11, 9ὅ. 
λάδι χαὶ Μεγαρεῦσιν. ΠΙ, 10. 

" ᾿Βλλαδιχῶν. Χαρίτων... ΠῚ, (44. 
Ἑλλάδος εὐρυχόρου σωτῆρες. 1[, 81. 

Ἑλλήνων ἦρχον τότ᾽ ὌὈλ. Ι, 82. 
᾿ς Ἑλλήνων προμαχοῦντες... . ΠῚ, 35. 

Ἑλλήνων σωτῆρα, Φάρου... ΤΙ, 80. 
Ἐλπὶς ἐμοίγ᾽ ὄνομ᾽. Π, 844. 

᾿ Ἐμοὶ μελήσει ταῦτα. ΥἹ, 93. 

᾿ς Ἐμοῦ στίφη μένοντα... ΥἹΙ1, 63. 
᾿ Ἐμπεδίωνος παῖδες ᾽Α9... 1, 1060. 
 ἜἜμπνους ὁ χαλχοῦς ἵππος. 1, 267, 

Ἐν γράμμασι τέσσαρσι... Υ11, ὅ6. 
ἜΝ δοιῇ μοι θυμός... 1Π| 00. 

᾿ Ἔχγονον δὲ θύγατρα... ἀαὰ. Ι, π..200 ὁ. 

᾿Ἠλθόντει πρὸς ΝΣ ̓ἰοοαιδοξιν. Π, 900. 

᾿ς Ἐμοῦ θανόντος χαὶ... 11, ὅ11. Οἵ. ΤΥ, Ἴ8. 

ΒΡΙΟΒΑΜΜΑΤῸΌΜ ἘΧΟΉΡΙΑ. 

Ἔν δορὶ μέν μοι μᾶζα, ΠῚ, 1. 
Ἔν θυμέλῃσι βιοὺς... Υ, 48. (Κ͵. Η!βι010.) 
Ἔν χρυφίοισι ποία ἔχων... ΥἹ, 3371. 
Ἐν μέσσῳ γε Θρίης... ὔ1Υ] 91. 
Ἐν νυχτὶ θνήσχεις... Π, 102. 
Ἐν νυχτὶ χλέψας, μὴ... ἢ, 1601]. 
Ἔν πολυθαήτῳ τεμένει. 1, Ἴ0. 
ἜΝ τε τοῖσιν εὐπελέσσιν... ΥἹΙ, 137. 
ἜΝν τε φίλοισι φίλοιο. 11, 391. 
Ἐν τοῖς Σχίροις τὰ γόνάδ ἡ {Π|, 80. 
Ἔν φανερὰ γενόμην. ὟἼ!, 18, 
Ἔνθα βλέπε[ις] τύμϑον. 11, 6063. 
ἜΝνθ᾽ ἀναδὰς ἐχάραξε... 1, 190. 
Ἔνθα μὲν Αἴας χεῖται. Ααά. 11, Τ0ῦ ὁ. 
Ἔνθα σορὸς κατέχει... 11, θ40. 
ἜΕνθ᾽ ὑπερουρανέη... ὟἹΙ, 261. 
Ἐνθάδ᾽ ᾿Αχυλεινόν... 11, 724, 
ἜἘνθάδ᾽ ἄναξ ἥρως... ΠΙ, 24. 
Ἔνθάδε Γαιωνᾶς. 11, 518. 
ἘἘνθάδε γῇ χατέχει νέον... 11, ὅ81. 
ἜἘνθάδε γῆ κατέχει τιτθήν. 11, 38. 
ἘΝνθ]άδ᾽ ἐγὼ χεῖμαι καί με... ΠΠ4Φ 416. 
Ἔνθάδε Διαλόγοιο... 11, 202 β 
ῬἜνθάδε Διάλογος χαθαρῷ... 11, 2602 α. 
Ἐνθάδε Θέρσανδρον... 11, 44. 
᾿Ἐνθάδ᾽ ἐν εἰρήνῃ... Π, 110. 
ἘἘνθάδ᾽ Ἐρευθαλίωνα... 4ἀ«. 11, π. ὅ8 ὃ. 
Ἐνθάδ᾽ ᾿Εχέμόροτος Ἀρχὰς. 1, 18. 
ἘἘνθάδε χεῖμαι ἄναυδον. 11, 109. 
ῬΕνθάδε χεῖμαι δάμαρ. 11,421. 
ῬΕνθάδς χεῖται ἀνήρ. 11, 428. 
ῬΈνθάδε Κυμαίων... 11, 291. 
ῬΈνθάδε μὲν χεῖρμιαι. 11, 466. 
ῬΕνθάδε Νεῖλος χεῖται. Π, 11. 
ῬἘΈνθάδε πάντων ἰχθύων... ΠῚ, 141. 
ῬἘΕνθάδε Περγαμίδην... Π|, 96. 
ῬΈνθάδε [Π]|υθοχλῆς. Π, 38. 
Ἔνθάδε πῦρ τὸ Τρώων. 11, 111. 
ἘἘνθάδε σῆμα Κλέανδρος. Τ᾿, 582. 
Ἐνθάδε Σωσιπάτρα. Π, 401. 
ῬἘΈνθάδε Σ Σώτηρον Χαιρωνέα... Π, 841. 

ῬἘἘνθάδε τήνδ᾽ ἀνέθηχα... 1, 880. 
Ἔνθάδε τὴν ἀγαθὴν... ἣ. 84. 
᾿Ενθάδε τὴν ἀρετῆς π... Ϊ, 679. 
Ἔνθάδε τὴν ἱερὰν [χεφ]αλ[ὴν... Π, 378. 
ἜἘνθάδε τὴν ἱερὴν χεφ... 11, 601, 
Ἐνθάδε τὴν μιαρὰν... 11, 8388. 
᾿ἘἘνθάδε τὸ πρόθυρον... Π1|, 188. 
Ἔνθαδε τὸν χάλλιστον... 11, 79. 
Ἔνθάδςε τὸν πάσῃσι... Π|, 220. 
ἜἘνθάδε τών Λοχρῶν. 11, ὅ6. 
ῬΈνθάδε Φ..... χατέθηχε... 11, 18. 
ἸΒΕνθεν σελήνης ἀφθίτου... Π|, 188. 
»Ἔνθεος ἦν ὁ Σύρος. ΠΙ, 286. 
Ἐνιστορήσας τοὺς σοφοὺς... ΠῚ, 411. 
Ἐννέα γράμματ᾽ ἔχω. ΝΗ, 8. 
Ἐννέα τῶν πρώτων λυρικῶν. 1Π, 18. 
᾿Ἐννεαχαιδεχάμηνος... 11, 528. 

Ἐνταῦθα γλώττης... ἯΙ 861. 
Ἐνταῦθα κεῖμαι τῆς... 11, 408. 
Ἐνταῦθα χεῖται ὁ στρ.. .ἿΙ, 194. 

Ο᾽5 

Ἐνταῦθ᾽ ἀρχιερεὺς ἐγώ. Ἢ, ̓263, ΠῚ, 180. --- (Υ. ποία.) 
ἴῃ αἰλαπηα 16 Ἰοσατη. ) 

Ἐνταῦθα Λοῦχαν.... Π, 144. 
ῬΕνταῦθα πᾶς τις ὥς... ΠΠς 142. 
"Ἔντιμ᾽, ἠδὲ Κράτωνος.. ὙΣ, 50. 

Ἔξ ἀγαθῶν ποτέρων.. .1], 331. 
Ἔξ ἑπτὰ συνέστηκα γραμμ.... ὙΠ, 74. 
ἘΣ ἠοῦς εἰς νύχτα... ΙΥ̓, 24. 
Ἐξ Ἰάδος χώρης ἥξει. .ὟΊ, 209. 



Ἐξ οὗ Κέχροπα λαὸς. 1, Τῦ. 
Ἐξ οὐρανοῦ χθὲς... 1Π, 989. 
Ἐξ οὗ τ᾽ Εὐρώπην. Ἀσίας. αι 88. 
Ἔξ ϑέλων μὲν φῶς. 1Π, 361. 
“Ἑξαέτες λάοϊο δεόφρονα. (ἸΗ, 889. 
ῬΕξεπόνει τόδε χάλλος. 1, 900: 
ῬἘξέφυγον πόλεμον δεινόν. Αα(. 11, 257 6. ᾿ 
Ἐξίσταται βλέπων τις... ΠῚ, 948. 
"Έξυιτέ μεῦ μεγάρων. ΥΙ, 111. ὃ 
ἡἜξοχο]ν οὐδ᾽ ἐπίελπτον... 11, 377 α. 
Ἐπὶ νεοπολιτᾶν προστατᾶν... 1. 138. 
Ἐπ᾿ ὠκυμιοίρῳ οἶχον... 1, 699. 
᾿Ἐπαγάθῳ σοι γένοιτο.. ΑΤᾺ δῦ. 
ῬἘπέχλυσε χαΐ σε... 11, 381. 
“Ἑπτὰ βροτῶν νόμιζε... 11, 210. 
Ἕπτά με φωνήεντα θεὸν... Μἶν δὲς 
“Ῥπτὰ πολυπλανέες... ΠΙ. 111. 

Ἕπτα που ἐξ ἐτέων... Ααἀὰ. 11, 919 ὃ. 
Ἑπτὰ Σοφῶν ἀΐοις... 1Ν΄, 48. 
“Ἑπταέτους ὁ τάφος... 11, 406. 
Ἵπτάχι τοὺς ἑκατὸν πήχεις... 1Π|, 187. 
“ΕἘπταπύλων Θηδῶν. 11, 98. 
Ὑπτηξαν βασιλῆες ἐμὸν... ΠΙ, δὲ α. 
Ἔργαζεν, φίλε, τήνδε θεόσδοτον... ΥἹ, 81. 
ῬΒργίνε, Κλυμένοιο ἤκάτιι, ΜΙ Δ, 
Ἐρεχθέως ἀνῆχεν ἢ γῆ... ΠῚ, 328. 

᾿ “Ἑρχόλιον τὸν ἔπαρχον... 1, 333. 
Ἑρμᾶν Ἀλέξανδρος... 1, 20. 
Ἕρμεία στερεᾶ: πέτρης. ἐν ὁ δ 
“Ἑρμείας ὅδ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ... ἸΠ, ἀ ἢ. 
ἝἝρμείου εὐνούχον. 11, 6. 
Ἕρμῇ, χαῖρε, Διὸς... ΓΥ͂, 68. 
Ἕρμῆν Ναϊάδων... 1, 285. 
“ῤμῆν τὸν χλέπτην... Ν', 24. 
Ἕρμῆν Χρυσίππου. 1, 233. 
Ἑρμῆς δίχαιος εἰμὶ. Ι, 290. 

Ἕρμήῆς τ᾽ ᾿Ἀλχίδης καὶ... ΥἹ, 71ὅ. 

᾿Ἔρνος ἐ ἐμὸν περικαλλές... ΗΙ, 2.8. 
"Ἔρρε μοῖ, ὦ τριτάλαινα... 1], 3δῦ, 
"Ἔρρει τὰ σεμνὰ. Υ΄,, ὅ8. 
᾿Ευρηφόρον πατήρ με... 1, 299. 
"Ἔρριπται δ᾽ ὃ βόλος. ΥἹ, 201. 
Ἔρρωσο, ῥητήρῤ... 1Π|,.221. 
Ἔρως ὁ δεινὸς ἐχτυφλαῖ. Π]1, 392, 
Ἔς δίνας Ἴστροιο διιπετέος... ὙἹΙ,.913. 

᾿Ες τε μέσον πεδίον... 1Π|, 2. 
᾿Ἔσθ᾽ ὑπὲρ οὐρανίου χύτεος... ΥἹ, 110. 

᾿Ἔσθ᾽ ὑπὲρ. οὐρανίου πυρὸς... ΚΙ, 148. 
ῬἘσθλοῖς οὐ χενεὰ... 1. 112. 

᾿Εσθλὸν τῇδ᾽ ἱερῆα... 171; 

᾿Εσθλὸς ἀνὴρ μαχάρεσσι... ΥἹ,. 108. 
᾿Ἐσλῆς τοῦτο γυναικός... 11, 13ὅ. 
Ἐσλὸς ἐὼν Πολύειδος. ΤΡ ΎΝ, 
᾿Ἔσοπτρα φωτὸς ὕελοι... ΠΙ, 902. 
ἱἙσπερίης πάδης,.. 1 391, 
Ἕσπέριοι δ᾽ ἤκμαζον. ΥΙ, ἐν: 

Ἔσται σοι χοῦρος... ΥἹ, 
᾿Ἔστεπται μὲν ὁ ταῦρος, ΥΙ 90. 
᾿Ἔστησεν Βρομίῳ...1, 188. 
Ἔστι γυνὴ, τέξει δὲ λέονθ᾽. ΥἹΙ, 288, 
Ἔστι δὲ Μαιναλίη... ΥἹΙ, 62. 
᾿Ἔστι χράτος βασίλειον. ΝἼ, 88. 
[Ἔστι λαλῶν ἄγλωσσος. ΣΕ ὁ τ 
ΓἜστιν ἐν Τουηχῖνος αἴῃ... ἹΙ, 186. 
"Ἔστιν ᾿Επικτήτοιο μέγα χλεὸς. ΠῚ, 161. 
Ἔστιν τοὔνομα μοι. ΤΠ 191]. 
"Ἔστι Πύλος πρὸ Πύλοιο. Ὁ; 
"Ἔστι τι δένδρον τῶν ἀναχτόρων. ΝΗ, 32. 
"Ἔστι τι δένδρον τῶν ἀνακτόρων. μέσον. ΥἹΙ, ὃ1. (Κ΄. 
θυ νι ὙΗ 83.) 

"Ἔστι τι πτηνὸν μονοσύλλαδον. ΨΠ, 89. 
"Ἔστι φύσις θήλεια βρέφη... ΥἹΙ, 1. 

ΝΥ ΄- 

ΤΩΡ ΣΉ ΣΝ 

ΣΟ ΒΡΙΟΝΑΝΝΑΤΟΝΙ ΒΧΟΚΡΙΑ. ἐλ ΠΤ ̓  πὴ 
»Ἐσιρεψὸν κορῶν. Ν ΤΙ 231 τς. 
“Ἑστὼς διστάζεις τί:. ΠῚ 09. 
Ἐσχατιὰν πεφύλαξο. ΥἹ. 439. 
έσχατος Αἰνεαδῶν μητρ.. ὟΙ, 218. 
ἜἜσχηχα Χριστοῦ... 1, 103. 
Εὖ αὶ Δ0 ὑπὸ μοη ροίθβί οοοϊαϊ.. 

χτανεῖν εἷς οὐχ οἷός τε...) 
τῶν δεχοχτώ.... 11, 848 α. 
Εὖ δεδαὼς ὅ ὅτι δνητύς: Έ  {8ῦ΄. 
Εὖ εἰδὼς ὅτι θνητὸς ἔφυς. ΤῸ 191: 
Εὔαδςε μοι χθιζὸς λίδανος. Ἀ8α: Ψ 101. 
Εὔδουλος μὲν ἔγωγε. 11, 3896 β. 
Εὐδούλου Πολλίων. 1, 910. 
Εὔδαιμον πτολίεθρον ᾿Ἀθηναίης.-. Υ], 840. 
Εὐδαίμων ἐμὲ Μάλχος... 11, 603. 
Εὐδαίμων ὃ Κόρινθος. ΥΨΊΙ, 818. 
Εὐδαίμιων ὁ Σεχουνδίων. ΤΙ, θ41 β. 
Εὐδαίμων, Συδαρῖτα... ΥἹ, δ. 
Εὐδαίμων Χαρίτων. ΥἹ, δὲς 
Εὐδεις, ὦ φιλότεχνε. ΠῚ, 
Εὔὐδιον ἐχ μαχάρων. 11], ἐμῶν 
Εὔθυμος λοχρὸς πρυπες ϑΆξος ἔν ΦΥ͂, 
Εὔθυμος ὧν ἔρεσσε. ΤΥ, 39. ' 
Εὖθ᾽ ὑπὸ γῆν, Φαέθων.. . ΠΙ|, 240. 
Εὐθυντῆρι τύχης. 1,292, 
Εὐχλεέος Γαληνοῖο..: ΠΙ, 232. ᾿ 
Εὐχλείδης νόον ὄξυν᾽ ἄει... ΠῚ 4 δρῖς τὰν 
Εὐξείνου ἸΠΤόντοιο παρ᾽ ἠόσιν. ὟΙ, 398. 
Εὐοδε Πάν, σοι τόνδε...1, 180. ΣΝ ἐν 
Εὗρες, Σοφόχλεις, ἐν σοφοῖς... ΠΠ, 200 
Εὕρεσιν ἐνθάδε γῆ... 11, 800. 
Εὑρήσεις δ᾽ Ἀΐδαο... ΥἿ, 1023. 
Εὐρυδίχη Ἱεραπολιῆτις... 1. 124. 
Εὐρυμάχον ψυχήν... 11, 121. 
Εὐσεξὲς εἰς θρέψασαν... 11, 3860. 
Εὐσεθέσιν χλήροις... τ λάδι Ὁ 

Εὐσεδέων χλυτὸν ἄστυ... 1, 287. 
Εὐσεόίης ἅμα καὶ πινυτῆς... 1, 298. 
Εὐσεδίης τόπος οὗτος. τ δὶ 914, - 

ἘΕὐστρατίοιο πόνος τάδε. ΠΙ, 212, 
Εὖτε τράγος. πίνῃσι.. ὟΝ οὐ, 
Εὐτελίδας χαὶ Χῤυσόθεμις. Ι,.22. ν 
᾿ὐτροπίου τάφος εἰμὶ. Ααά. 11, τθ0ὲ ὃ. 
Εὐτύχου ἠρίον εἰμὶ. Π|, 200. 
Εὐφρανθεὶς συνεχῶς.. ΠΕ 89. 
Ἐὐφρήτης πάϊς ἦλθον... 1,. 116. 
Εὐχαίτης ἐπέχειτο Κρόνος. ΥΙ, 118. 
Εὐχίδας Πυθῶδε θρέξας. 1, 18. 

. Εὔχομαι βροτὸς γεγὼς... ΜΗ 191, 
Ἑὐώδης χυπάρισσος. 1, 101. 
Ἐφ᾽ ὅσον ὧν ἄνθρωπος.. ἤν ἐν ΜΕ Ὶ μῦν 
ῬἘφθάσθης, δύστανε. 11, 341. 
᾿ῬΕφθὸς ὁ καλλίχθυς. Υ, 17, 
Ἔχεις με Χριστόν. Ι, δ09. 
Ἐχρῆν μὲν] στῆσαι. ΙΠ, 111α. ' 
Ἔχω τραχηλὸν, χαὶ χεφαλὴν.. . ΝΠ, 51. 
Ἔχω τρία γράμματα, χαί τι... ΝῊ, 08. 

2 

Ζεὺς ἦν, Ζεὺς ἔστι, Ζεὺς... ΥἹ, 993. 
Ζεὺς ὅταν εἰς πλατὺ... ἹἼΙ, 2933. 
Ζῆθι, χυρὰ χορῶν. ΠῚ, 2602. 
Ζηλοῖ σ᾽ Ἑλλὰς πᾶσα. 11, 111." 
Ζῆνα θεῶν ὕπατον. Ὗ!, ΟΡ 
Ζηνὶ θεῶν βασιλεῖ μ᾽ ἀχρ. 1, 86. 
Ζηνί μ.᾽ ἄγαλυ," ἀνέθηχαν. ᾿ 0. 
Ζηνὶ μὲν οἱ Πισάται.:. 1Π|,190. 
Ζηνὸς ἰὼ χραιπναῖσι... 1, 190. 
Ζ]ηνὸς καὶ Μαίας ἐοιχνὸ... 1, 239, 



νῷ: ἮΝ ἀϑῦς 
: μαθεῖν, δδϊτα... ΠΙ, 411. 
, ὦ παροδῖτα, τίς.. τ 570: 
᾿ἀπεῖπον.. .Υ, 68. 

Ἴρνης οὗτος ὃ τύμθος. Π, 918. 
γεῖν, “εἰναλίη Θέτι... 1, 161. 
ἴτλος ἡνιόχων... Π|, ὅ08. 

ὃς; ὅς δοιοῖσιν.. . Ἀαα. 11, 113 ὃ. 
δώνη κόρης τὰ νεῦρα... ΠΠ, 391. 
Ζ[ωἹν [Ὁ] μὲν πρώϊτεϊστα.. Ἶἶτ, 038. 

( ουν, ἀνάκανθον. ὙΠ. 11. 
μέν εἶμι τετράπουν. ὙἹΙ], Ὁ3. 
τι μιχρόν εἶμι... 11, Ἰὐ. 
τι πεζὸν, ἀλλὰ νηχτὸν. ΥἼ1. {1. 
ἐὼν τοῦτον... Δαἰα. 11, 25 ο- 
ὅται, χαὶ τοῦτο... ΠΙ, 07. 

ΠΕΡ Εὐευχέους. ΤΙ, 622. 

Η 

βουλὴ τίμησεν... 1,.299. 
γενεῇ δόξῃ τε... ΠΠ, 248. 
γνῶσις ὄντων, Γρηγόριος. ΠῚ, 330. 

Ἢ δεξιὰ χεὶρ δεσπότου. 1Π|, 384. 
Ε΄ Ἢ. διαπινομένη Ἐ αλλϊσχίον.: :1. 118. 
᾿Ἡ διασημοτάτη ᾿Ἐρύθρου. ΕΓ 829. 
Ἢ “Ζηνὸς Διὴὲ τόνδε... 1, 19. 

χλῆσιν ἔσχεν «Ερμῆς. 11, 108. 
Ἢ χλῇσις ἁρμόζουσα... ΤῊ ΘΟΤι 
Ἠ μάλα δὴ περὶ σεῖο.. "Ἢ, 150. 
“Ἦ μάλα δὴ ποθέουσα...1, 110. 
Ἦ μάλα δή σε φίλως. ΤΠ, 91. 

μόγα δὴ φθίμενον..- 6. ΦΕ} 718. δι". 
ἤἪ᾽ μάλα ϑιν λαχός.. ἐψι, 1 
Ἢ μ᾽ αἰζηὸν ἀμείλικτος... Ἂ 585. 
π’ ̓'μέγ᾽ ᾿Αθηναίοισι ρος ἯΤ, γὺ: 

μὲν χαλλιχόμοις. Π . ὅ1 6. 
Ἢ μ᾽ ἔτεχ᾽, ἔκφυγον. Ἠ, 387. 

᾿ Ἦ ὄφελες πυματόν με... ΑἹ, 149. 
Ἢ: πᾶσιν μακάρεσσι.. ὙΤΗ 884. 
Ε πατρὶς. μὲν μοῦστι.. ἀϊ0} 82. 
Ἡ πόλις] ἔστησίέν με Β]ροτΊοῖς]. Π]Ι, 10. 
Ἡ πολὺ Σειρήνων... 11, 261. 
Ἢ ποτε χυριόωσα ξανθαῖς... Π, 058. 

ε΄ Ἢ “Ῥώμη ξείνῳ χούφη... 1, 918. 
 Ἦ σεῦ καὶ φθιμένας... Π, 6. 
“Ἡ σὴ βίόλος πάρεστι.. «ΤΠ, 220. 
Ἧ σορὸς ἣ μεσάτη.. ἫἮΣ 611. 
Ἧ σοφίη στίδον ξυρὲν. Ϊν, τ". 
Ἧ σωφροσύνη χἄν χνίσχη... [Υ΄, 9." 
ἯἩ τὸν ἀπειρέσιον... 11, 581. 
Ἧ τῶν ᾿Αθηνῶν, προσχύνει.. ἼΝ, 1.9. 
“Ἢ τῶν ᾿Αθηνῶν, ταῖς ἐλαίαις... ΠΙ, 299. 
Ἡγεμόνεσσι δὲ μισθὸν... 1Π|, 39. 
“Ἥγνισα δ᾽ ἝἙἝἭ ρμείαο. 1, 9. 

᾿ς Ἡδαίαν Εὐχλείας... Π, 495 β. 
“δε βίόλος σύμπασα... ΙΥ΄, 8ῦ. 
δ᾽ ἐγώ εἶμι χόρη. ὙΊ, ι08. 
ΨΗδ᾽ Εὐνοστιδέων θήχη... Π, 98. 
 Ἥδε κυρεῖ πάντως. 1, 815. 
“Ἠὸς πέτρος χεύθει. 11, 168. 
Ἷ “Ἥδε χθὼν χόλποισι.. Ἴ, ἀδ. 
᾿Ἡδεῖα ψυχροῖο πότου... -ἾἯΣ, 94. 
“Ηδ᾽ ἡ βίόλος ᾿Αριστοτέλους. Π|..211, 
Ἤδη μοι σύγε πάντα... ΟἹ, 199. 
Ἤδη χαΐρέ μοι... [Υ͂, 21 Υ. 
Ἡδίστης τόδε σῆμα. 11, 351. 
᾿Σ ἧδός σοι... Δα. 11, 198 ὃ. 

Ἦ που, νήπιε Ἡλύσι᾽, ἠλίθιαι... ΥἹ, 990. 

πος προ δλδΥΝ ὑχύποιλ: Ὁ 1} 
Ἡδυγέλωτι χορῷ Διον, 1, ΤΆ. 
Ἡϑυεπὴς Νέστωρ. ΤΙ, 119. 
᾿Ἤειδον μὲν ἐγὼ, ὁδ᾽ ἀνέγραψε. λὴν 199, 
Ἠέλιον θνητῶν παίδων... 4 618 
Ἠερίης στρατιῆς ἐπὶ πᾶσι... ὄΥ], 104. 
Ἠέριον μετὰ φέγγος... ΥἹ, 19ὅ. 
Ἠίθεον Καλόχαιρον... Π, 441. 
Ἥχει χαὶ Νείλου προχοὰς.. « Ἢν 78. 
Ἥνχεις εὐνομίην διζήμενος. ΥἹ, δι. 
Ἥχω Πριάπος τῆδε. 1, 810 β. 
Ἦλθεν ἀπὸ ξείνης... κά. ΤΠ, 441 ὃ. 
Ἦλθες ἐμῆς ζωῆς... 11, 432. 
“Ἤλθομεν Αἰγύπτοιο πέρας, ἵν 103, 
Ἦλθον δὲ χαὶ ἐγὼ... 1. 170. 
Ἦλθον ἐς ἀθανάτους. Π, 392 ἃ. 
Ἡλιχίαν μὲν ἐμήν... ὉΠ, 210. 
ἩἩλιχίῃ, μορφῇ, φρεσί... «ἢ. 480. 
ἩἩλικίην παῖς εἰμί. 1, 298. 
᾿λιχίης χοϊκῶν.. ΣῊ] 909, 

“Ἥλιος ἦ Ἦν; οὗ παῖς. ψ, ὃς 
Ἥλιος, Ὧρος, "Ὄσιρις... ΥἹ, 150. 
Ἦλις χαὶ βεθύει. Π]|, 106. 

Ἤλυθεν ἐχ Θήδης ἀλάδν:: ΕἼΥ, 86. 
Ἤλυθες οὐχ ἀδόατος. 11, 00. 
Ἤλυθον ἐκ Κρ[ή]της. 11, 621. 
ἬΜματι χε τριτάτῳ Φθ... ΝΙ, 3238, 
Ἤματι μὲν γενόμην... 11, 2374. 
Ἡμεῖς ἀδελφαὶ γνήσιαι. ΥἼΙ, 4. 
ἭἩμετέρου χόσμοιο... Π, 2367. 
Ἡμετέραις βουλαῖς Σπάρτη..: ΠῚ], 97, 
Ἤμην ἐν ζωοῖς" φάος.. ἘῸΝ ὅ80. 
Ἤμην ποτὲ μουσιχός. ΤΕ 358. 
"Ἤμην στολάρχης Ποντιχῶν. Π, 091. 
Ἤμην ὡς ἤμην. 11, 420. 
Ἥμιίονος καὶ ὄνος... ΥἼ1, 3. 
ἭΜμισυ μὲν πίσσης... Υ, 21. 
Ἢν ἄρα χἀχεῖνοι ταλακάρδιοι. 1ΠΠ, 38. 
Ἣν ἄρα Πυθαγόρας τοῖος... Υ, 84. 
Ἥν βάρδαρος χεὶρ χεῖρα... ΠΙ, 402. 
Ἦν ἄρ᾽ ἔπος τόδ᾽ ἀληθές. ΤΥ, 9: 
Ἢν ἐθέλῃς, λαλέω φωνῆς ὄνος ΥΙΙ, 29. 
ἮΝν Ζεὺς, ἔστι τε νῦν. ΥἹ, 
Ἦν Λαχεδαιμόγιος Χείλων. ἵν᾽ ΡΡῬᾺ 
Ἦν ὅτ ̓  ἔην βροτῷ εἴκελος. ὙΠ, 91. 
Ἦν ὅτ᾽ ἔην ἕρνος περικαλλές... ΟἼΠ, 200. 
Ἦν ὅτε μοῦνον Ὕγεινον.... Π, 690. 
Ἣν] ποτ᾽ ᾿Αθηναίη ΤᾺ ΤΙ, 198. 
Ἦν τις ἐμὰν μετὰ.. ἘΠ) 303. 
Ἦν χρόνος ἡνίκα... ΤΙ, 158. 
Ἦν ὥρα συνέχουσα τὰν. . ἢ, ὅ00, 
"Ήνδανεν ἀνθρώποις. 11, 98. 

Ἡνίχα Νισαῖοι χρυσάμπυχες.. ΥΩ 
Ἡραχ[λΊέε[ς], σοὶ [τ]όνδε Κλεόμ.. ἐΡ δὲν ἫΠ, 100 ὃς 
Ἠραχλέης τεμένισσα Κυθήρᾳ. ἃς 13. 
Ἡραχλεῖ τόδ᾽ ἄγαλμα. Ααὰ.1, 298 ὑ. 
Ἡράχλεια Κατρίς, Ζεῦξις δ᾽ ὄνομ᾽... 1Π|| "ΗΝ 
Ἡραχλῆν δέ σε Φοῖδος... ΥἹ, 2. 
Ἡραΐς ἐνθάδε χεῖμαι. 11, 681. 
“Ἡράσθη Κίτυός τις. Υ, ὅ3. 
“Ἥρη παμθασίλεια. ΙΥ͂, θὅ. 
Ἡρόδοτον Λύξεω. Ἡ: ΕΝ 

Ἡρπάχθη Μεγάρα ἡρερὸὶς 1, 39). 
Ἦρχε μὲν Ἡρώδης. 1 , 331. 
ἬΡΤΝ ῬΑδείμαντος μὲν. ΠῚ, 11. 
Ἦρχεν ὁ Μηνογένης (ἢ)... 1, 214. 
ΝΑ ΛΑΡΜΆτ. Νικίου πατρὸς... 4αἃ.1, 800 ὁ. 

. ἥρως οὗτος ἀρήϊον.. - Αἀα. Π, 198 6. 
Ἡρώων χάρυχ᾽ ἀρετᾶς... ΠΙ, 111 α. 
Ἡρώων τὸν ἄριστον... ΤῊ 409. 
ὯἯσο μέσην κατὰ νῆα. ΥΙ, 98." 

. ἥτις ἐν ἀνθρώποις χλέος... Αα΄. {0 821 ὑ. 
Ἤχημα Μουσῶν ἣ Θεοχρίτου. Π|1, 314. 

ΩΝ 
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Θ᾽ 

Θάησαί μ᾽ ἐτεὸν γὰρ. 1, 4. 
Θάλασσα χαὶ πῦρ. ΠΙ, 192. 
Θάλασσαν ἐξέδλυσα... ΠΙ, 804. 
Θάλασσαν οἰχῶ, χαὶ βροτοῖς... ΥἿΙ, δ4, 
Θάλει᾽ ἐπ᾽ εἰρήνης... Ι, 180. 
Θαλῆς με τῷ. μεδοῦντι, Δ 58; 
Θάμόος, ὁμοῦ χαὶ θαῦμα... ΠΠ, ἀ10. 
ΒνΩς υ᾽ ἀνέθηχεν ᾽ΔΑ9.1, 88. 

Θάρδει, Ἰδδυρόκέρως ΥΙ, 96. 
Θάρσει, τέθνηχας γὰρ... ΤΙ, 6871. 
Θαῦμά μ᾽ ἔχει χατὰ θυμὸν. ΥἹΙ, 1. 
Θειαγένους δ᾽ ἐλάθεσθε... ΥἹ, θ0. 
Θεῖε χριτὰ, βροτός εἶμι. ΙΝ 116 ζ΄, 
Θειολόγου Λαίτοιο... 1, 294. 
Θεῖον ᾿Αλέξανδρον... 1, 199. 
Θεῖος “Ὅμηρος ὅδ᾽ ἐστίν. 1Π|, 61. 
Θειοτέλου[ς] τόδε σᾶμα. 11, 292, 
Θεὸς μὲν ἐξέτεινε χεῖρας. 1Π|, 409. 
Θεοστυγοῦς μάνθανε τόλμαν. ΠῚ, 2389, 
Θεσσαλονίχη μὲν πατρίς. 11, 690. 
Θεσσαλονίχης πρόμος ἵσταται. 11, 8930, 
Θεσσαλός οὗτος ἀνήρ. 11, 82. 
Θευδότα, ἁ μάτηρ... Η, 214. 
Θεῷ μεγίστῳ χαὶ. ἐπ 902. 
Θηθαίας σύριγγας Ἔνδ Ι, 194. 
Θηδαῖοι Καδμοῖο πόλιν... ΥἹ, 243. 
Θῃχέ σε ουληενκάιν Φ 192; 
Θήλεια μὲν γοῦν ἔστι... ΥΊἼΙ, 8. 
Θνητὸς ἔην κατὰ σάρχα. ΚΙ, 135. 
Θνητὸς δυσὶν σύ. Ἢ, 107.» 
Θρέπτος ὁ παῖς Μούσακις ΠΠ,.32,. 
Θρέψε πάτρη Ῥώμῃ... Π, 857 οἱ ὅ16. 
Θρήϊχα χρυσολύρην. Π, 90, 
Θριασίῳ ἥρῳ ἐπὶ βωμοῖς::. ΥἹΙ, 241. 
Θυμὸν δὴ ἸΚύχνου. 11, 11ὅ. 

Ἰατρέ, μὴ δίωκε. Υ, 9. 
Ἴδας Μάρπησσαν καλλίσφυρον... 1Π|4 α. 
Ἰδοῦσα καινὸν οὐδὲν... Υ, 67. 
Ἴδριν ᾿Αθηναίης πάντων... 11,912. 
"Ἰδρις ᾿Αθηναίης ἀρδρεμῦς: ΤΙ, ὅ91, 
ἹἽερὸς οὗτος ὃ χῶρος. 11, 486. 
᾿Ἴησεταί σε νοῦσον. ὟΙ, 139. 
Ἶησ. Τί, μῆτερ, αὐτέϊς: -͵Νν, 128. 
Ἰητὴρ μεθόδου, ᾿Ασιατιχέ. 11, 641. 
Ἰητῆρι νόσων], φαεσιμ[ὀδρό]τῳ... 1,209. 
Ἰητρῷ Τροφίμῳ. 1, 29ὅ. 
Ἰχαρίοιο τάφος. ΤΙ, 487. 
Ἰχαρίου μὲν παῖδα. 11, 194. 
“Ἰλαθί μοι, Βαλμαρχώ[9]. 1, 817 α.. 
Ἴλαθι, παντοχράτορ. [Υ͂, 190. 
Ἵλάσχου Ζηνὸς... ΥἹ, 158. 
Ἰουλιανὸς ᾿Αλεξάνδροιο... 11, ὅ96. 
Ἰούνιος ἔνθα Σιαδῖνος... 1, 106. 
Ἵππέα Ῥωμαίων... 1, 114. 
“Ἱππόθοος χλεινῷ τεῦξεν.... Ααά. Ἱ, 811 ὃ. 
Ἴππος χράτιστος εἰς θέατρα. ΠΙ, 201. 
Ἵππῳ νικήσαντα... . 1, 284, 
Ἵππων ὠχυπόδων αζέρ. ΤΠ, 110. 
ἽὝἽππωνος τόδε σῆμα. 11, 80. 
Ἰσ[θμὲ, ΣΈΝΕΩΡΕ ΒΕκΕ ΤΙ, 903. 

Ἴσθμια δίς. Νέμεα δίς. ΠῚ, 13. 
Ἴσιδι καρποτόχῳ.. 85. 
Ἴσιδος εὐπλοχάμοιο. ᾿ 950. 

. Ἰσόδίημι]ος Ὀλύμπιον ὕμνον... ΠΠ, 198, 
"αοκράξουξ ᾿Αφαρεὺς... 1,, 80. . 
Ἶσδν τοι Δῆλον τε Καλ... ὙΙ, ὅ8. 
ΤἸσᾶν τοι τοχέεσσι... [Π, 324. 
“Ἱστορίας δείξας... ΤΠ, 520. 
Ἱστὸς ὑφαινόμενος... ὟΙ, 188. ἨΈ 
Ηἰϑυυο ᾽δπὶ 5θηΐον. Ὗ, 48 --- (ΚΥ, Ἔν θυμέλῃσι) 
Ἴσχεο νῦν, Ῥωμαῖε. ΥΊ, 97. εἰ 
Ἰσσχύλλου, θεοῦ ὃς τοῖς... 1, 80. 
Ἰταλίης ὁ ἄρχοντα φιλ... 1, 845. 
᾿Ιφιδάμας, οὗτδς τε.. “π᾿ ἀς. 
Ἴφιτε, μήλειον χαρπὸν.. ΟἹ, 23. ΩΝ 
Ἰχθὺν, ὕδωρ ἄρτον. τε.. Ἵν, 116 β΄... ΚΣΌΒΗ 
Ἰχθύος ο[ὐρανίου ἀγϊιὰν: 1.8. ᾿ΑδνΑ 

εἰἔχνεσε". οἱνν, ον, ὁδῖτα. 1Π, 153 
Ἰχνεύεις, ὦ ξεῖνε, τίς... ΗΠ, 258, 
Ἴχνος ἀειράμενος ἀπ᾽ ἐῦστ... ΥἹ, 330. 
Ἰῶν ὠχυμόρων ταμίην... ΠΠ, 60. 

[Ων 

Κ 

Καὶ γὰρ ᾿Αθηναίοισιν ἐπέρχ... γι 982. 
Καὶ γὰρ ἐγὼ χλεινῶν εἰμ᾽, ὦ ξένε. τιϑθι 
Καὶ δ᾽ αὖθ᾽ Ἱππολύτοιο... ΥἹ, 10. 
Καὶ δεχετῆ τις ἰδὼν.. . Αδα, ΤΙ, ὅ39 ὃ. 
Καὶ ζῶν ἐγώ σε, μάρτυς... ΤΥ, 101. 
Καὶ ζῶσαι πλούτου.. . ἢ, 602 α. 
Καὶ κεφαλὴν ἀπέχερσον.. ὅν: 9.90. 

. Καὶ μετὰ λαοφόνον ξίφος. 18. 10. 25. 
Καὶ μὴν Στίλπων᾽ εἰσεῖδον.. ᾿ἈΔΜΗ, ΜΕΡῚΣ ν᾿ 
Καί μοι Γεργίθων τε φόνος ΥΙ, 252. 
Καὶ περὶ συνθεσίης ἔφαγον... ΠΠ1, 18. 
Καὶ πρὶν ὑπούργει. 1, 3712. 
Καί πῶς τέθνηκας, ἥν γε... ΠΙ, 8318. 
Καὶ συλλογισμοὺς χαὶ λογισμούς... Κ΄, 124. 
Καὶ σύ ἱπ]ΐρος μούσῃσιν... 11, 4960. . 
Καὶ τὴν πνοὴν ἔγραψεν... Π|,.370. 
Καὶ τόδε σοι δρᾶσαι... ΥΙ, ι52. 
Καὶ τόνδ᾽ ἠλύσιός τε δόμος. Ι, 210. 
Καὶ τὸ πρὶν ἐν πολέμοις... 11, 820. ἑ ἦν 
Καὶ τότ᾽ ἌνΔΟΝΝΙ βαρύστονα... ΥἹ, 310; τξέλο τς 
Καὶ τότε δὴ Σπάρτης... ΥἹ, 206. 
Καὶ τότ᾽ ἐν εἰναλίῃ Κύπρῳ... Ι,.221. 
Καὶ τοῦτο γοῦν σοι... 1, 308. 
Καὶ τῶν Χερουόδίμ, εἰμι. Ν1Ι, 13. 

.. χαὶ Φίλαι... 1. 161. 
Καὶ φρένα καὶ παλάμην... 1Υ, 180. 
Καίαμος εὐφρονέων. 11, 870. 
Καιλεστῖνος πινυτός με... 11, 6600. 
Καίσαρι ποντομέδοντι...1, 1Ὁ9. 
Καχῶς Ἀρείῳ ταὐτὰ.. ἹΓῚΣ 82, 
Κάλλεος ἦν ἔρις" οὐρανὸς... ΠΠ, 804. Ἶ 
Καλλικράτης χεῖμαι. 11, 115. Ὑ 

Καλλίτεχνον σεμνὴν... Π, 299, 
Καλλιόπης μὲν “Ὅμηρος. ΠΠ, 164. 
Κάλλιστον ὄντων χόσμος. 11, 07. 
Κάλλος ἐμὸν [τ]όδε τεῦξε... Π|, 290. 
Καλόν τοι τὸ μεταξὺ... ΥἹ, 84. α. 
κἀμὲ τὸν Εὐτέχνου.. τῇ 100. 
Κἂν μικρὸς ὧδε νῦν... ΠΠ1, 818. 
Κἀν οὐδὲν ἔσχες, πλὴν, φο ν Ὑν 
Κἂν σὸς μελιττόγλωττος... Π1, 283. 
Κἀνταῦθα Χριστός ἐστιν. Π], 844. 
Κἂν τροχάδην βαίνῃς... Π1|, 248. 
Καππαδόχων ἔθνους... 11, 304. 
Κᾶρες καὶ Λύχιοι. Π, 1060. 

- ἀμ ) ἩΝ ἸΠῈ Τὺ ὍΣ Κα ο- 

Ω͂Ν Ὧν ἐξ Ν Ἐν τὰς ὑπο υως 

ν τ᾿ ἀπὸ θεῖς τοῦτ 4 δὰ σέλτος ἐν ὦ νυν 
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ὧν ἁπάντων ἡδύτατόν. Υ1Ι, 603. 
[αστρίχιόν με Φιλίππου... 11, 498 α. 
ατίλλι[ος θύγατρ᾽... Π, 30 α-, 
ατώτερον μέν εἰμι τῶν ὅλων... ΥἹΙ, δῦ, 
εἶσαι δὴ, τέχνον. 1,110 β. 
ἰέχλυτε μαντιπόλου τόδε... ΥἹ, 101. 
εχροπία μὲν ἐμοί. Π|, 808. 
ἐχροπίδη χαχόδουλε... ΥἹ, 285, 
[εχροπίδης μ᾽ ἀνέθηχε... 1, 1023 β. 

Ἰκήρυκ᾽ ᾿Αθανάτων Ἑρμῇ. 1, 11. 
Κήρυξ χαὶ τάφος εἰυί. 11, 123. 

ινήσω χαὶ Δῆλον. ΥἹ, 89. 
'Κιόνα πορφυρέην. 1, 854. 
'Κίρχος τρήρωσιν ἱερὸν... ΥἹ, 142, 

«σσὸς Ἱερψιχόρη... 1, 187. 
λαίει μέν σ᾽ ὁ τεχνῶν. 11, 410 α. 

ἴσας πάτρας... ΠΙ, 101. 
λαυδιανὸν πύκτην... 1, 418... 

Κλαύδιος Αὐρεόλῳ. ΠῚ, 149, 
"ὦ διος ἰητὴρ ᾽Αγ... ΠΠ, 250. 
ζλαύσατε πάντες ἐμὸν... 11, 512. 
ζλεῖε βίην χάρτος τε λόγων. ΥἹ, 89. 
Κλειοσθένης μ᾽ ἀνέθηχεν. 1, 10. 
Κλειτόριοι τόδ᾽ ἄγαλμα. 1, 600. 
ζλεομάνδρου τόδε σῆμα. 11, ὅ93. 
ζλευθέρσης ἀνέθηχεν Ἂθ.1, 40. 
(λευνίχη Ἑρμαγόρου... 1, 2348. 

Κι ληθῆναιγλίχεται Κόμμοδος... Κ΄,32. ---ἰΥ, Οοτητηο 5.) 
Κληίζειν Ἑρμῆν ἠδ᾽ Ἠέλιον. ΥἹ, 164. 
᾿Κλῆσις πέφυχα χαὶ Θεοῦ... ἼΙ, 49. 
“Κλῦθί μευ οὐχ ἐθέλοντος. ΥἹ, 191, 
Κνωσσίου Ἰδομενῆος. 11, 160. 

᾿Κόγχος ἐγὼ, Ζεφυρῖτι... 1, 114. 
Κόδρου τοῦτο πέσημα. 11, 943, 
᾿Κοινῆς γαστρὸς (Ὁ) ἄδελφε... 4 α΄. 11,. 102 ὁ. 
Ν ρὸν φῶς ἰδοῦσα... 11, ὅ81. 

Κόλπους ἐπῆλθον χαὶ τόπους. ΙΝ, 82. 
Οοτητηοᾶπ5 Ηδγροα] θα... Υ, 33. (Κ΄. Κληθῆναι.) 
ζ ὁρη πρόεισι νυμφιχῶς. ΠΙ, 3170. 
Κόρης ἀχράντοιο... 1Π|, 932, 

Κ ὀσυησέν με φίλος. 11, δ18. 
ζοσμιη]τεύοντος ᾿Αθηναίου... Ι, 204. 
Κόσμον "Αρης πατρίδι... 1, 88. 
Κούρᾳ χαὶ Δάματρι. 1, 208. 
Κούρα μὲν γαμόροϊν ζεῦξαι... ΝΙ, 108. --- Υ. Αἀδοπά. 
... χούρα περιώνυμε μᾶτερ. 1,2. 
Κουράων δὲ γάμους ζεῦξον. ΥἹ, 11. --- ΟΥἉ, η. 108 δηποί. 
Κοῦρε, τί μοι λεπτός... Κ΄, 12. 
Κούρη Ἰχαρίοιο περίφρων... ΝἼ, 29. 

᾿Κούρην ἄχραντον νερτέροισι... 1, 21. 
Κούρην υἱῆος περι... 1, 210. 
Κούρης Ἰασίοιο. 11, 101. 
Κουριδίους θαλάμους] Γρ.-. ΤΠ, 08. 
Κ ουφαγόρας ἀνέθηχεν. 1, 1. : 
ζρεωφύλον πόνος εἰμί. ΠΙ|, 68. 
Κρήτα μὲν πατρίς μου. 11, 151. 
ρῆτες ἀεὶ ψεῦσται. ΥἹ, 256. 

Κριὸς προηγός ἐστιν. ΠΠ|, 3299. 
Κ ρίσπιον εἰχοσέ[τη]... Π, 391. 
Κροῖσον “Αλυν διαδὰς... ΝἼ, θὅ. 
ζρόνε Διόδωρε, τίς σε... ὟἼΙ, 19. 
Κρύπτει σελήνην, ἀλλὰ... 11, 199. 
ρυφθεῖσα φαίνῃ, χαὶ θανοῦσα... Π|, 403. 

Κ τώμενον εὔχλειαν δορὶ... 11, 1ὅ ἢ. 
ιυδίμαχο[ν] χθὼν[ἥδε... 11, 41. 
ύδνῳ ἐπ᾽ ἀργυρόεντι... 11, 001. 
δός σοι πολέμιοιο διδοῖ... ΥἹ, 91. 

Κύζιχος ἦν μία πᾶσι. 11, ὅ56. Ἶ 
Ουἱ ἀφάουϊπί βαροϑυὶ... ὙἹ, 109 --- (Υ.. Ω θεοὶ Εὐσεδέος.) 

Κυχλοτέρης χόσμοιο τύπος. ΠΠ. 161. 
ζύχλων μεγίστων ἡλίου... 11, 14. 
Κύματα πορθμεύσας. 1, δὲθ α. 

! 
ἔὰ 

--- 
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ΚΚυτμίδα χρίεσθαι χέλομαι. ΥἹ, 831. 
Κυρήνην πολίων. 1, 349, 
Κυρίλλῃ τόδε παῖδες... 11, ὅϑ4. 
Κύριηλος τόδε σῆμα. 11, 011. 
Κῦρος μέν σ᾽ ἐδόμησεν. 1, ϑ0δ, 
Κυτος χαλινοῖ τῆς θαλάσσης... 1Π, 359. 

Λ 

Λάϊνα σοι τύμδῳ. 11, 398 α. 
Λαίνεος στήλη με... ΠΠ| ὅ40. 
Λάιον ἀμφὶ Δράχοντα... ΥἹ, 8303. 
Λαλεῖς θανὼν σὺ καὶ χρυδεὶς... ΠῚ, 400. 
Λαμπάδα νιχήσας... 1, 149 
Λάμπει χαὶ φθιμένοις. 1, 351 α. 
Λαοδίχης ὅδε πέπλος. 1, 19. 
Λατοΐδας οὗτος τάχ᾽ ἄναξ. ΠΠ, ὁ γ. 
ΔΛέαιναν ἢ δράχαιναν... ΠΠ, 198. 

᾿ Λείψανα Λονυχίλλης. 11, 531. 
Λέοντος ὑπνώττοντος... ΠΙ, 242, 

165 1 ῬΙΘΡΠ 5 ὅδΡΡΒο... ΠΙ, 18. 
Λευχὰς μὲν πατρίς. 1, ὅ43, 
Λεύχιππος ἀνὴρ τὴν ὁδόν... Υ, 660. 
Λευχὸν πεφυχὸς, ὠὸδν... 11, 88. 
Λεῦχτρά τέ μοι σκιόεντα... ΥἹ, 713. 
Λεύσσεις ᾿Ἀτρείδεω. 11, 68. 
Λεὼς ἐφήδων.., 1, 203, 
Λήμνο(υ) ἀπ᾽ ἀγαθέας... Ααα. 11 131 ὃ. 
Λήξει παῖς σὸς ἔρωτος. ὟΙ, 100. 
Λῇξεν ὅπου βιότοιο Ἀλέξιος. 1ΠΠ 212. 
Λήρου χαὶ μανίας ναέται. ὟἾἼ, ἀθ. 
Λίόδυσσα χρύψει βῶλος... ΥἹ, 119. 
Λιπὼν Κόρινθον Οἰδίπους. ΠΙ, 8. 
Λόγους ἀτερπεῖς πολλὰ... Υ, ὅ0. 
Λόγους ὃ βάλλων χαρδίας... Π|, 990. 
Λοιμοῦ καὶ λιμοῦ τέλος. ΥἹ, 6. 
Λοιϊμῷ θανούσης... 11, 14. 
Λουχιανὸς τάδ᾽ ἔγραψα. 11, 192. 
Λ]ουτρὸν μὲν [π]ροχέω Νύμφαις. ΠΙ, 159. 
Λυέσθω φυσέως " δεσμὰ. ΥἹ, 202. 
Λύετε λοιπὸν ἄναχτα. ΥἹ, 1600. 
Λυχόφρονος δύσφραστα... Υ, ὅ1. 
Λύσατέ μοι στεφάνους. ΥἹ, 161. 
Λυσέᾳ ἐνθάδε σήμα. 11, δ42. 
Λυσίμαχον, μύθοισι... ΠΠ, 201. 
Λυσιστράτη, καλέσασα... ΠΙ, 89. 
Λυσσᾷ μὲν ἡ σάρξ. ΤΥ, 194. 
Δύτρα δίδου γαίης. ὙΙ, 189. 
Λῷστος ὁ Φαίος... ΥἹ, 101. --- (Κγ. Ορ(ληλι5 θϑὲ ΕἼιβοι8,) 

Μ 

Μάγνης ἐκ Φρυγίης. 1, 288. 
Μαθών, θεατά. τίς ὁ πήξας... ΠΠ|, 2380. 
Μαθὼν παρ᾽ ἫἩραχλέους... ΠΙ, 84. 
Μαῖα καὶ ἰατρός. 11, 100. 
Μαινάλιος Ξενοχλῆς. 1, 61. 
Μάλθακα χοιρείων ἱερῇ... ΥἹ, 914. 
Μαργαρίδος τόδε σῆμα. 1, 281. 
Μαριτίμα σεμνή. 11, 128. 
Μαρχέλλης τάφος εἰμί. 11, ὅθ04. 
Μαρχιανοῦ στίλδει... 1, 800. 
Μάρχιος ἙἭ, ρμογένης... 1, 186. 
Μάρχος τ᾽ ἀδελφός... 11, 676. 
Μαρμαρέη λίθος εἰμί. 11, 497 α. 
Μάτην ὁ τύμόος" τῆ... 11, 1θῦ. 
Ματρόπολίς μοι χϑθών.1, 0. 
Μέγαν ὁρῶ σε, Τύμόε. ΠΙ, ἼΤΊ, 
Μείζονα τοῦ προτέροιο. 1, 959. 
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Μείλιχος ἡδυςπὴς. Π. 88. 
Μεῖνον, ἄκουσον ἐμοῦ. 11, δ1ὅ. 
Μεῖνόν μοι πίοράγων). ΤΠ 9 7. 
Μέλος πέφυχα σώματος. ἍἼ]. 49. 

Μέμνονα πυνθανόμιαν.. ἄν ἢ 11» 
Μέμν]᾽ων οἷδε λαλεῖν.. ; 194, 
Μέμνων Τιθωνοῦ τε χαὶ "Ἠοῦς Π, 108. 
Μέμφις χαὶ Γελάσις... ΠΙ. 161. 
Μέρος μέν εἶμι σώματος ἄνθρ... ΝἿἼΠ, 88. 
Μέσσοι δ᾽ οἵ τ᾽ "Ἔφυραν... 1ΠΠ,. 0. 
Μέσσον ἐγὼ Φαρίης... ΠΙ, 81. 
Μὴ ϑάψης τὸν ἀϑρξτον. ΥΙ, 984. 
Μὴ χίνει λίθον ἐχ γαίης. 11, Ὧω8δ. 
Μή με Λεοντῆος τραγιχοῦ... Κ΄, 293. 
Μή μοι Περσῆος σχύλων.. . ΥΊ, 09. 
Μή μου ἐνυόρίζης... 11, 584: 
Μή μου πκαρέλθῃς.. ὙΠ, ἐδ ἃ. 
Μὴ μύρα, μὴ στεφάνους... ΠΠ, Δ β. “ 
Μὴ πείθου Λεπίδῳ. ΑἹ, 311. 
Μὴ πείθου φθονεραὶ γὰρ... ἾἼΊ, 9384, 
Μη ποτε λυπήσῃ σε... ΤΥ, 40. 
Μὴ πρότ τερον λήξει... ΑΙ, 239, 
Μὴ πῦρ, ἀνάψης" χρυσός... 1Π|,.879. 

Μὴ σπεῦδ᾽ “Εὐρώπην. ΥΙ, 31. 

Μὴ σύ γ᾽ ἐπ᾽ "Ἀρμενίους... ΥἹ, 908, 
Νὴ, σύ γε πλωέμεναι... ΥΊ, 918, 
Μὴ συνθανεῖν σοι... Π1, 110. 
Μὴ Ψαῦ᾽ ἡμετέρης χεφ.. .ὟΙ, 5395. 
Μηδὲ βιάζεσθαι παιδὸς.. ΕΥΤ, 187. 
Μήδειαν Ἰάσων γαμέει. ἼΠ, ἀ β. 
Μηθεὶς ἀνθρώπων. 11,.112. 
Μηχέτι δίζησθαι νούσοιο... ΥἹ, 304, 
Μοηχέτι μηδεὶς προσφερέτω... Υ,, 80. 
Μηχέτ: σῶμα δέχου. 1, 122. 
Μῆνιν ἄειδε μαθὼν. ΠῚ, 148. 
Μ|[η]νογένης ὅδ᾽ ἐγώ]. 11, 909. 
Μηνόφιλον τάφος οὗτος... Π, ἀθε. 
Μήπω γευσάμενος... 1], 489. 
Μητέρι μὲν μακάρων... ΥἹ, 124. 
Μητέρι τῇ πάντων. 1, 810. 
Μήτηρ, μαθηταὶ, μάρτυρες. ΠΠ, 9399. 
Μήτηρ Μαρχιανοῦ. 1, 224. 
Μήτηρ μοὶ σεμνὴ Διδύμα. 11,130. 
Μήτηρ μοι Τατιᾶνα. 11. 38, 
Μήτηρ υἱεῖ Δόμνα. 11, 892. 
Μήτι πελώρια μέτρα... ΥἹ, 203. 
Μητρᾶν Ε;..... ἔχει τάφος. 11, 87. 
Μητρὶ δέμας γαίῃ... 11, 081. 
Μητρὶ θεῶν ἱχέτης. Αἰἀ.1, 343 Ὁ. 
Μητρὶ φίλη ᾿Αγέλῃ. Π, 227, 
Μητρὸς χαὶ θυγατρὸς... 11, 301. 
Μητρὸς παντοτέχνου. ΤΙ, 159... 

Μίχχης οὔνομα μοῦνον. Π. 500. 
Μίχχος Μυρσινών. 1,.170. 

Μιχρὰ μὲν ἡ λίθος ἐστίν. 11, 284. 
Μιχρὸν ἐν ἡσ]υχίη... 11, 686. 
Μιχρὸν χρόνον τὸ 'χέρδος... ΠῚ. 200. 
Μιξονόμου τε πατὴρ.. ΟΥ̓͂Η, 20. 
Μνᾶμ;᾽ ἀρετᾶς ἀνέθηχε. Ι,.38- 
Μίναμα [βλέπεις ἐπὶ σώματι. 11, ὅὉ. 
Μνᾶρ᾽ ἐπ᾽ ὈΛ[αΕ]είδᾳ. Π|. 23. 
Μινᾶμά τ’ ἀλεξάνδρον πολ. 1, 40. 
Μνάματ᾽ ᾿Απολλωνίας. 1, 12. 
Μναμεῖον τόδε σεῖο. 11, 859. 
Μινήμα Μέγητι θοῷ. 11, 12. 
Μνήμα με ὁρᾶς περικαλλές. 11, 609. 

Μινήμα “Μνησαγό»ας. 1, ὃ0. : 
Μνῇῆμ ἀρετῆς, Μοίρας... 1, 6230. 
Μνὴμ᾽ ἀρετῆς υἱοῦ. Π, 68. 

Μνῆμ᾽ ᾿Ασχληπιάδ[η)]. 4αα. 1, 61 ὃ. 
Μινῆμα τόδ᾽ Ἀτρείδεω, 11, ΘῈ. 
Μνῆμα τόδ᾽ Αὐ]ρηλία... 11, 59ὅ. 

“ὦν οϑ 
Μνῆμα τάδ εἰσάθρησον. ΕἾ ΕΣ Ἐὰν 
Μνῆμα τόδ᾽ ἧς ἀρχῆς. 1,51. 
Μνῆμα τόδ᾽ ὑψιφανές. Υ 318. 
Μνῆμα φίλη μήτηρ με... 11, 49. 
Μνῆμα φιλοφροσύνης Λστη. 11, 349, 
Μνήματα Καιφρῆνός τε... 1Π,110. 
ἐξῆν αἰ δι μνημεῖον] δείματο. ΠΠ. 135. 
Μνήμην δ᾽ οὔ τινά φημι... Π1. 12. 
Μνήμην τῆς ἰδίας γαμετῆς, 11, 612, 
Μνή]μης ἕχατι τήνδε... 11,.104. 
Μνημοσύνης χαὶ Ζηνὸς... ΤΥ, 33. 
Μοΐρ]α καὶ Εἰλείθυια... 11, 312, 
Μοῖραι χαὶ Λήθη με... 11. 64, 
Μοίρας ἱλάσχου θυσίαις. ὟΙ, 109. 

Μοιράων με μίτος... 11..510. 
Μοιρίδιοι χλωστῆρες. 11, 808. 
Μόλις διαδρὰς τῶν σοφιστῶν... Υ', θὅ, 
Μολυόδίνας ἔχων πέδας... ΝἼ. 801. 
Μοῦνοι Χαλδαῖοι σοφίην... ΝῚΙ, 170. 
Μουνοπάλης νιχῷ δὶς Ὃλ...1, 102. 
Μοῦνος ἀπ᾽ αἰῶνος... 1, 3617 α. 
Μουσάων ποθέω δύο. 1Π, 25. 
Μουσάων πρόπολον τῇδ᾽... 11 148. 
Μουσῶν προφῆτιν ευ.. Μη 4ἀ9.: 
Μυριᾶδος τόδε σ.....λο. ᾿Α44. Η, 955: . 
Μυρί᾽ ἀποφθιμένοιο... ΤΠ, 110. 
Μύσιδι Δαμοχράτης. τῇ 319. 
Μύσχελλε βραχύνωτε, παρὲκ... ΥἹ, 8306 γ., 

᾿ Μύσχελλε βραχύνωτε, φιλεῖ... ΥἹ. 96 α. 
Μυστῶν ἡγητῆοα Πολύζηλον. 1, 306. 
Μωροὶ τὰ πολλὰ, κἄν... 1, 112. 

Ν 

Ναίαδες Νύμφαι Μούσαις... ΥἹ, 101. 
Νᾶμα τὸ Διηνόν. Π], 93. 
Νάξιος Εὔεργός με γένει. 1,9, 
Ναὸς μὲν φιάλαν χρυσέαν. 1, ὅ8. 
Ναοῦ τὸ σαθρὸν χήρυχος... Π|, 398, 
Νείλου περάσας... 1, 188. 
Νεχρὸν ψυχὴν χτείναντα... ΤΥ, 130. 
Νεόνυμφον Νέρων ἰδίαν... ΜΠ 109.. 
“Νεοπτόλεμος ἣν "νέος.. . ΤΙ, θἀϑι 
Νέρων, ᾿Ορέστης, »λλχμαίων. ὙΙ, 100. 
Νέστορα τὸν Πυλίων... 11, 67. 
Νῇῆα μέλαιναν τήνδ᾽ ἱδρύσατο. 1, ὅ. 
Νηὸν ἱμὲν) σιγαλόεντα... 1..320. 
Νήπιον ὠκύμορον.. . ἢ, 4738. 
Νήπιός εἰμι τυχὼν τύμδου. ΤΠ, 621.: 
Νῆσον ἔς. Αἰγύπτοιο... 1, 162. ᾿ 
Νῆσος ἔπειτά τις ἐδεΣνς ὙΊ, 929. 
Νήσου ἀπ᾿ Εὐδοίης... 11, 57. 
Νητρεχές, ὥσπερ ἔοιχεν... ΠῚ, 288, 
Νιχαίης προλιπὼν... ΠῚ, 440. 
Νίχαν μὲν Πτολεμαίου... 1, 246, 
Νικάνδρη μ᾽ ἀνέθηχεν. 1, 8. 
Νίχας ᾿Αλχιδιάδου. 1.211. 

Νίχην ἐνθάδ᾽ ὁρᾶς... ΠΠ|, 868. 
Νιχίας με ἀνέθηχεν... 1, 10. 

Νίχην σοι φαίνουσι θεοὶ. Ἱ, 17. 
Νικοχράτους [λ]αγόνεσσιν... 11,712. γ. 
Νόσσος Μυριμδόνος... 1,. 182. 
Νόστον δίζηαι, πατρίην... ὟΙ, 18. 
Νοῦς ὧν μέγιστος, σαρχὸς... 1Π|, 818. 
Νουσολύτα, χλυτόυητι, φερέσθιε. ΤΥ, 95, 
Νούσων τητῆρα.... Κράτωνα. ΙΠ, 294. 
Νυχτ'πλάνοις ὀάροις χαίρει. ΥἹ, 318. 
Νύμφαι χρηναῖαί με... Π|,. 271. 
Νυμφιδίου θαλάμοιο. Ἴ, 485. 
Νὺν ἄμμες, πρόσθ᾽ ἄλλοι... ΤΥ, 11- 



Νῦν Βασίλειος ἐγώ. 11. 1170. 
Νῦν χόσμος ἡδύς. 11, 039. 
Νῦν τοι πάντα τέλει. ΙΝ, 08. 
γῦν], ὦ Καλλιόπης θύγατερ. 1, 134. 

Νὺξ μὲν ἐμὸν χατέχε: ζωῆς... 11, 68. 
γύσης εὐτάχτου τε χαὶ... 11, ὅ16. 

ΓΙ 

"ανθίππην ᾿Αχύλα... 11, 281. 
Ξάνθον ἀπατήσας... ΚΙ, 244. 

ΠΕεῖν᾽, ἔπεχε παρ]ίων... 11, 211. 
Ξεῖνε, Φιλητᾶς εἰμί. 11, 21. 
εἴνον τιμήσαντες, ὁδοιπόροι... 1, 151. 

Ξενοφῶντος ἣ γλῶσσα... Π1, 206. 
Ξέρξης δὲ πάλιν δυσὶν... ΙΥ̓́, 84 γ. 
Ξίφος γυμνώσας... 1Υ, 118. 
ἸΞύλου μὲν ἡ χλεὶς... Υ11, 88. 

Ξύλῳ χρεμασθείς... 1, 871. 
Ξυνὸν ᾿Αθανοδώρονυ... 1, 67. 

[9) 

Ὁ βούλομαι δός" μὴ δίδου... ΥἹ, 9. 
Ὁ γαυριῶν μέγιστα Περσιχῷ... ΠΠ, 197. 
Ὁ γῆς χυχλῶν τε χαὶ... ΠΠ1, 3600. 
δ᾽ αὖ Ὀρέστης τὰς φρένας... ΤΥ, 81 ε. 
Ὁ θρασὺς ἀνθέσταχεν... Αεἰά. 1ΠΠ, 81 ὃ. 
ὯΝ ἡ βέβο Αἴας τῶν ᾽Αχ!λλ... 11,201. 

Ὁ χρατερὸς πολιοῦχος. 1, 828. 
Ὃ λωποδύτης πίστιν... ΠΙ, 841. 
Ὃ μὲν Προμηθεὺς δοὺς δίχην. ΙΥ, δὲ α. 
Ὁ μητρὸς ἐκτὸς πατρὸς... ΠΠ], 814. 
Ὁ Μιχαὴλ πλουτῷ...1, 360. 
Ὁ μουσοτέχνας μ΄΄... ἢ, 18. 
Ὁ νοῦν θεωθείς... ΠΠ|, 72. 
Ὁ νοῦς βλέπει νοῦν. ΠΙ, 859. 
Ὁ νοῦς « τὸ χαῖρε ». ΠΙ, 851. 

Ὃ πνεῦμα σὸν χαὶ χεῖρα... ΠΙ, 377. 
Ὁ πορφυράνθης χαὶ ἀειθαλὴς.,. ΠΙ, 382, 
“Ὃ Πορφύριος λευχὸν... ΠΙ, 298. 
Ὁ πρὶν διωχτὴς καὶ φονευτὴς... ΠΙ, 391. 
ὋὉἹ πρὶν ἐνὶ ζωοῖσι φίλοις... 11, 258. 
Ὁ πρὶν στυγητὸς, νῦν... 11, 766. 
Ὁ προγόνοις ἐφάμιλλος... 1, 288 α. 
Ὃ πρῶτος Ἑ,ρμῆς. ΠΠ1, 231. 
Ὁ Σαρδιηνὸς Παρδαλᾶς... 1, 190. 
Ὃ σήμερον τύπτουσα... ΙΥ͂, 110, ε. 
Ὃ σταυρὸς εἶχε σῶμα. 1Π, 400. 
Ὃ συγχορευτὴς οὐρανοῦ. ΠΙ, 919. 

Ὁ ταξιάρχης στρατιωτῶν... 1Υ,.112. 
Ὃ τᾶς ἀοιδᾶς ἀγεμὼν. 11, 388. 
Ὁ τίς ὑδρίζεις ; τὸν τίνα ; Υ', θέ. 
Ὁ τὸ σχόλιον εὑρὼν... 1Υ, 1. 
“Ὃ τύμόος εἰς τί;...11, 1θ4. 
Ὁ τύμθδος ἐσθλὸν υἷα... 11, 310 β. 
Ὃ τύμδος οὐχ ἄσαμος. 11, 618. 
Ὁ τύμόος οὗτός σοι... 11, 158. 
Ὁ φθονερὸς ζωῆς με τὸν... 11, 648. 
Ὃ Φωχυλίδης εὐπρεπῆ... 1Π|, 194. 
Ὁ Φωτίου παῖς Φώτιος. 11, 119. 
Ὃ φωτὸς υἱὸς προφθ... 11, 1038. 

γα τ ταν νν, ΟΦ ῪΣ Ἰλκ των, ἢ ΡΤΑ ΘΑΤΑ ΤΟΣ 

ἘΦ τ ΑΜ ΤΟΜ ΠΧΟΝ ΙΑ, 5, αὐτὴ Πνδ)» 

Ὃ συμφονευτὴς τοῖς φονευταῖς... ΠΠ, 393, 

Ὃ Χριστὸς ὧδε τῷ πανεντίμῳ... ΠΙ, 840. 

"Ογχας νηὸς ὁδ᾽ ἐστίν. 1, 11. 
Οδῖτα, βαιὸν σάματι... Π, 930, ᾿ 
Οἱ δισαοὶ συνόυναιμοι... {1,63}. 
Οἱ θ]εῖοι βασιλεῖς τοῖς...1, 814. β. 
Οἱ μὲν πάλαι θύουσιν... 111, 331, 
Οἱ ξεῖνοι τάδε σοι... Ααὰ. 1, 33} ος 
Οἱ στύγιον χῶρον... 1, 2380, 
Οἱ τῶν ᾿Αθηνῶν εὐστομεῖτε. Υ, 59, 
Οἱ φωτὸς ἐχθροὶ, τοῦ σκότους. 1], 388, 
Οἶδα δ᾽ ἐγὼ ψάμμον... ΥἹ, 64. 
Οἵδ᾽ ᾿Ασχληπιάδαι.., ἢ, 87. 
Οἵδ᾽ ἀπὸ πεντήχοντα. 1, θθ0. 
Οἵδε Βίτων Κλέοδίς τ᾽ ἐπὶ... 1,153. 
Οἶδ᾽ ἐγὼ, ὃς νέος ὧν ἐστὶν... Ἴ1, 10. 
Οἴδε πάτρας ἕνεκα... 11, ὅ2. 
Οἵδε Πολύξεινος καὶ... 11, 11. 
Οἵδε Συραχουσίους... 11, 22, 
Οἰχείοις δαχρύοις ἁ... "1, 8. 
Οἴχου Θεοῦ μέλλοντες... 1Υ, 102. 
Οἶχτος πενήτων χαλὸν. ΙΥ, 141. 
Οἴμοι, καθ᾽ ἡμῶν χαὶ πάλιν... 1Υ, 133, 
Οἰνία Οἰδώτας στάδιον. 1, 41. 
Οἶνός τοι πυρὶ ἴσον. 1Π|, 68. 
Οἷον δὲ ὑπνώοϊντος]... 11, 189 β. 
Οἷον ἐμαιώσαντο...1, 341 β. : 
Οἷος ἀποστάζει μηρῶν πόθος. ΠΠ, 109. 
Οἷος δ᾽ ἐννύχιον φαντάζετο. 111, 31. 
Οἰταῖοι, μὴ σπεύδετ᾽ ἀτ... ΥἹ, 111. 
Οἰταῖόν τινα φημί... ὟΙ, 10. 
Οἵ τινες οἱ προστάται... 1, 138. --- (Τ΄. ᾿Ιἐπὶ νεοπολιτᾶν..,»} 
᾿Οχταδράχμους χαὶ πενταδρ... ΥἹἿΙ, 8. 
᾿Οχταέτη μ᾽ ἔτ: παῖδα... 11, 414. 
᾿Οχτω]καιδεχέτης ἔτι Πατθ... 11.348 8. 
᾿Οχτωχαιδεχέτης χεῖμαι... 4. 11, 641} 6. 
᾿Οχτωχαιδεχάτου με... 11,341. 
᾿Οχτωχαιδε[χέ]τιν με χυτὴ... 11, 308. 
᾿Οχυδρόμας Λύχος. 1..ὅ0. 
Ἰρλόιοι οἱ κείνην ἱερὴν π... ὟΙ, 49. 
"ολόιοι, οἵ χείνην πόλιν... ΥἹ, 48. 
"Ολόιον ἐνθέμενος βίοτον... 11, 6021. 
"Ὀλόίιος ὃν Μοῖραι... 1, 653. 
νΟλόιος, ὦ Μενέλαε... 11, 68. 
“Ὅμηρος αὐτοῦ γυμνάσαι... ΙΝ, 90. 
"Ὄμμασι πυρσοτόχοισιν... ΤΥ, 94. 
“Ὅμωνυμιόν σου Κομνηνὴν... Π|, 2714. 
“Ὅν βασιλῆς ἔστεψαν...1, 210. 
“Ὃν μεγαλ᾽ αὐ]χήσασα... 11, 128. 
Ὃν τῆς θαλάσσης θραυσμὸς... ΠΙ, 264. 
ὕοναρ τὰ πάντα χαὶ... 11, 7149, 
"Ὄνομα τὸ πρίν με πᾶς....11, 279 β. 
ὕἴρντως δίζηαι, ξένε... 11,219. 
ἤοντως σῆς ἀρετῆς, Αὐξέντιε... ΠΙ, 1608. 
πλίτην χελάδοντα... ΥἹ, 12. 
Οππιανὸς χλέος εἷλον. 11, 400. 
Ορθιτηιβ δύ Εἰβοῦβ. ΥἹ, 107. --- (Κ. Λῷστος ὁ Φαίος.) 
Ὃρᾶς τὸ δῖον οὗ βέλος... Π1, 12. 
"Οργανόν εἶμι, μηδαμῶς... ΠΙ,.218 α. 
γὌργια μὲν δεδαῶτας... ὟἹ, 18. 
"Ὄρεξιν ἐμπίμπλημι τῶν ζώων. ΥἹΙ, 17. 
"Ορ[θ]αγόρας εἰρήν[ης]... 1,818, 
᾿Ορθείῃ δῶρον ΔΛ...1, 812, 
γόρνις πτερωτόν, πῦρ... Π|, 288. 
ΟΊ ρριππ͵ῖος σ᾽ ἱέρωσ᾽ ᾿Ασχληπίῳ. 1, 02. 
᾿Ορρίππῳ Μεγαρεῖ μεγαλ. 1, 24. 
᾿Ορτυγίη τις χεῖται. ΥἹ, 8ὅ. 
ὋὉρ... φύλασσε τοῦ νοός. ΙΥ͂, {10 α. 
“ος ἂν δὲ χεῖρα προσαγάγῃ... 11, 570 β. 
“Ὃς ἂν προσοίσει χεῖρα... 11, 513. 
“Ὃς δ᾽ ἂν προσοίσει χεῖρα... 11, 70 α. 
σος δ᾽ ἐγὼ, ὃν χαλέεις... ΥἹ, 182. 
“Ὃς δίφρῳ πυρόεντι... Π1, 814 γ. 
Ὃς χαὶ νοσοῦντα χερσὶν... ΠΠ|, 294. 



4 - Ἐπ τ ᾿Βριοαλννα τυ ΒΧΟΘΆΡΙΑ., τ ΠΣ ̓  Ἢ ἜΡΩΣ 
Ὃς πάρος ἐν σοφίῃ... {|| 111. 

-Ὃς πάσας χάριτας... Ἡ,. 014... 
“Ὃς πόλον ἐξετάνυσσα... ΠῚ, 918 β.. 
Ὃς τὴν ἅπασαν οἰκουμ... . λα. ΠΙ, 280 " 
“Ὃς τὴν ἱππάφεσιν ἐν "Ὁλ.. Ἐὰὸ ἐπ ν οὐ 

“Ὃς τόδ᾽ ἄγαλμ,᾽ ἀνέθηχε. Ἔ δ... 
“Ὃς τὸν ἐμὸν παρὰ τύμόον... 11, .ἀθ9ὅ γ. 
“Ὅσσα τέρα καὶ ὅσσα παθ... ΥἹ, 2160. 
“Ὅσσαπερ ἐν λεχέεσσι... ΥἹ, 84. 
“Ὅσσοι ἐς ἀρητῆρας... Υ͂Ι, 121. 
“Ὅσσον ἐέλδονταί χρυσοῦ.. «ΟἹ, 484. 
"ϑστέα [ἐπὶ ξ]είνης τία]δ[ε]. Π, 370. 
᾽Οστέα μὲν χαὶ σάρκας ἐμὰς... Π, 349. 
᾽Οστέα μὲν χαὶ σάρκας ἔχει.. ἿΤ, 139. 
᾿Οστέα μὲν χρύπτει Τμῶλος. ΤΙ, Ἰ66. 
“Ὅστις δ᾽ ἀγάγχῃ.. ΕἿΝ, 88, 
“Ὅστις γεχρὰν πρόσοψιν. ΗΠ, μὰ ἫΝ 
“Ὅταν ποιῶν πονηρὰ... ΓΥ, ὃ 
“Ὅτι τὰ λεγόμενα... 1, 389. 
“Ὅττι μὲν ἀθανάτη... ΨΙ, 908. 
Οὐ βαρδάρων γῆν... , 602. 
Οὐ βάτοι, οὐ τρίδολοι. ΠΙ, 284.β. 
Οὐ γάμον, οὐχ ὑμέναιον... ἢ, 311 γ. 
Οὐ δύναμαι ἰδέειν. Υ', ὅ6. 
Οὐ δύναμαι τῆν αἶγα... Ν,.23. 
Οὐ δοῖεν σεμνᾶς ἄν...1,.126. 
Οὐ δοξομανῶν ὁ ἀφρόνως... Π, 111. 
Οὐ θνητὸς, οὐδ᾽ ἀθάνατος. ὙΠ. 4.3: 
Οὐ χάλλος εἶχεν ὁ χρεμασθεὶς. ΪΠ, 08. 
Οὐ χλαίω, ξείνων, σε, ἘΝ, ΙΝ, 90. 
Οὐ χαλέω, χλείσω δὲ... ΚΙ, 301. 
Οὐ μόνον [δ]νχούμην... Π,.399. 
Οὐ νεχρὸς εἶ σύ, πλὴν... 11,100. 
Οὐ νέμεσις ἀπαφίσχειν... ἊΝ, 97. 
Οὐ νόθον ἐχ προτέροιο... 11, 88. 
Οὐ ξένος, ἀλλ᾽ ἀστός... ἯΙ, 138. 
Οὐ ποταμὸς χελαδῶν ἐπι... ΠΙ, 79. 
Οὐ πρὶν τῆσδε πόληος.. ἘΠ, 81. 
Οὐ πῦρ πόλου πέπτωχεν. ΤΠ, 220. 
Οὔ σε θέμις χτείνειν.. «ΟἹ, 903. 
Οὔ σε μάχης μόνον ἔργ᾽... ΥἹ, 88. 
Οὐ σχυθικὸν πῦρ.. . 1Π, 919 
Οὗ σπάνις ἐστὶ γυναιχί... 1, 36. 
Οὐ τάδε θελξιμελὴς... ΤΙ, 1838. 
Οὐ τὸ θανεῖν ἀλγεινόν. Η, ὅ06. 
Οὐ φάυλως] ἔστησα χατ ᾿δφθ.:. .1|, 114. 
Οὐ φιλία χέχληχε. Π, 290. 
Οὐ φίλος, ὃς χρητῆρι.-.. 1Υ,9. 
Οὐ γεὶρ λιθουργὸς.. . ΤΙ, 886. 
Οὐδὲ σέθεν γεραρὴν.. ΤΠ, 141, 
Οὐδὲ , Τύχης σε... 1, 100. 
Οὐδεὶς ἃ ἀν λήθοι τοῖος Βέδν- ψι δῆς 
Οὐδεὶς καθαρῶς τὸν φύσαντα... ΝἼΙ, 48. 
Οὐθεὶς μόχθος ἔπαινον... 11, 199 α. 
Οὐδεὶς σπορεύς μου, χαὶ φύω... ΝἼ, 81. 
Οὐδὲν ἀ ἀφαυρότερος. 1, 200. ἘΡΗᾺ 
Οὐδὲν ἐν ἀθανάτοισι δεστς.Ν ΥΙ, ι94. 
Οὐδὲν ἐν ἀνθρώποισι. ΙΥ͂, ὃ; 
Οὐδὲν τὰ φαιδρὰ... Αἀά. ἮΙ, 250 ὁ. 
Οὐδὲν τὸ πεῖσαν, ὡς δοχῶ. ΤΠ, 2960. 
Οὐδὲν Ψυχῆς βέλτερον. ΠῚ, 385. 
Οὐδένα λυπήσασα.... Η, 602 Β. 
Οὐχ ἀγαθὸς μὲν ἐπέφν᾽.... ΤΥ, 19. 
Οὐχάίεις ; Πολέμωνα... Ἢ, 380. 
Οὐχ ἀχλεῇ Δεχούρατον. ἊΝ Ἷ, 675; 
Οὐχ ἀπὸ πανδήμον, ξένε... ΤΠ, 5.39; 
Οὐχ ἀρα μῦθος ἦν ἐκεῖνος... ΠῚ, 129. 
Οὐχ ἔθανες, Πρώτη. 11, θι. 
Οὐχ ἐθέλω, Φιλόθηρε. ΙΝ, 10. 
Οὐχ ἔθος ἐστὶν ἐμοὶ... ΠΙ, 112 β. 
Οὐχ ἔπιον Λήθης... ΤΙ, 2θῦ γ. 
Οὐχ ἐπόνησ᾽ Αξτος 1. 188. 

Παῖδά με] Πλουτάρχου... ΠΙ, 488. 

Οὐχ ἔργα ἀπ κα ταῦτα... ΠῚ, δύ ν 
Οὐχ ἔστι κάλλους... 1Π. 851. Ἐ 
Οὐχ ἔστιν ἀνὴρ ὃς σοφός. Υ, 60. 
Οὐχ ἔστιν μείζων... ΤΥ, ἃ. 
Οὐχ ἔστ᾽ οὐδὲν τέρμα... 11,.218. 
Οὐχ ἔσχεν κοινόν... 11,.111 β. τις, 
Οὐχ ἐφάμην πότ᾽ ἔσεσθαι....1Π,3234.. 
Οὐχ ἤ ἤμην, γενόμην. ΠῚ ἀ27.α. 
Οὐχ ἤρχει τὰ πά[λαι]... 11, 72... 
Οὐχέτι κηροχύτοισι.... ΤΙ, 01. 
ΟἹ ὑλιάδης κεῖται. 11, 361. 
Οὐλύμπου χορυφῆς. ὙΡΕο ὁ ε δεν οἷν 
Οὔνομα Θεσμοφάνην... ΤΙ, 316. 
Οὔνομα Καλ[λ]ιστώ. Δα. Ι; 2606 6. 
Οὔνομα μὲν Μαχέταις... ΤΙ, 686 β. 
Οὔνομα μὲν τοὐμὸν. ΠΠ, 8δ.. ; 
Οὔνομά μοι ᾿Ελάτη. Π, ὅ62. 
Οὔνομά μοι Μενέλαος. Ἦ, 501. 
Οὔνομά μοι Φιλόστοργος. ̓ Ααά. 1,.943. δὲ: ὝΕΣ 
Οὔνομα μοῦνον ἔχει στάλα. 11, 56... ταν 
Οὔνομα Φιλοχύνηγος. ΤΠ, 557. 
Οὔπω Σχέλμιος ἔ ἔργον ἐὐξοῦν. «1, 6.. 
Οὐρανίων ἄστρων... ΠΙ, 130, 
Οὐρανίων, ἐπιγείων [9 Ἶ ἵστορα.. ἘΠῚ 291. ̓  
Οὐρανίων θιάσων ἱ ἱεράρχια. ΠῚ, 150. ᾿ 
Οὐρανίων πάντων βασιλεῦ. ΙΝ, 49. 
Οὐρανοῦ ἐγχατέπαλτο... ΠΠ, 815. 
Οὔρεσι Ταλλαίοισιν... 1, 957. ἀτὰν 
Οὔριον ἐχ πρύμνης τορι ἄς ΑΘΒὲ "δὰ 
Οὗς ποθ᾽ ὑπ᾿ ὐρυσθεῖος... ΠῚ, 126 βι΄ ἥ 
Οὐτιδανὴ χεὶρ νεῦρα.. ΟΣ τς ΠΕ ἜΘΗ 
Οὗτος βασιλεὺς ὁ Ἡχῦλ τΑβᾶ, ΠΗ 356 δὶ 
Οὗτος Ἔρως" τὲ γὰρ ἄλλο... ΠῚ, 112. ει 
Οὗτος μὲν φόδος ἐστί. ΠῚ, ὦ ζ. ; 
Οὗτος ὁ γῆς τέμνων... 11, 225. 
Οὗτος ᾿Οδυσσῆος. ἊΣ Ἴι. 

Οὗτος, ὁ παιδὸς ἀκμὴν... 1,. 169 β, ἐ 
(Ὗ.. ΠΙόπλιος] Κορνήλιος θὲ ᾿ΛΑσίδι μὲν τὲ 

Οὗτος ὃ ὃς ἐνθάδε χεῖται 11, 14. 
Οὗτος ὃ τῆς ᾿Ασίης... Ι, 901. λα ον 
Οὗτος πυχτεύσων ἐς ᾿ρλύμπῶ. ἐπ 1Π, 10. 
Οὗτος Σωχράτης Γορτ... 11, 167. τ τ΄ 
Οὗτός τοι Ῥώμης ὁ μέγας... ΠΙ|, 98. 
Οὐχ ὁσίως ἥρπαξας... Π, 268. 
Οὐχὶ χεναῖς δόξαις.. Ἢ, 5212 β. 
Οὐχὶ πέπλους, οὐ χρυσόν. 11, 138. 
Οὐχὶ πόνῳ δολίῳ τὸ πρίν... Ἰ, 190, 
᾿Οφθαλμὸν ὕλη... Π1, 380. Ἣν 
᾿φρυανασπασίδαι. Ν', 20. τι 
᾿Οψοφαγεῖ; Κλείω. Υ, 16. 

ἔν 

τὸ 

Πάγχρυσον φέρε κόσμον. ΥἹ, 10. 
Παϊῖδά με πενταέτη... 11, 6099. 

Παϊδά με τεθνειῶτ᾽... 1, 41. 
Παῖδα Ξειναγόρα καὶ...1, 26. 
Παῖδά τοι ἰφθίμαν... Π, 173. 
Παῖδες μὲν πατρὶ ταῦτ᾽... 11, 890. 
Παΐϊ Διὸς, Ἔχφάντου. 1, 17. 
ΩΝ π]αίδων ἄωρον... 11, ὅ89. ἕω 
Παίδων μὲν τὰ πρῶτα...1, 208. 
Παῖς “Ἑδραῖος χέλεται. ΥἹ, 10. 
Παῖς υὲ; ἄνηδας ἐ ἐὼν. ΠῚ Ὁ; ἀοαέρρὴ 
Παῖς μὲν ἐὼν ὄνομ᾽. «1,915, 

Πάλαι ποτ᾽ ἦσαν ἄλκιμοι. ΥΙ, 180. 
Παλλὰς Ἔρεχθε: δᾶν....1, 112. 
Παμυάχον, ὦ Θήδα. ᾿ 89. 
Πανδοσίη τρικόλωνε... ὟἹΙ, 2504. 



ΨΝΝ 

 Πάνθ᾽ Ἡγησιάναξ τε χαὶ Ἕρμ... Π]. 59. 

τ Θὗ οί, 
᾿Πάνθ᾽ ὅσα τοῖς χρηστοῖς... 11, 315. 

 Πανίτε χαὶ Νύμφαις. 1, 349, 
᾿ ΠΠανσόφου ὀργὴν ἴσχε... Υ, 38. 
᾿ς Πάντα δι᾽ ἀλλήλων ὁ πολὺς... ΠΠ1, δ, 
᾿ Πάντα μὲν ἐσθλὰ τέλεσσε. Π], 18. 
Πάντα χθὼν φύει. 11, 899. : 
 Παν]ταχλῆς μ᾽ ἀνέθηκεν. 1,291. 
 Παντάρθην φορέουσα πυρὸς... ΥἹ, 333. 
᾿ Ἠαντάρης μ᾽ ἀνέθηχε Μενεχράτιος. 4ἀἀ.1, 10 ὁ. 
Πάντες Μιτιάδη... ΠΙ, 121. 
Πάντες πατεῖτε πτῶμα. 1Υ͂, 119. 
Πάντες χοραγοὶ. 1, 251. 
Ε- τὴ μὲν χῦδος Τερτύλλου. 11, ὅθὃ. 
Παντοδαπῶν ἀνδρῶν γενεὰς. 1, 39. 

᾿ Παντοίης ἀρετῆς... 1, 211. 
Πάντων ὧν θέμις ἐστί... Αἀ«. 11, 131 ὁ. 

᾿ς [Πάντων πνοὴ σύ... ΠΙ, 349. 
᾿ Πάντων ποθούντων προστρέχειν... ΠῚ, 308, 

Πάντως ὁ χρόνος εὗρε... 11, ὃ. 

Παρθένε παμδασίλεια. 1, 356. 
ἥ ΤΟΝ [λείπουσ᾽... 11,411. 
 Παρθενὶς ἐνθάδε χεῖται. 11, 511... 

Παρθένον αἰγλήεσσαν.... 11, 618. 
Παρθένον Αἰπυτίδα χλῆρος... ΥἹ, 38. 

᾿ Παρθενόπην χύνα θάψεν. 11, 340. 
᾿ Παρθένῳ Ἐχφάντου με..1, 32. 
᾿ς Πάρθους ᾿Αρμενίους τε... ΥἹ, 302. 
᾿ς Πάσας μὲν σύριγγας...1, 19. 
᾿ς Πάσῃ χοσμηθεὶς ἀρετῇ. 11, 420. 
᾿ς Πᾶσι θεοῖς θύσας... 11, 814. 
 Πᾶσιν δὲ θνητοῖς... ΙΥς ἀλ. 

᾿ Πατὴρ Πάτρων μὲν. 11, 235 γ. 
᾿Πάτρα Μίλητος τίχτει. Π1, 36. 

᾿ς Πάτρῃ ἐν Ὀρχομενῷ. 11, 88. 
᾿ς Πατρὶ μέλει Πίσης. ΥἹ, 8. 
᾿ Πατρίδος ἐχ Σμύρνης... Π|, 138. 

Πατρίδος οἰκονόμον... 11, ὕ08. 
Πατρὶς ἐμοὶ Ζήνωνι... 11, 616. 
Πατρὶς μὲν ζαθέη Ῥώμη. Π|, 615. 
Πατρὶς μὲν Κασσώπα. 11, 2388. 
Πατρὶς μὲν Κόρχυρα. 1, 33. 

Πατρὶς μὲν χρύπτει με. 1Π|, 104. 
 Παϊτρὶς μὲν μ᾽ ἀπέϊπεμψε. Α4ἀα. 11, 183 ὁ. 

Πατρὶς μέν μοι "Ἔδεσσα. 11, 49 ὃ. 
Πατρὶς μέν μοί ἐστι Λ... Π, 616. 

Πατρὶς μὲν Μύνδος. ΠΠ|, ὅ83. 
 Πατρόχλου τάφος οὗτος.. 11, 88. 
Πατρὸς ἀριζήλοιο Πολυχρ. 1, 120. 

᾿ Πατρὸς ἐπ᾽ εὐσε[6ίῃ]... Π, ὅ69 α. 
 Πάτρωϊν [εἰμί]" πατρὶς Λ. 11, 338 α. 

Παῦσαι σχυλεύων στρατὸν... ΥἹ, 292. 
᾿ Πεζοὶ δ᾽ ἱππῆές τε... 1, 112. 

᾿ς ΠΕείθεό μοι, Ῥωμαῖς. ΝΙ, 104. 
 Πελτοφόρου Θρήχης Ἂ.«... Π, 109. 

᾿ς Πένθος χουριδίῳ τε... ἢ, 116. 
 Πένταθλον ὧδε τῶν Ὀλυμπίων. ΤΥ, 99. 

Πεντὰς, τετρὰς, τριάς τε... ΠΙ, 383. 
Πέντ᾽ ἄνδρες δέκα νηυσὶ... ὙΠ, 81. 
᾿ Πέντε χαὶ ἑξήχοντα... 11, 451. 
 Πέντ᾽ ἐπὶ πεντήχοντα... ΠΠ1, 38. 
 Πεντήχοντα τριῶν ἐτέων... 11, 680. 
Πέπονθα δεινὰ, πλὴν δίχαια. ΠΙ, 397. 
Πέργαμος οὐχ ὅπλοις... 1Π, 86. 

 ἸΤερπούρου τὸ πρόσωπον... ΙΥ, 606. 
 Περσείδης γενεὴν Φοίδῳ... ΥἹ, 2399. 
Περσεὺς χῆτος ὄλεσσε. 1Π1, 113. 

᾿ Πέτρας μέλι πρίν, νῦν δὲ... Π1, 3317. 

ο΄ ἘΡΙΟΠΑΝΜΑΤΌΝ ἘΧΟΠΒΡΙΑ. 

Π]αϊν]θέρσης ἀνέθηκεν ᾿Αθηναίῃ. Αἀὦ. 1,10 ο. (ΟΝ 1, 46 

Πατρὶς μέν μοι ἐ. ΔΛ. π. εἰμὶ δ᾽ ᾿Ελήμων. 11, 671. 

Πέτρην τήνδ᾽ ἐχόλαψε... 11, ὅθ4. 
Πέφυχε διδάσχουσα... ΠΠ. 919. 
Πεφυλαγμένος ἄνδρα... 1Υ,1. 
ἸΤήρη τις πόλις. Υ, 18. 
Πιὲν, φαγὲν, καὶ πάντα... ΠΙ, 100. 
Πιέρες αἰνοπαθεῖς, στυγνὴν... ΥἹ, 10. 
ΠΙιχρὸν τάφος πᾶς. 11, 772. 

Πίνδαρον ὑψχγόρην... 1Π|, 14. 
Πῖν᾽ οἶνον τρυγίαν, ἐπεὶ... ΥἹ, 951. 
Πίνωμεν: καὶ γάρ τι νέον. ΤΥ, 36. 
Πισαῖΐοι Σπερχειὸν. 1, 330. 
Πίστιν ἔχων βασίλειαν. 1.. 358. 
Πιτθεῖδαι Θεόδωρον... 1, 330. 
Ἠλάτων ὁ χλεινὸς, ὁ πλατύνων... ΠΙ, 90ὅ, 
Πλεῖστα μὲν εὐφρανθείς... 11, 51. 
Πλείστην δὴ θνητῶν... Π|, ὅ93. Ἴ 
ΠλΙείστοις δὴ Σικυῶνα πάτραν. Αἀὰ.1, 80 ᾿. 
Πλευρᾶς ἔπλασα πλάσμα. Υ, 11. 
Πληθὺν Ἠελίοιο βοῶν... 11. ὃ. 
Πλήρης ὁ φόρτος ἐστί. 11, 499 γ. 
Πλήρης κατέστην χαὶ... 11, 736. 
Πλουτάρχου τόδε σήμα. 11, 189. 

᾿ Ἡλῶτις ὃ πολλὰ χαμών... Π, 418. 
Πνοὴν μερίζω, νῦν μέρις... ΚΝ, 14. 
ΠΙνοὴν μερίζω, χόρτον... ΠΠ, 841. 
Ποιητὴν ἔστησαν Ἂπ... 1, 948. 
Ποιητὴς ἀέθλων. 1, 257. 

Ποιχιλομήχαν᾽ "Ἔρως, σοί... 1,31. 
Ποιμένι μῆλα νέμοντι... 1Π|, 195. 
Ποιμένος ἀρίστου τῶν... Π|, 733. 
Πόλεων μέν εἰμι δύο. 11, ἀθῦ. 
Πολλὰ μεθ᾽ ἡλικίας... Π|, 608. 
Πολλὰ μὲν ἄλλα σοφοῦ. 1, {1 β. 
Πολλὰ πονησάμενος... 11, 578. 
Πολλά σ᾽ ἔπαινος... 11, 149. 
Πολλαῖς ἐν πο[λίεσσι... Π|, 613. 
Πολλάκις ἀνθρώπων... 1Υ̓, 13. 
Πολλὴν ἐπῆλθον τῆς κάτω... ΙΥ, 81. 
Πολλή σε φροντίς, μάχαρ... 1Π, 421. 
ΣΌΣ Ις Πολλοὶ ἐν ᾿Αρχαδίῃ... ΥἹ, 89. 
Πολλοὶ θριοδόλοι. ΙΥ͂, 19. 
Πολλοῖς ἀντιλέγειν... 1, 14. 
Πολλῶν τε λουτρὸν αἴτιον. ΠΠ, 152. 
Πόλου μὲν αἰθὴρ, ἄστρα... ΠΙ|, 808. 
Πόνοι δάχνουσι τοὺς ἀσυνύήθεις. 1Ψ, 90. 
Ποντίῳ ἱππομέδοντι. Ααἀὰ. 1, 101 ὃ. 
Πόπλιον. .....- γή]ρως ἐπὶ... 1], 9172. 
Πορφύρεοι μώλωπες. Υ, 20. 
Πότνι᾽ “᾿Αθηνάων. 1, 2368. 
Πότνι᾽, ἀπαρχὴν τήνδε... 1, 33. 
Πότνια σωφροσύνη. 11, 48. 
Πραιτωριανὸν ἐμὲ... ΠΠ|, ὅ17. 
Πραξιτέλης ἀνέθηχε. 1, 68. 
Πραξιτέλους ἤνθουν... ἢ, ὅ41. 
Πρὶν δορὶ συμθαλέειν... ΨΙ, 190. 
Προχλείδας τόδε σᾶμα... 11, 20. 
Πρόξενε καλῶν σὺ... 1, 110 ς. 
Πρὸς σοφίᾳ μὲν ἔχειν... 1Ν΄, 1. 
Προσεδοχῶμεν, προσεχυνοῦμεν. ΠῚ, 10 β. 
Πρόσθε μὲν ἡδὺν... Αἀά. 11, 3564 ὁ. 
Πρόσθε Πλάτων... ΠΙ, 62. 
Πρωθήθην ἔτι κοῦρον... 11, 402. 
Πρῶτα θεὸς, μετέπειτα... Ἱ, 188. 
Πρώτη βρεφιχή᾽ παιδιχὴ δὲ... Π1, 354. 
Πρῶτον μὲν εἶδος... ΥἹ, 310. 
Πρῶτον Πηλείδης ἐγένου. ΨΙ, 901. 

Πρώτον φάους ὧν δεύτερον... ΙΥ΄, 148, 
Πρῶτος ἐγὼ Τρώων... 1, 148. 
Πτερωτός εἶμι, τοξότης. Ν1], 90. 
Πτηνόν με γεννᾶ. Ι!, 80. 
Πτωχῶν τράπεζα. 11, 7101. 
Πυθαγόραν θ᾽ ὃν τίκτε... 11], 1ὅ. 



αν, 

ο Πύθων Ἑρμῆ ἄγαλμα... 
. Πυθῶνος δ᾽ οὐχ ἔστιν... ΟἹ, 141: 

᾿Σῆμα τόδ᾽ ἐν χενεῇ... 

6024 
λ 

' ΤΠυθαγορέω φίλος υἱὸς. 1, 54.Ψ 
᾿νθαγόρην πολέμων... ΝἹ, θ00, 
Πυθαγόρην τινά, Πυθαγόρην... 
Πυθαγόρου Ψυχή ποτε... ΥἹ.. 
ἸΠυθέα υἱὸς ὅδ᾽ ἐστί. 1, 69. 
ἸΠυθέα μνῆμα τόδ᾽ ἔστι. Π, 106. 

Ι, 84, 

- Π 8, 
310. 

Πύχτα[ς τόνδ᾽ ἀνέθηχεν... ἀκα. Ι, ΟἹ ν. 
ἸΠύχτην Λασχλέπιον... 11, 6839. 
Ῥα]οναπι αὐοα ρΡαΐδ8. Υ͂. ι5.-- (Κ΄. Τοῦ κάλλους.) 
ἸπΠυβπολέειν χέλομαι... ὟἹΙ, 812. 
Πύρρον, παγδαχέτην.. Ύ; Φῶ, 
Πωπιλίης τάφος οὗτος... 11,389, 
Πῶς ἂν ̓ πλουτήσαιμι... ΥΙ, 608. 
Πῶς βοῦς ὑ ὑπάρχων.. ΟΕ 
Πῶς ὑλικὴ χεὶρ τὴν ἀυλίαν.. . ΠΙ, 101. 

Ψ 

Ῥεῖθρα Κασωλίνον ποταμοῦ. ΠΙ, 118. 
“Ῥεῦμα τὸ Φοιδείης... ΝΙ. 158 
“Ῥεύσεται αἷμα χύδην. ΥΙ, 108. (Κ. Εὐππάδίαν βαπρτβ 

ΑἸ01.) 
“Ῥηγίνου μελάθροισι τὸν... 
“Ῥηγὸς χραταίου τοῖς χρόνοις... 
“Ρηνῷ πὰρ ποταμῷ. 11, 280. 
“Ῥῆτορ, στρατὴγὲ, μάρτυς. ΠΙ, 399. 

ΠῚ, 166. 
ΠῚ, 218. 

ἱ ἱΡητορικῆς πόνος οὗτος. 11, 667. 
“Ῥήτωρ ὁ Σιμπλίκιος. ΠῚ], 180. 
“Ῥήτωρ, σοφιστὴς, ἀλλὰ καὶ... Π1, 234. 
“Ῥιπὴ ,δαιμονίης... ὟΙ, 108. 
“Ῥουφῖνα Κέλερος. 11, 694. 
“Ῥουφίνης ἐμέθεν Πρόκλος... 11, 656. 
“Ῥουφίνου τάφος οὗτος. Π, 113. 
“Ῥωμαίων ὕπατον μέγαν... Αἀα. 1, 292 ὁ. 
Ῥωμανοῦ πραπίδεσσι... ἢ 290. 

δον ρῶν ἀνέθηχα. 1, 811 β. 

Ἂν 
“ 

᾿ Σαϊλ]ούιος ({) ᾿Αριστείδου. 11, ὅ8 4. 
Σᾶμα τόδ᾽ ᾿Αρνιάδα. 11,1. 

᾿ Σατορνῖνος ἐγὼ χιχλήσχομαι. 11, 100. 
Σατύριόν τοι δῶχα. ΥἹ, δά β. 
Σῥεννύντας πότε τούσδε..: 1Π,͵960. 

ἘΚ Σεδαστὸ[ν]. ᾿Αλέξιον, μῆτερ. Π|, 270. 
ἘΚ Σεδαστὸν ἤδη χαὶ δομεστιχὸν. ΠΠ, ῶ09. 
Σειρὴν λόγων σῶν θελχτιχωτάτη. ΠΙ, 370. 

ες σεμνὰ γ]ονεῖ, ὡς θέμις... Ααά. τί, 080 ὁ. 
Σεμνὴν ἸΤηνελόπην. Ι, 849. 
Σεμνὸν ἀεὶ ζήσας β... 11, 251. 
Σῆμα μὲν ἐν στήλη... Π|,.2θὅ. 
Σῦρμά με Νυχτελίοιο. 11, 380. 
Σήῆμα πατὴρ Κλεόθουλος... Π, δ44, 
Σῇμα τόδ᾽ ἐγγὺς... 11,9. - 
Σήμα τόδ᾽ εἰσοράας. 11, 102. 

Π, 607. 
Σῆμα τόδε Κύλων. 11, 12. 
Σῆϊμα τόδε Στατία... 4αα4.11, 611 ς. 
Σῆμα τόδ᾽ Ἑὐδαίμωνος . ἢ], 610. 
Σῇμα τόδ᾽ ἥρωος. ΠΠ, 842, 
Σήμα τόδ᾽ Οἰναίον. 11, 81. 
Σῆμά τοι, [ὦ] γλυχερή... 11, δὅ8. 
Σῆμα τὸ μὲν Γουνῆος. 1, 90. 
Σῆμα Φιλίνῳ τοῦτο, 1Π, 418. 
Σῆμα φίλου παιδὸς. 11,18. 
Σῆμα Φίλωνος ἄθρησον. 11, 201. 

ΒΡΙΟΠΑΝΝΑΤΟΜ 1 ἘΧΟΚΡΙΔ., δλεβλον θν 
πῶμα φράσιμ ξά!. 'π, 609. 
Σήματα συνθραυσθέντα. 1 3 7. 
Σημεῖον τόδε πᾶσι θεοὶ... ΥΙ, 91; 
Σήμερον οὖχ ἐπέοιχε. ΥΊ, Ἐ19. 
Σῆς ἃ ἀρετῆς ἕστηχεν.... Ἧ; 141. 
Σῆς ἀρετῆς χαὶ σωφροσύνης. 1.158: 
Σῆς ἀρετῆς μνημεῖα. 11, 142. 
Σῆς ἀρετῆς Νικοπτολέμη... 1, 148, 
Σῆς ἕνεχεν, Λητοὺς ἘρΈ δὴν: Ἂ Τ' 958. 
Σιχελίδες Μοῦσαι... ΥἹΙ, 384. 
Σιμπλίχιος μέγ᾽ ἀΐσμια. ΠΙ, 181. 
Σιμπλίχιος μέγα φῶς. Π]. 183, 
Σισυφίαν δὲ μολεῖν... 1, 80. 
Σχέπτεο μῦθον ἐμεῖο. Ὑ11, 32. 
Σχεῦος τὸ χρυσοῦν... ΠΙ, 385. 
Σκέψαι Νάρχισσον. ΤΥ, 61 
Σχῆνος μὲν γενετῆρες... 11, 198 β. 
Σκῆνος μέν σου τῇδε. Π, 120. 
ΣΉρβησον: αἰθὴρ. 11, 311. 
Σμιχρὸς οὐ σμιχρὸν... 11, ἀἀᾷ, 
Σμικρὸς, φαλαχρὸς... Ὑ, 1: 
Σμυρναῖος Μοσχιανός. 11, ὅ14.. 
Σόδομα καὶ Γόμορρα. 1Π, 8539. 
Σοὶ ζῶντι σῶμα τύμόος. ΤΠ, 167. 
Σοὶ ζῶντι τὸ πρὶν... ΠΙ, 2δέ. 
Σοὶ Παιῆον ἄναξ.. 1,. 22. 
Σοὶ πλάχα τήνδ᾽ ἀνέθηχα. 1, 311. 
Σοὶ τάδ᾽ ᾿Ονήτ[ωρ. 1, 258. 
Σοὶ τῇ παγάγνῳ μητρὶ... ΠῚ. 816. 
Σοὶ τόδ᾽ ἄγαλυα, θεά. 1, 821. 
Σοὶ τόδ᾽ ᾿Αλέξανδρος. 1, 99, 

Σοὶ τόδ᾽ ἔτευχε, Φιλόργιε. 3.531 
Σοὶ τόδε σῆμα χ[αλόν]. 11, ὅ00. 
Σ]οὶ τόδε, συριχτά. 1,.214. 
Σ]ὸν δέμας εὔσχευον... 1, ἐν 
Σόν ποτε νιχήσας, Ζεῦ. 1 
Σός, ᾿ΑἸ]φροδῖ[τ]α, ναὸς... 
Σὸς χόσμος ἐστί... 1, 361. 
Σοὺ λάμπει μὲν δόξαι. ἀν 217) 
Σοῦ μὲν δὴ πατρίς. 11, ϑῦ. 
Σουλπικίου ζαχόροιο. 11, 802 β. 
Σύφὴ: μὲν ἤμην... ΠΠ, 188. 
Σοφαϊσιν ἐξέδωχας ὐελόπὸ 
Σοφῶν τοσαῦται τῶν κολούων 

Σπεῖσον ἐμοὶ δαχρύων... Η; 049. 
Σπενδοφόρῳ τόδε σᾶμα. 1Π|, 906. 
Στάλα Ξενβάρεος. 11, 2. 

Στὰς, ξένε, τάνδ᾽ ἄθρησον. 9}, δ 
Στάχυν πάθει τμηθέντα.... Π, 713. 
Στεῖχε᾽ φίλος γὰρ ἔσῃ. ΥἹ, 350. 
Στείχετε μαιόμενοι.. σι, ἢ 
Στέλλ᾽ ἐπὶ χρυσείους. 2 5 δ 
Στέμματ᾽, ἀφ᾽ ὧν πτοίη. ὉΠ 696: 
Στενὰς πύλη δείκνυσι... 1Π|, 118. 
Στέργω χαὶ ςθιμένα... 11, 481. 
Στέφανος ὄντως ὁ στέφανος. ΤΙ. 386. 
Στήλη μαρμαρέη, τίνος... 11, 290 
Στήλην ἔθηχαν Νικομ... Π, 691. 
Στήλλην Παρθενόπης... 11, ἀφ, 
Στῆσεν ᾿Αχείριστος. 1, 91. 
Στῆσε Σαῤδινιανόν,1, 838. 
Στήσω σε σπεύδοντα. Τὰς 
Στοὰ ξύλων ἄμοιρος. ὝΙ. 490.- 

. 1ΠῸ 340. 

Στοὰ ξύλων ἄμοιρός εἶμι. ἍἼΙ, 8 -- . ΒΌΡΙ. ΨΗ, ἡ ; 
Στύλος Θηδαίοισι Διών... ΥἹ, 2 
Στύλος πυρὸς πρίν. 1, 364. 
Σὺ θάρσος, ἥδη. 11, ὁ41, 
Σὺ, τετράγραμμον, συλλαθὰς... 
Σὺ τετράγραμμιν, συλλαδὰς.. 

8.0) 
Σὺ τῶν παθῶν μάχαιρα... ΠΙ, ἀθῦ, 
Σὺ, Χριστὲ, κόσμον... 1,.8θῦ. 

ΜΠ 99. 

ἐν ΤΠ, 801 ὁ. 

.1|,.202, 
᾿ 

ΠῚ 80. -- ΟῚ βαρ. 



ἐς σε τ ΣΝ λ ΨΦΗ Στ, δας ΔΚ ΡΟΝ ὕδον 

᾿ΟΒΡΙΘΝΑΝΝΑΤΟΝ, ΒΧΟΠΡΙΔ. ἐον Π ῥ65.. 
᾿ Τηλεθόλου ὑυτῆρα... ΤΠ, 103. ΐ 
ἣ Τηλεφίδαις, οὗ Ζηνὶ..«(ὙἹ, 113, ..᾿ ὐ ; 

ἄμινον ἔσθ᾽ ὁ Σύλλας. Υ,, 91. 
 Συνναδεὺς θεράπων. 11, 419... 

᾿ Σύριζε τὴν σύριγγα... Ἰν, 89, 
Σρογς Ῥ᾿Αγαμέμνων.. ΤΥ, 84 ὃ. 

Η τόδ᾽ ἙἭ,ρμείαο. 1, 919. 
Σχήματα δ᾽ ὄρχησις... ἪΙ, 18. 
᾿ Σώζων μὲν πίστιν... αώ, ΤΠ,.88 ς, 
“Σωθεὶς ἐχ μεγάλων. 1, 80. 

εἰς ἐχ πολλῶν χαὶ... Ι, 804. 
χρατες, οὐχ ἔλαθες με. ΙΝ, 11. 

Ξῶμα κόπῳ τὸ βαρηθέν... 1Π, 422. 
μα κόρης ἁρπαχθέν. 11, 419. 
μα λυθὲν ψυχήν... .ὟἹ,. 209. 

ὥμα μὲν ἀδρανέσιν.. ὗ ΥΙ, 204, 
ὥμα μὲν ἐνθαδ᾽ ἔχει... ΠΠ, 187. 
ὥμα μὲν ἐνθάδε σόν. ΤΙ, 129 β: 
μα μὲν ἐν πόντῳ. 11, 1. 
μα μὲν ἥδε χόνις... 11, 691. 
δἸμα [π]έτρος χα[τ]έ[χει... 11, 48, 
μα σὸν ἐν κόλποις. 11, 186. 

Σῶν σηχίον πίρ]όπολοι. Αἀἀ. 1, 334 ὁ. 
τορι βουλῆς γενόμ... 1, 211 

᾿ Σώτιον ἐνθάδε γῆ... 11, 604. 
᾿Σώφρονα Κρησχέντειναν... 11, 108. 
 Σωφροσύνας αἰδοῦς τε... 1], 168. 

ἀν 

ἘΝ. 53; 
1789. 

ΤΠ, 92, 
1. 1.398; 
Ἄ4α. ΤΠ, 3230 ὃ. 

ἥ, Δ α. 

Τάδς σοι ζάχκορος... 
Τὰ χρηστὰ πάντα... 

᾿ ΤῬαλθύόδιον θεράποντα... 
- Τὰν] μεγάλαυχον ὁ[ρίς.: 
: “Τὰν μορφὰν φεῦ τάνδε... 

“Τὰν παιδὸς χαλλίσταν... 
᾿ “αξίλοχος λαῶν. 1, ὅδ. 
᾿ ὯΝ ΤΣ μείλέ]τας “ἄνθημα... Ἱ 27} 
ἣν Τὰς ᾿᾽Οππιανοῦ τῆς χυνηγίας.. 
Τὰς φρένας ἣν ἐθέλῃς... Υ, 35. 

Ὰ ᾿ς Τάσδ᾽ ὀστρειογραφεῖς χαὶ,.. Ι, 84. 
Τατι]ανὸς μετὰ διχανιχὴϊν. 1, 844 α. 

᾿ Ῥαῦτα δίχῃς ὁσίῃσι:.. Π], ιθῦ. 
᾿ Ψαῦτά σοι ἐσθλὰ νοῶν.. .ἼΠ, 250. 
νος Ταῦτ᾽ ἔλεγεν πώδαμός. ἄν, 95. 

ἦν Τάφον τὸν ὄντα πλήσιον... 11, 503. 
᾿ς ἡτάἀφῷῳ τὸ γὰρ ν]ὲν σῶμα... 1, 198. 

᾿ Ψάχος βάδιζε πρὸς Μίμ.....- ἮΝΕ, 389, 
᾿ Ψέθαμμ᾽ ὁ Μαχρόσειρις. 11, φ41. 
 Ψέχνα τέκνων ἐσιδὼν. ΤΙ, 608. 
6 χηδηθί ἱπι ρου ΠῚ. ΥἹΙ, 200. --- (. ἐὐτὰ ἀρχή σε μένει.) 
 Μέρεμνον, ὅνπερ ὡραϊσμένον... 11, 811 
 Ἱέρμα βίον τελέσας... 11, 521. 

᾿ Ὑέρπεο χαὶ σχηνῆς.. ἬΝ 193. 
Τερπνῆς ἄνθος ἐφηθείης]. ΤῈ 217; 

ἯΙ, 448. 

ἀνδον 

Τερπῶν εἰμι θεᾶς... 1, 19. 
Τερσεὺς καὶ Πυλάδης. ΤΠ 098. 
ἹἩέσσαρα τέχνα λιπών. 11, ἀ41. 

 ὙΤέσσαρο. φωνήεντα φέρει. 1], 20.. 
Ῥέττιξ, ἀηδὼν χαὶ χελιδὼν. Π], 23. 

᾿ς Τεῦ σ᾽ ἐνέπειν χρῆν... 11, 448. 
 Τεῦξ' “Ἑλικὼν ᾿Ἀχεσᾶ... 1, 98. 

Ὁ Ῥρῦξεν ᾿Αριστομένης... Ι, 183. 
Ὄ Ὑέχνας μὲν παράσαμον.. Ὑ 1. 194. 
. Τῇ σοφίη προὔχοντα.. ἘΡᾺ 451. 

Ῥη[δὲ Ἀλεξάνδρεια... Π, δ19.... 
: Τὴδε  υ μένουςςς ἦι, 329. 
Ε  Τήχει χαὶ πέτρην... 1, 851 β.. 

ἂς ᾿ς ἈΝΤΗΌΤΟΟΘΙΑ. ΠῚ, 

Ῥὼ 

“ Τὴν σὴν εὔνοιαν χαὶ πίστιν.. 

Τηλοῦ μὲν Φρυγίη. Π, 9383. 
Ῥηλοῦ πατρίδος ὥς.. βε τ 441. 
Ῥηλυγέτην με τοχῇ ες.. Κι ΤᾺ 012 β, 
Τὴν ἀρετὴν χθὲς εἶδον. Υ, 63. 
Ῥὴν αὑτῶν ῥύεσθε πάτραν. ΥἹ, 33, 
Τὴν δ᾽ ἀρετὴν χρήνης.., ΠΙ, 117, 
Τὴν δ᾽ ἐπὶ Θερμώδοντι μάχην... ΥἹ, 219, 
Τήνδςε θεὰν ἀνέθηχε. 1, 349. 
Τὴν Διὸς ἀμφίπολόν με... ἢ], 373, 
Τὴν ἐξ ἐρήμου ἀδυσιχκῆνι;, ΠῚ|, 300. 
Τὴν εὐτυχῶς τεχοῦσαν... 1Π, 7148, 
Τὴν ζῶσαν ὡς ἀῦλον... ἸΥ͂, 139, 
Ῥὴν ἱερὰν νῦν, ἱερὸν... ΠΙ, 369. 
Τὴν χνυανῶπιν Μοῦσαν... 11, ὅδυ α. 
Τὴν κύνα Λεσθιαχῇ... 11, 961. 
Τὴν μὲν ἀδελφὴν Δηικράτης. [, 13 α. 
Τὴν πάντων γλύχιον..., 11, ὅ41 
Τὴν πολλοῖς δημαισο Π, 101. 
Τὴν ῥά ποτ᾽ Οὐλύμποιο... ΤΥ ὃ. 
Τὴν σεμνῶς ζήσασαν... 11, 100. 

«3858. 
Τὴν στήλην, παροδῖται... 1, 657, 
Τὴν συνετὴν ἄλοχον... 11, θ8ῦ. 
Τὴν τρίῤον ὃς παράγεις.... 11, 234, 
Τὴν ὑπάτην ἄφεσιν... 1, 860. 
Τὴν χάριν ἐν πρώτοις, αὐτὰρ... ΝῚ, 321, 
Τήνδε πόλιν τὸ πάροιθεν... ΠΙ, 381. 
Τήνδε Φιλωνίδεω τιμὴν... 1,90. 
Τῆνος ὅδε Ζήνων Κιτίῳ... ΠῚ, 104. 
Τήνῳ τοι τόδε σᾶμα... ἢ], 16ῦ, 
Τήρης Παίων (ἢ)... 1.. 191. 
ΤΘΥΡῸΡ Αὐργρίϊδοὶ ΝΙΡΘΡ, Υ, 39. - ΟΑἰγυπτίης ἀΐης.) 
Τηρῶ σου τὸ φίλημα. ΠῚ], ὙΠ 
Τῆς βασιλίσσης ἐννόημα. Π]͵ 208, 
'Ῥῆς γῆς ὃ χόσμος.. 5 ὁ ΠΡ ΠῚ ἢ 
Τῆς γῆς τὰ τερπνὰ, ΠΠ, 823 α. 
Τῆς δέ ποθ᾽ ἡ μεγάλαυχος... Ἡν 150; 
Τῆς ἐπὶ Θερμώδοντι μάγηφις, ΥΙ, 312. 
Τῆς μουσιχῆς ἔλεξε... Π|, 244. 
Τῆς ὀγδοάδος τῶν μερῶν... ΝἼ, 12. 
Τῆς τοῦ προσιόντος ἀνδρὸς... ΤΥ, ὅ9, 
'"ἴ δὴ γέρων ὦν... Υ, 98. 
Τί χἀκχ τίνων εἴληφας... 1Π|,. 324 β, 
Τί χνώσσεις, μεγάθυμε λέον...ΟἹ, 391, 
Τί; χόσυος, εἰπέ... Αϑὴ 1 ἢ ἡδΟὉ Α 

Τί με Καρνεάδην, τί με... Κ; 39. 
Τιέμεναι κέλομαι τὸν ἐμὸν... ὙἹ, 800. 
Ῥίχτε Τέχνα τὸν ἄριστον... 1, 94. 
Ῥίχτε Ἡύχη, σπεῖρεν... ἢ, 389. 
Τίχτομαι ἐν Παγαϊς. Π, ἀρ. 
Τιμάνδρα. Κυπάρης: χεῖτ. 11,390. 
ΤΑΝ μ᾽ αἰτεῖς δῶρον. ΥἹ, 13. 
Τιμόθεος ὁ Πάτρας. Π, 381. 

τ Αθτ φιλίας τε χάριν... 1, 85. 
Τίμων μισάνθρωπος ἐσοικέω. ΠΙ, θὅ ΕΝ, 19. 
ΤΊ μ[ω]ν Τιμαίου θετ΄... 1, 280; 
Τίνος σε χεὶρ ἤγειρε. ΤΠ], 9290 γ. 
Τίνος σὺ, τύμόε; --- Μλω: ὮΙ, 158. 

Ἱίνος αὖ; τύμόδε; -- Νυχτίο. Ἧ 158. 
Ἰ1ΐνος σὺ, τύμόε; --- Τῶν... ἢ], 152. 
Τίπτε δεδάχρυσαι, φίλε: Υ', 6. 

Ὑύπτε μ᾽ ἀεὶ θύοντος... ΥἹ, 191. 
Τίπτε νέως χτίσαι πολύπουν... ΥἹ, 2350. 
Ψίπτε ποθεῖτε μαθεῖν... ΝΊ, 919. 
Τίς ἂν προσάξει χεῖρα.. ΠῚ 18: 

Τίς βροτὸς οὐχ ἐδαχρυο΄.. δ δι, 
Τίς βροτὸς οὐ πεπόθηχε... ΥἹ, 300. 
Τίς ἢ Ἦν σ᾽ ὃ θρέψας: 1], δι. 
Ψίς ἦρα τύμθῳ τῷδ᾽ ὑπέσσ᾽; ΠΙ, ἀδ0. 
Τίς Μοιρῶν μίτον... ἢ, ϑδῦ, 
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Τίς μου τὴν Σειρῆνα... Π, ὅ80β 
Τίς πατρίς ἐστί σοι; 11, 616. 

Τίς σε, γύναι, Παρίην.". Π, 410. 

Τί σοι τὸ σεμνὸν, ὦ βροτῶν... ΤΠ, 11ὸ. 
Τίς, τίνος ἣν εἴρῃ. 11, 588. 
Τίς τόδε πλδον ἄγαλμα: Ι, 286β 
Τίς τόδε σέλυμα πέλωρον... Π1|, 82. 

Τίς τοὐμὸν δύστηνον... ΠΠ, 350. 
Τίς φύσις οὔθ᾽ ὅσα γαῖα... ΊΙ, 12, 
Τὸ γλυχύπιχρον ἐχφορῶν... ΙΥ̓͂, 109. 
Τὸ γνῶθι σαντὸν ἐν λόγοις. ΤΥ, 60. 
Τὸ δραστιχὸν χλόνου... ΠΙ, 284. 
Τὸ ζῆν ὁ ζήσας... 11, 62. 
Τὸ θεῖον ἔργον ἐνθάδε... Π|, 379, 
Τὸ μιχρβὸν ἔργον τῶν ὅλων... ΠΙ, 382, 
Τὸ πνεῦμα, τὸν νοῦν...ΠΙ|Ι, 8358. 
Τὸ πτῶμα πάτει. ΙΥΚ΄, 118. 
Τὸ σχῆμα φαίνει τὸν. τρόπον. ὙΙ, 210. 
Τὸ τετράπλευρον θαῦμα... 11, 2θῦ. 
Τὸ τῆς δίκης πῦρ ἐνορῶν.. Ἐς 114, 
Τὸ τῆς δίχης πῦρ ὧδε. Υ, 85. 
Τὸ τῆς ἐμῆς βλάστημα... ΤΥ, 106. 
Τὸ τοῦ πόθον πῦρ... ΠῚ, 319. 
Τὸ φῶς, ὃ λύχνος, οἱ νόες... ΠΙ, 831. 
Τὸ φῶς στολή μοι. ΡῈ 
Τοΐα παθόντ᾽, οἶμαι... ΠΠ, 191. 
Τοιόδε τις δείξας. Ἐξ 81: ΤΥ, 24, 
Τοῖος ἔην Μίλων. ΤΠ, 9ὅ, 
Τοιῶνδ᾽ ἀνδρῶν ἣ πόλις. 1, 1ῦ. 
Τὸν βαθύνουν ψυχήν... 11, 606. 
Τὸν δ᾽ ἀρετὰν ἀμείψασα... 11, 340. 
Τὸν Διὸς ᾿Ἀλχμήνης τε γόνον. 1, 25ὅ. 
Τὸν ἐν βροτοῖς φανέντα... 11, 448. 
Τὸν Ἑστιαίου τῆς τραγῳδίας... ΤΠ, 
Τὸν θεράπων πρῶτον. Ι, 296. 
Τὸν θεσμῶν ταμίην. 1, 331. 
Τὸν θρασὺν ἐν γσδας ᾧ ἐσορᾷς με νέχυν [παροδῖτα]. ΤΠ, 

088. 
Τ]ὸν θρασὺν ἐν σταδίοις ἐσορᾷς με νέχυν, παρουδῖτα, 1], 

09. 
Τὸν χλεινὸν Φερεχύδην.... 1Π|, 128. 
Τὸν χλυτὸν ἐν ζωοῖσι... 11, 660. 

Τὸν χλυτὸν ἡγεμονῆα. Ἐς 88]. 
Τὸν χρατερὸν πτολέμοισι... ΠῚ, 10. 
Τὸν μέγαν ἐν βουλαῖς. 1, 202. 
Τὸν Μεγαρέα Στίλπωνα... Κ, 42. 
Τὸν ναὸν ὅστις τοῦτον... 11, 140. 
Τὸν νέον ὄντα, φίλοι... 11, 738. 
Τὸν νοῦν ὁ νοῦς ἔγραψε. ΠΙ, 208. 
Τὸν ὅρχον, ὡς πῦρ... ΙΝ, 116 δ΄. 
Τὸν οὐρανὸν μὲν ἄγγελοι. .« ΤΙ, 258. 

212 α. 

Τὸν Ἰ]αρθένι ὠνὰ τόνδε... 1Π|, 118. 
Τὸν πάσης ἀρετῆς.. ἐπ θ 

Τὸν πᾶσιν ἡλίχεσσι... ἮΜ αλῦα. 
Τὸν πινυτὸν χατὰ ΡΝ ὦ Π.192. 
Τὸν πρόμαχον θεσμῶν... 1, 932. 
Τὸν πρὸ πύλαις ἥρωα. 1, 261]. 
Τὸν Πυρρόν τοι φημὶ... ΥἹ, 43. 
Τὸν σοφὸν ἐλλό[γιμον]... ΠΠ, 688. 
Τὸν σοφὸν ἐν ἀνδρέσσιν... 1, 381. 
Τὸν σταυρὸν ὑψοῖς... ΙΥ, 138. 
Τὸν τάφον ἠργάζοντο. 11, 3386. 
Τὸν τέχνῃ λάμψαντα... Ην 210. 
Τὸν Χαρίτων με [γ]έ ἐμοντ᾽. 11 2298, 
Τὸν Χαρίτων μετέχοντ᾽... Π|, 11. 
Τόνδε ἀπὸ δαδούχων.. 1, 113. 
Τόνδ᾽ ἀρετῇ προὔχοντα... 11, 819. 
Τόνδ᾽ ἐπὶ Κηφισῷ... 11, δΆ.. 
Τόνδ᾽ ἐτεὸν Φιαλῆες. 4αα. 1, 331 ὃ. 
Τόνδ᾽ Ἡραχλείδην... 11,110. 
Τόνδε Δυχο[χλείδης καὶ... 1,. 2300. 
Τόνδε νέον Χρύσιππον... 1, 129. 

Τόνδε νέω[ν] σοι, ἄναξ... Ααἀα. 1, 111}. 
Τόνδ᾽ ὁ παλαιστροφύλαξ. 11,299. 
Τόνδ᾽ ὄχθον μνήμην... Ἢ, 105. 
Τόνδε ποτ᾽ ἱδρύσαντο. ̓ς Δ 4. 1,138 ὁ. 
Ῥόνδε ποτ᾽ οὐχ ὁσίως... 1Π|, 18. ε ἐν 
Τόνδε σοι ἀμβδροσίοισι... 1. 181. παλ 
Τόνδ: σοι αὐτοχράτωρ...1, 1ὅ9. Εἰνι τ ᾿ 
Τὸνδε Φίλων ἀν[έθηχεν]... 4 ἀ. 1,349 ὃ. τι, ἡ 
Τόξων Ἡραχλέους ταμίην... Π1, 88. χον ιόρεν προ 
Τόποις δ᾽ ἐν ὑγροῖς... ΥἹ, 272, : τῷ 
Τοσοῦτον ὁ πλοῦς καὶ μάτην. ΠΠ1, 1174. ᾿λῆς 

1, 301. - Τοῦ δεσπότου τὸ χάλλος... ς 
Ῥοῦ κάλλους ὅτι... Ν', 4. (Υ.. Ῥαϊοναχα αποά...) : 
Τοῦ παντὸς διλδδ καὶ. . ΔΜῪΙ, θ0. ἐλτνς 

Τοῦ πολυχώθωνος τοῦτ᾽ ̓ ρίον. Υ, 90. 

Τοῦδ᾽ ἀρετὰ καὶ δόξα... ΠΙ; 91. 
Τοὔνομα Εὐριπίδ[ης... ΤΙ, ὁ10. 

Τοὔνομα Θῆτα. ἐρῶν γ,9. 
Ῥοὔνομα μὲν Χαρίας. Π|, 344. 
Τούνομά μοι Παῦλος, μὰ λῆς ΠῚ, 188. 
Ῥοὐπιχλέος παιδὸς... 11, ὃ ὶ ᾿Ότεν. 
Τοὺς ἀγαθοὺς ἔστερξεν.. ἈῚΣ 121. ΓᾺΡ 
Τοὺς δ᾽ ἀρετῆς ἕνεχα στεφάνοις....1Π, 82. ἱ 

. Τούσδ᾽ αὖ ἐλαύνετε. ΥΙ. 192. 
Τοὺς δύ᾽ Ἀπόλλων φῦο᾽... 1Π|, 84. Υ ΦΥΝ ΠΡῚ ΛὩν 
Τούσδε θανόντας ἔχει... ΤΙ, ι9ὅ. ' ἐπ, ἀχεῖν, 
Τοὺς δέ ποτε φθιμένους... 11, 1588. Ν 
Τοὺς οὐρανοὺς ἥπλωσα. ΠΙ, 848. 
Τοὺς ταῖς βίδλοισιν... ΠῚ, 910. 
Τοὺς τρίποδας περὶ βωμὸν... ΥἹ, 80. 
Τουτὶ τὸ δῶρον τῇ σοφῇ. 1, 950. 
Τοῦτο γὰρ ἐν ζωοῖσιν...1, 05. 
Τοῦτο Θέων ὁ αὐνδύχον 1,134. 
Τοῦτ᾽ Εύοδος βροτοῖς... ΤΙ, 383 β. ΔΕ ΘΘΝ 
Τοῦτο χαὶ ἐν ποταμῷ...1, 1160. : 
Τοῦτο Λυχόρτα παιδὶ...}, 144. ἷ 
Τοῦτο σαοφροσύνης... 11, 206. 
Τοῦτο τεῆς φιλίης... 4αα. 11,.671 ἃ. ς 
Τούτοις τοῖς ἐλέγοις... 1, 18. ἥν Ἢ 

Τοῦτον ὃν εἰσορᾶς. 1, 261. ἐαταδνὴ 
Τραϊανοῦ τάφος οὗτος. 11, 297. 
Τραφὲν ὄρεσι χαὶ φάραγξιν... ΝὟἼ, θὃ, 
Τρεῖς γραμμὰς ἐπὶ πέντε... ΝἼ, 4. 
Τρεῖς δεχάδας ζήσασα.... Π1, ὅ02. 
Τρεῖς εἰς ῬἘλαίαν εἰσὶν... Π1, 2830. ἐξ 

Τρεῖς οἷδα πρώτους. 11, 238, ΝῊ. 
Τρεῖς σοφίης πολνΐστορος... ΠΠ, 208, ἣν 
Τρέχων ἁπάσας τὰς ἐπιστ.. ἍὮΠ, 94 ᾿ 
Τρηχῖν᾽ ἐξεῖλες πόλιν. ΥἹ, 118. : 
Τρίκχης ἐξ ἱερῆς... ΥἹ, 180. 
Τριναχρίη γαίη με... 1, 3206. 
Τρὶς δὲ. τριηχοσίων... ΚΙ, 201. δ νυσ ἀν 
Τρὶς μάχαρες κεῖνοι. ΥἹ, 194. Ἀγ ἥὲ. 
Τρισύλλαδον πέφυχα. Υ Π, 40, ' 
Τρῶες μὲν χαὶ ᾿Αχαιοὶ. ΠΙ, 293. 
Τρωῶε, χαῖρε. Καρὼν... ἢ, 103. 
Τυδείδης ἀνέθηχε βοὴν. ᾽ τς 

Τύμόε, τίνος τόδε σῆμα... 1, 240. 
Τύμθον χαὶ βωμόν... ἢ, ΕΥΊ. 
Τύμόον μὲν, Φιλάδελφε... ΠΠ, 188 ἃ. 
Τύμόον μὴ παρίδῃς. 11, 480... 
Τύμϑον ὁρᾶς, παροδῖτα.. ΠΡ ΘΊθ 8. 
Τύμόον σοι ποίησαι.. . 1, ὅ14., 
Τύμόος μὲν χρύπτει με. 1, 539. 
Τύμόος ὅδε χρύπτει. Π. 414. 
Τύμόδος Ὀνασιχράτειαν... 11, 8θ6. 
Τύμόος ὑπουδαίων... 11, 6170. 
Τύμόῳ τῷδε Βόηθον... ΤΙ, 994.. 
Τυνδαρέη χρητῆρα... Ὗ, ΠΡ 
Τυνδαρίδα “Ἑλέναν φερ... ΠΙ, ἐ ε... 
Τυτθὸν γευσαμένη βιότου... ἢ πος Ν 
Τυτθὸν ἐμὸν παρὰ τύμόον... 11, 619. 



Ὗ 

Τῷ δὰ ἩΜΕᾺ τἀγλμοτα τ 11. 
ζῶντι νεχρῷ. ἐν Τ᾽ ΠῚ, 309. 
σεμνύνοντι τοῖς τρόποις. 1,349. 

Τῶν γραμμάτων αφράγισ[μ]α, 1|1..379. 
τὰν Τῶν. θηλέων μέν εἶμι. ΥἼΙ, 18. 

ὧν δ᾽ ἱερογλώσσων Κλυτιδᾶν... ΠῚ, 38. 
... Τῶν μνῆσαι χαὶ ἄλαλχε. ΪΥ, 108. 

᾿ τὰν πρωτοτύπων οὐρανοῦ... ΠΠ, 211. 
ν συλλογισμῶν ταῖσδε... ἽΝ, 23. 

ν χειμερείων ῥεῖθρον. ΠῚ, 201. 

ἐᾷ 

᾿δλαίῳ χήρυχι τόδ᾽ ᾿Αρχίᾳ. 1, 30. 
γιαίνειν μὲν ἄριστον. ἊΝ; 6. 
γιέα, πρεσδίστα μαχάρων. ΤΥ, 80 β, 
δατα χηραίνοντα βλέπεις. ΠῚ, Ἶ01. 
δατος ἐχγενόμην, τράφε... ὙἼΙ, 81. 
δωρ θαλασσῶν. 1Π, 846. 
δωρ πέτρας ἀφῆχα. Υ,, 10. 
δωρ τὸ πρὶν μὲν ἐχ πέτρας... ΠΠ, 412. 

Τ γα τι φθίμενον... Ὁ, 4. 

τὸν ὑπερθύμου... 11, 1. 
Υἱὸς ᾿ΑἹριστάρχου. χεῖται. Π, ὅ08. 

Υἱὸς Δινύττα, Δάμαργος. Ι, δ. 
Ὁ ΑΥΤὸς ἐγὼ γενόμην. ... ἢ] 969. 
᾿ Υἱὸς μέν με Μίχωνος. Ϊ, 42. 
ν᾿ Υἱὸς ὅδ᾽ ᾿Αδμήτοιο... Π, 80. 
᾿ Υἱὸς ὅδε Στροφίου. 11,100. 
᾿ Υἱοῦ Τλασίαο Μενεχράτεος. ἩΣ7. 

᾿ς Υληξ τὸ λαυπρόν... 1, 909. 
᾿ Ὑπέρτατε χοίρανε.. "Ἔ 184. 
Ὕπνε, τί μ᾽ ἐξ ὕπνου... ΤΥ, 69. 

᾿ς “Ὕπγος ἔχει σε, μάκαρ. ἯΙ, 554. 
᾿ Ὕπνῳ καὶ χαμάτῳ... 1], Ἰθῦ. 
᾿ πνώδης Φίλιος Κύπρ... Ι, 108. 

Ε- - πνώοις ἐπὶ πουλὺν, γέρως... 170, 
᾿ Ὑσμρίνην δεδάηχας ἀμετροδίων.... 

᾿ ὙὙστάτιον Γενέτειρα... 11, 639. 
᾿ς Ὕστατος ἡρώων Κλεομήδης. ΥΙ, 44. 
ς΄ Ὑψιμέδων, ὕπατε πάτερ... 1, 201. 

Φ 

᾿ Φαιδρὴ μὲν χατὰ δῶμα... ΥἹ, 189. 
τς Φαιδρὸν] ἑταῖρον Ἔρωτος... ΠΠ, 114. β. 

ος Φαίδων δὴ ύχια.. ὌΝ. 28; 
Φαιστίδος ἣν μητρὸς. . ΠΗ, 49. 

Φαιστοῦ χαὶ Ἡάρρας ναέται. ΥἹ, 4ὅ. 
᾿ Φαρνάχεω στάλαν δέρχευ. 11, 204. 

ο΄ Φείδιππον Τροίην... Π, 80. 
᾿ς Φέρεις τὸ πᾶν σύ. ΠῚ, 381. 

 Φερσεφόνα, τὺ φιλεργόν... 1, δῦ9. 
Φεύγετ᾽ Ἀριστάρχειοι... Υ, 35. 

“Φεύγετε ῥομφαίαν, καὶ δαίμονες... [Υ, 
᾿ς Φεύγετε τοξοφόρον... ΤΥ, 61. 
᾿ς ΦΦημὶ τὸν οὐχ ἐθέλοντα... Υ͂, 8; ΥΙΙ], 18. 

Φθέγξαο, Λατοίδα " σὸν... 1. 164. 
ΕΚ’ « φίλα ὃ δέ με γείνίατο. 11, 80. 

Φρηης τὸ λαμπρὸν χαὶ σοφὸν... ΠΙ, 29ὅ. 
᾿ς Φυήτῳ τόδ᾽ ᾿Αθασχαντίς... 1 9928, 

ο΄ Φιλοστράτα βέδηχα. 11, 128. 
ς΄ Φιλοῦντα διχάζειν πατέρα... 1Π, 90. 
“ Φίλτατα τέχνα δύω. 46. 11, 641 ὃ. 
ο Φι)ῶ σε, χόρη. ἸΥΡ, 91. 

11, 80. 

ἐν ΣΕ τὰ 

δ κι αρρεαν ΕΧΟΆΡΙΑ.. Ν; “981 

τλχῤγρνηδα ἴῃ ΒΟΙΏΗΪδβ. Υ, ἀ,-- (Ψ. Εἰ ἐτεόν γε.) 

θς 

Φ)λαδιανῷ ἥρωι. ἢ, 398. 
Φλωρεντῖνος, ἄριστος ἀχλὶ ΠῚ, 184, 
Φλῶρος Καιχιλίον, Π, 384 
Φοῖδε ἄναξ, δῶρόν. τοι σρμηρῤος. ΤᾺΣ 
Φο[δης ἐνθάδε σῆμα. 11, 631. 
ΦΊοἵδον. ἀκερσεχόμην, ἐ 218. 
Φοϊόδος ἀκερσεχόμης... ΥἹ, 809. 
Φοίδῳ ἀ ἀχειρεχόμῃ. ᾧ 919. 
Φοίνιχα τὸ γένος... Υ, 41. 

Φουνισουλανὸς ἐνθάδι.. Ὁ Ὰ Ύ1: 
Φράζε τίνος γονέος.. ΤΠ, 939, 
Φράζεο δ᾽ 'Αρειόν τε πάγον... Ἱ, 116. 
Φράζεο δὴ χαὶ τόνδε λόγον. ΙΨ, ἀ1, 
Φράζεο δή μοι μῦθον. ἯΙ νι 
Φράζεο δὴ, Σπάρτη... ΥἹΙ, 2390. 
Φράζευ, ᾿Ερεχθείδη,, κύνα... ΥἹ, 282, 
Φράζευ, Ἐρεχθείδη λογίων... ΥἹ, 381. 
Φρόντιζ᾽ ἕως ζῆς. Π, 424, 

. φρούρια χαὶ σχολιὰν.. Ὁ ΜΠ 118; 
Εαμάοίαν βαπρυιδ ΑἸΒΙ. ΥἹΙ, [08. --(Ὁ.. Ῥεύσεται αἷμα.) 
Φυρόμαχον τὸν πάντα... Υ, 1ὅ. 
Φύσιος ἥψαο ἀχαμάτοισινν ΟἾΥ, 101, 
Φύσις, Μιχαήλ, ὧδε... 1, 138. 
Φυτοσπόρος τις τῶν χαχῶν... ΥἹΙ, 41. 
Φῶς πατριχὸν ποθέουσα... 11, 711 α. 
Φῶς, πνεῦμα, νοῦς, πῦρ οἴδαμεν... ΠῚ, 413; 
Φῶς, πνεῦμα χαὶ πῦρ καί φλογ... ΠΙ, 414. 
Φωσφόριον Μεγαρῆες. 1, 394. 
Φῶτα θεοῖς ἴχελον... {14 180. 

Χ 

Χάζεό μοι, βασιλεῦ. ΙΝ, 132. 
Χαῖρε, γύναι, Πάνθεια... 11, 190. γ. 
Χαῖρε δὶς ἡδήσας. ΠΙ, 10. 
Χαῖϊρ᾽ “Ἑρμῆ πατρῷε. ΤΥ, ὃ0. 
Χαῖρε, Ἡραχλείδα θύγατερ. 4ἀἀ. 11, 3132 ὃ. 
Χαῖρε, χαὶ αὐδάσαις... 1, 180. 
Χοῖρξε καλή, πασῶν... 11, 044. 
Χαῖρε, Κρίτων’ σοι... {4 1607.᾿ 
Χαῖρε, μάκαρ, πολύολόε. Π, 6024. 
Χαῖρε, μάχαρ, πολύολδε ὀεῶν, ΙΝ, ὅ1. 
Χαϊρέ μοι, ὦ Δήλου. Ι΄. 37. 
Χαῖρέ μοι, κάλλιστε χαλῶν... 1, 19ὅ. 
Χαῖρε, Συραχοσία... ΗΝ; 31.. 
Χαῖρε τάφος Μελίτης. 1, 608. 
Χαίρειν τὸν χατὰ γᾶς... 11, 11. 
Χαίρετ᾽ ᾿Αριστείδ ίδου.. "ἦν, 81. 
« Χαίροις, » ὃ νοῦς ἔφησας. ΠΙ, 8564. 

Χαίροις τὰ “μνήστρα. ΠῚ, 380. 
Χαίροις" τὸ δῆμ.. . ΠΠ, 8383. 
Χαίροις, ὦ παροδῖτα. Π, ἀἀθ9. 
Χἀλλάδι καὶ ̓ Μεγαρεῦσιν... ΠΙ, 14. 
Χερσί τε καὶ τέχναις... 1, 191. 
Χρίσδον μὰν [χλύομες τῶ]. Ι..119. 
Χιλιετὲς μήνιμα πάτρης. Αα. ΑἹ, 104 ὁ. 
Χιτῶνα τείνω τῇ κτίσει... Κ, 79, 
Χρῆμα τὸ πᾶν Θείας. τ 204, 
Χρῆστος ΞΑχίνδυνος... Κ, 48. 

Χρηστὸς τέθαπτ᾽ Εὐ6... 1,390 α. 
Χρηστοῦ Ἡεχνᾶνος μνῆμα. ἸΙ, θ18. 
Χριστὲ ἄναξ, σοφίης... 1Υ̓, 108. 
Χρόνῳ χλόνῳ τε πρὸς.. ᾿ΩΣ 200. 
Χρυσῇ σὺ πηγὴ. ΠΙ, 386. 
Χρύσης ᾿Αθηνᾶς βωμὸν... ΠΙ, 91. 
Χρυσοχέρως βλοσυροῖο... ΥΙ, 129. 
Χρυσοῦ μὲν, ὡς πῦρ.. ἘΠΕ 448. 

Χρυσοῦ μεταλλεῦ καὶ γοϑργέι ἘΠ 999. 
] Σρυσωτὸν κροχόεντα... 1, 117. 



δὲ Ὁ Τῶν τε ἀκ νην ἐ ἾὟ᾽ ῷ, ΨΩ Σ ἼΠ} 
Χώρας: χαὶ γματίης.. ΝΗ» Ὁ Ἀπ α 
ΡΝ ἀκάνας " 58. ξόν ν 

δὲ ἀπ μς τίθημι, τῇ ἡθέτμν, ΠΙ, 860. 
Εἰ Ψυχὴ μὲν μέχρις οὗ δεσμοῖς... ΥΙ,. 126. 

Ψυχὴ μὲν προλιποῦσα... Π. 120 ἃ. 
᾿ Ψυχῇ μοι πνείουσα. πυρὸς... ΥἹ, 205, 
. Ψυχή, τί φεύγεις... 1Υ, 186. 
Ψυχὴν ἀνειπὼν ἀθάνατον. ος ΠῚ, 204. 
τ τὸ γῆρας. [Υ͂, 71. 
Ἰπύχρον. ὕδωρ ἀμϑι Π, 185. 

: ς 

ΚΝ Ὧρ βασιλεῦ πρητδν! λήψεις... Ἱ, 241. 
ὧ ἾὮ βασιλεῦ, σοι Φοῖδος... ΝἼ, 118, ἃ 
“Ὦ γέρον, ἢ μάλα δή σε... ΥἹ, 114. 
ΑΝ γῆς ἀκρόπολιν πάσης... ὟΙ, 20. 
ὮὯ Δελφοὶ, θεράποντες ἐκη... ΥἹ, 919. 
ὮὯὮ Δελφοὶ, λίσσεσθ᾽ γέμον, ὟΙ 41. 
Ὦ Διὸς ᾿Αλχμήνης τε δέ. ος 

. τ, ζαθέης γεγαῶτες... ΥἹ, ΠΝ 
θεοὶ Εὐσεόέος..ΥἹ, 109. --ἼΤ. ΟἿ ἀφάονίηι κυ ρϑεῖ.) 
θεΐοι, πόθεν ἐστέ: ἸΠΙ, μὲ 

Ὦ χαρπὸς ἡδὺς. ΠΙ, 250. ; 
Ὦ Κινύρα, βασιλεῦ Κυπρίων. ΥἹ, 338. 

ΠΡ Ω Δῦνε, πάντα θεοῖσι... 1.91. 
᾿ :Ω μάχαρ, ὦ Φιλέταιρε... ἵν 140. 
᾿ἾὩ μέγα πᾶσιν χάρμα. Ἱ, 83... 
᾿ἾῺ μέγα χάρμα οτοῖς... ΥΙ, 19. 
᾿Ὦ μέλεοι. θνητὸ χαὶ νήπιοι... ΥἹ, 911: 
ἢ Ω μέλεοι, τίς σπεύδεϑ᾽ διε ΝᾺ: 908. 

τῆν Ὧ᾽ μὴ δέδωχεν ἣ τύχῃ.. ΜΕΥ ὅ8. ἐΡΟ ΣΙΝ 
Ὁ Ὦ μύσται, τότε μ᾽ εἴδετε. Ααὰ. 1Π, 11 ὁ. 
ὑπ ναξ ῥωμιανέ... Αὐά. ΠῚ, 3506 ἐ. 
Ο Ὦ Ὑ Χο. εὐνῦβον ποτ᾽ ἐναίομεν. Π, 4... (δ 

ἾὮΩ πολυύμνητον ναίων χϑόνα. ὙἹ, ἰοϑηΛ οὐς 
Ὦ Πελοποννήσου ᾿ ναέται... ΥἹ, 21. .- , 

Ὦ πόποι, ἢ μέγα θαῦμα... ἴ, 199. 
Ὧ σοφία χαὶ μοῦσα... Π, ἀητοῦ ἢ Ἤν 
ἾὮ τὸν ἀγήραντον πόλον... 1Π, 21. 
.Ω τὸν ἀειμνήστου σ᾽ ἀρετᾶς... 1, 33. 
Ὦ τροφὲ Πουλυδάμαντος. 1, θῦ. 
ἾὮ φίλε. παΐ, θεοδώρηον... ἐἀὐσὰι τ τ 
Ὦ φίλε παῖ. σ]οῦ πατρός... 11, 48, 
Ὦ φρὴν μία πόσων φρενῶν. ΤῊ, 21ὅ.. 
Ὧδ᾽ ᾿Ἐπάφου γέννημα. ΤΙ, 829. 
ὯΩδε στὰς ὁ Πελασγὸς. 1, 38.λ0:}» : 
ῬὨχεανὸς γενόμην γαιήοχος. ΤΠ, 309 
᾿Ὠχυδρόμας Λύχος... 1, 
Ὠχύμοίρ]ος παλάμα[ις... ΤΙ, ἀδ8ι 
᾿Ὥλεο, δήποτε, Μαΐρα. ἘΜ 484, Ἷ 
᾿Ὥλεο δὴ στυγερῷ... 1,10. 
ἐν ὦλετο καὶ Θήδης τείχεα. 1Η, 90: 
"Ὡλετίο πον]τοπόροις... ΤΠ, 998: 
'Ὧμοι ἐγὼ μέλεστ, Ὗ, 81. τευ Ὁ 
ὮΩ μοι χάλλιστε κάλων Π, 119. ἱ 
ὯΩν καθεὶς ἔσωτεν... Υ.΄. δοὶ ὙΗς 
Ὡραῖον εἰς ὅρασιν. 1, 302. 
“Ὥρια πάντα τέθηλε. ΠῚ, 189. .: 
Ὡς ἀγαθὸν χαὶ παῖδα... 1 81." 
Ὡς ἀγαθὸν σταδίῃ... ΙΝ, 80. 
Ὡς ἐθέλει τὸ φέρον σε φέρειν. ἔξ 
Ὡς εὐγενές τι χλῆμα... 1Κ, 121... 
Ὥς λαμπρὸν ὁ Στέφανος... ἪΠ 38 
Ὡς μαρτύρων σε πρῶτον..... ΤΠ, 
ὩΣ: Νεῖλος ἄλλος... ΠῚ, 251. 
Ὡς οἷα ποιεῖ πίστις. 1, Τρ Νὰ 
“Ὥσπερ λόγῳ Λάζαρον... δ 
“Ὥσπερ σχύφος γάλαχτος... 1. 88. 
Ὡς πρὶν θανοῦσαν, λύχνε... Π1, 401 
Ὡς ῥόδον εἰαρινόν σε... 11, ὅ48, 
Ὡς τοῦ πόλου μίμημα... ἢ, 802 



ΟΠ Ἀρπιλνῦβ. 1, 541, 919, 
ο  Ἐ Βοηυ 5. Π, 11. 
 πββουκανιῦθ (Οπλο.). ΥἹ, 180, 181. 
 ὐμανυβ. Π], 111, 119,.113. 
᾿ς ἈΘΑΤΗΙΛΒ. ΠῚ 145. 
ἈΠΟΙΒΙΑΡΕΒ (9). 4. Υ, 6 ὁ. 
ἍἌτεχιβ. ὟῪὟἼΙ, 11. 
ἌμμονΝ (Οκ40.). ΥἹ, 118, 119. 
ἈΜΡΗΙΌΒΑΤΕΒ. Π], 99. 
ἈΜΡΗΙΓΥΤΟΒ ἈσλΛΕΝΑΝ (θκλ6.). ΥἹΙ, 
Ἄν λόπεον. [Υ͂, 9. 

᾿ ἈΝΑΧΑΝΡΒΙΡΕΒ. ἐν; 
ΑΝΡΗΕΑΒ π  λιι Τπβαρινλμισβ. ΕΡ΄, 114. 
Ἄννα Οομδενα. ΠῚ, 212, 410. 

᾿  ΑΝΤΑΘΟΒΑ5. ΠΠ, 60. 
ἈΝΤΙΡΑΤΕΒ. Βιθοόνεσε. ΠῚ, 104. 

τ ἈΝΤΙΡΗΆΝΕΒ. ΥἹΠ], Ἴ, 8. 

ΠἌΝΥΤΕ. [Π,. 184. 
 ἌἈΡοΟΙΟ Ἀνονυμῦβ (Οκλο.). ΥἹ, 144, 100. 
Π ἌΡΟΙΙΟ ἸΝΟΒΕΑΤΌΒ (Οπλο.). ΥἹ, 156-112. 

ἈΒΟΕΒΙΑῦΒ. ΠῚ, 382; ΠΙ, 56. 
ς  ἈΒοπειαῦ. 1Π| 80, 81, 53. 
᾿ς ἈΑπΒοηιοσηῦ. 1Π, 1:Υ͂, 1. 
Π ΆΒΟΗΙΜΕΡΕΒ, ΥἹ, ὃ. 
ΟΠ ἈΒΟΠΙΜΕΙΙΒ, [Π|, 82. 
ΟΠ ΆΒΙΟΝ. ], 3. 
᾿ς ἌΒΙΡΗΒΟΝ ϑδισυόνιῦ8. [Υ,, 30. 
ΟΠ ἈΒΙΒΤΙΡΕΞ. ἱ, 257. 
Π ἈΒΙΒΤΟΟΙΕΚ5. ΓΝ, 45. 

ἈΒΙΒΤΟΟΒΕΟΝ. 1, 1390. 

Ε 
; 

ς 
γ᾿ -" 
Ἢ 

ἈΞΙΒΤΟΤΕΙΕΒ (7). 11, 4, 130; ΠΙ, 41, 18, 
ἌΞΙΒΤΟΝ Οπιῦβ (ἢ). ΠῚ, 623, 
Ἀβιῦβ. 1, 192. 
Αββιάνυβ. 1, 198. 

 ΑΒΟΡΕΡΙΌΡΟΤΟΞ. 1, 167, 
ἈΑϑβιῦβ. Υὶ, 3. 

Π βράϑιὰ (ἢ). ΙΝ, 171: Υ, 0. 
τ Αϑτυρλμά. Π], 18. 

Ατπεναῦβ. Ι΄, 43. 
᾿Αὐτπσλιάμῦβ. ΥἹΙ, 19, «Ὁ, 

Αὐβονιῦβ. ΠῚ, 1583, 184, 1δὅ, 150: Υ, 48, 49, 

Β 

Βλοιβ (Οπλο.). ΥἹ, 9058, 296. 

π- τ πὸ Φ. οἰἱ--ςἘἘς 

ἈΒΙΒΤΟΡΗΛΝΕΒ σπλμμάτιοῦβ. Π], 8, 860, 81, 88, 80, 90. 

Π. ΡΟΕΤΑΒΆΌΝ ΝΟΜΝΙΝᾺ ' 

ΝΌΓΤΏΘΓΕΒ ΓΟΠΊΔΠῚ15 ἱπαϊοδί οαραΐ ΑΡΡΘπαἰοἶβ, ἀγα θ᾽ οι. ΠΕ ΠῚ ΘΓ Ὶ ΠῚ ΘΡ᾿ ΡΤ αἰ ΠῚ 

Βαϑημῦϑ μλανῦβ. ἯΙ; 9.. : 
Βαβιῦβ ΜΕΘΑΙΟΜΎΤΕΒ, ΜΠ, 417-18. ἕ 
Βοιβοῦβ. 1, 92, 

ῦ 

Οσσπηλ ΤΒΕΒύΑ. Ε, 184, 488. ε 
Οαιμημάσηῦβ. 1, 114; 1Π| 68, 64, θῦ, 06: Υ, 19; Λαὰ; 

19 ὁ. 
Ολτπιῦβ. 1, 159, 
Ολτυτνυβ. 1, 196. 
Οατυμῦβ. 1, 189. ; 

- (Επ505. 1, 168. ἐς 
ΟπΑισΕροΝῦΒ Αροιο (Οπλο.). ΥἹ, 142. 
ΟΠΙΒΊΒΟΡΗῦϑΚ (9). 1, 6031. 
ΟἩαμαῦβ (2). 1Π| 430. 
ΟΗἩΒΥΞΙΡΡυΒ (3). Π|, 131. 

Ομλαιῦβ Αροῖμο (ΟΒΆο.). ΥἹ, 134-139, 
κα ΟἸΒΑΝΤΗΒΒ. ΙΝ], 84, 85. 
"- Ομξάκοηῦβ. ΥἼ, 15. 
Ομξοβῦμινα. ΙΥ̓, 8. 

ΟΟΓοΡΗονιῦ5 ρου (Οπλο.). ΥἹ, 140. 
Οοκνείαῦβ ΕΈΟντο. ΠῚ, 195, 

- ΟΒΑΤΕΒ (Ὁ). Π, 1351007, 13: .4α. 13... : Ϊ 
“ΟΒΑΤΕΒ ΤΒΕΒΑΝυΒ. ΙΝ, 33. ᾽ 

" 

ΠΑρΡηιτῦβ ἀβάμματισοῦϑ. Υ, 390. ᾿ 
ῬΙΟΘΕΝΕΒ ΠΛΕΕΤΙῦΒ. ΠῚ 380, 881; ΠΙ, 198, 199: ΤΥ], ι; νὰ 

Υ, 94, 85, 86, 81, 38, 839, 40, , 45: ΥἹ, 19, 90." Υ: 
Τπονταιυα Μαονβα, Π, 349, 5 
ΒΙΟΡΙΤΉΕΒΒ (ΟΒλοΟ.). ΥἹ, 220. 
ΠΙΟΡΗΑΝΤΌΒ ΑΠΕΧΑΝΘΕΙΝΤΙΒ ( εἰ ΥΙ, 3. 
ΒιοΡΗΑΝτῦβ ΡΗΕττιῦϑ. Υ̓͂, 
Ποβιεῦβ. ΠῚ, 95. 

Ὁ ἥπι 

ΕΜΡΕΡΟΟΙΕΒ. Υ, 4. 
Εἰννῦβ (ἢ). ἢ], 491. 
Ἐρισηλαμῦβ (2). ΤΥ, 6. 
ΕΒΑΤΟΒΤΗΕΝΕΒ. ἱ, 119: ΠΠ| 08. 
Ευβυΐῦβ. ΥΠ, 9, 10; Α4΄ἀς. 10, ὃ 
Εσσιιρεβ. ΥΠ, 2, 

| Ευσιῦβ (ΒΑ σ.). , 221. 



ὡ» ΕΥ̓ 

τ: γ 

θ80 ΡΟΠΤΑΒΌΜ ΝΟΜΙΝΆ. 

ΕύμΜΕΤΙΒ (2). ΝΠ; 0. 
ἘΠ ΕΙΡΙΡΕΒ. [0 232. 1Π|| 21. 
ΕΠ ΒΤΑΤΗΙ5 ΙΌΟΝΙΕΝΒΙ5. ΓΥ, 110, 
Τνενυβ. ΙΥ̓͂, 13,14, 1. 

ὴ 

ΒΆΛκανυβ. 1. 191. 

᾿ α 

ΘΈΜΕΙ 5. 1, 182. 
ὉΈΟΜΕΊΒΕΒ, ΠῚ, 341, 384. 
Οποκοιυβ. Π, 141. 

Οπεσοκιῦβ ΝαζιάνΖενῦβ. ΠΠΠ{Φ 10], 

Η 

Ηξσλτε (Οπασ.). ΥἹ, 983-304. 
Ἡκρυ τσ, 1, 115: Π, 184; ΠΙ, 61: Υ, 16, 11,18. 

. Ἡκπκλοιμῦβ. 1, 195. 
ΗβΆμΜΕΒ. ΠῚ, 141 (2). 
Ἡβαμεβ. ΤἈΙΒΜεοιβτῦὺβ (2). 1Υ, 41. 
ΗΈΕΒΟΡΗΠΙ,Α δίδυμα. ΠΠ| 128, 

ἩξπορΡιοῦβ. Υ, 3ῦ. » 
Ἠκβιονῦξ. γΠ, ΟΟΣΝ νὰ 
ΗΙΡΡΙΑΒ ἥδ κυν: Π, 96. 
Ἡιπρροραμδβ. {Π|͵ Ἰ1. 
Ηιρρον. 1, 80. 
ἨΗομοβοιῦβ. ΠΙ, 91... ΤΥ, 89, 
Ηομεμῦυϑ. 1, 2. 

ΙΟΜΕΡΕΒ. 11, 668. 
ἸΒΜΕΝΙῸΒ ἌΡΟΙμῸ (ΟΒλο.). ΥἹ, 1392, 199, 

! 
ν 

᾿ΦΌΑΝΝΕΒ Εὐσπαιτοῦμ, ΠΠς 411. 
ψυβα. Υ, 29. 
σύυιμλ ΒαΑιΒΑ. 1, 111, 118, 119, 180, 181 (2). 
Φυμάνυβ ΖΦ ανυρτιῦβ. ΠΙ, 119, 
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ΤΟ ΟΤᾺ ΛΙδ 
ΝΕ ἰδῶ Ἔππρτρ 

ΣΡΣΡΗ 

Πα ΣΕ ΤῸ πα το ἐετον;πξρθπος 
Ἐν ἘΞΞ ΕΗ ἜΡΗΠΕ ΠΣ 

Τπβ Κεε 
ΤΛΟας 1} πὰ Σνλνηῃ ΠΥΣΝΗΝ ἐμ ἐδυλι 

μῷ φὰ ὁ. 

δι ϑόνφο 
Ἴλαλς Ἡτννν ἜΝΙ 
ΠΣ τ τ ατ 

πὶ ΤῊΣ τ τ 
Ξε ἐεβελσὸς 
τρί ὡς Ἔρις 

Ἐν 

. ἐΡΣτΣ 
{ρευνδοι 

ἜΣΑΝ ΑΡΟΡΑΣΣΣ 
᾿- 

ἐγ 

ἔ ἐπεηιαηίς τὴς 

υθιδθσ ὦ 

Ἢ 

κυ δὲ στὰ τὴς 

ἐν Ὥς ἿΣ 
ΡΣΣ 

πεληδν ΈΈΞε ̓ ; 

οι: ̓ ς : . 
ἜΣ 

ἘΣ τ: 

ΗΕ ΤΑΝ 

ἸῸΣ 

ΣΎ ΤῊΝ ΠΤ 
Ὁ ΣᾺ τὐὶ ΡΤ. 

ἫΝ 
ἘΠ ΡΝΝ ᾿ 

{0 ἐδὴ5 ΤΣ 

ἊΣ ς 
σι 

Ἴμν ρα, ἢ ποτὶ 
ἜΝ 

νν ἐν ἢ ἡδοιὰ γ Ὑ τῷ πον αέλη ἄταν 

ΚΠ ΠΡ 

ν Ἀ η εν Ἐ 
ἰ 

Ης 
δ φανε 

τς τς ἐΡΡΉΣΗΝν 

.- 
Ε᾿ 
τ 

ἐφ. ΡΟΣ 
μῦς »δλ βρδοκ τς Ἐπ γέρε δ 

ἐκιτον ὑγφτὠελίν ΠΡΟΣ ἐστι 
δε όμα 

ὑδ ἀνὰ 
πλοῦ ἐράληνν 

ΞἩ  ΦΉ δα Ἡπίτς ΦΗ τ ν ΚΟ ΡΙ ΤΑῚ 
ΕΝ 

ΤΝ πα ξυγεῖν 
ἐτ υϑὲ ἡξηραν μ᾿ ΜΗ 

ἜΣΑΝ 

Ελη τ κε δα ΚΡ Ος 
ἀρ άνΥΝ 

ΣΟ 

ἯΙ αν ἘΡΡρΣ ΣῊ 

τὰν ἸΡΣΟΙ τ: το τὸ». 

ἵρηῆι ΕΝ ἄ. 
φψ σϑ' 

ἐἰκο ττ 
ΤΈΡΟΚΝΝ ο 

ἐν γα το ΓΙ 

{Π 2 
ἩρχΒ ἍγΣ 
ἄπ τα Γδ᾽ἢ 
ΠΥ ἂν 

ρἐ δῴσα  Φι 
τό τα Πα 

Ὶ 
ἸΣΥΜΕΝΝ ΤΥ Νν κ ἐλ ΠΗ Σμρ 

ἘΠ 
37} ὥ πφαν οὶ: Κα πεβερκα ον ν 

ἜΗΝ 

ἩΔΊ δι 

ΠΕ ΟΤΉΡΗ 
ἜΝ ΡΣ πη 

ὧν τα τὰ τον τὴν 
ΡΣ ΡΣ ἢ ὙΚΗ 

ΥΜῚ ἣ ἀφεν ΚλνΣ ἯΙ γ᾽ ἐβς 
ΩΣ 

γα. 
ψαρο νὴ τ λσξεφαιν δυο 

Ῥνῳν τυ λψσ, 
ΣΑΡΩΥ 

ΦΥΛΤΟ 
Τὴ 

ΤΡ τότῳν ΣΉ 

ὙΕΤΌΡ Ἔ πκρ ὁ ὐδι 

ἐν 

Τν 
να τ ἘΤΚΕΣ 

13 

᾿ τὰς 

τὰ ΑΘ Ἐ ΤΙΣΙ ΣΤΗΣ ἘΤροαν 

τῇδε ἘΡΗΣ ἸΡΈΣΗΧΝ 
σ'τε 

ὁπ δέ ψρ τ ἩΠΡΗ 

ἊΝ με ΝῊ 
δα στὸ 

ἐπήδα ἐῇ 
[ἢ 

εν τον 
Ἐν παεα θυ νον 
ΠΗ 

ΣΝ 
ἀδαρον παν Σ 

Ὑ ΧΩΝΝ ἘΕΡΡ αν τὸ 
ἣν ἐπὴν 

Ἐρά πα ΡῈ πύαμο κα Ῥότα 
ΠΣ ΠΣ ΤΟ 

ΣΝ 

τα 

Τξνεντμτς 

ἘΠ ΠΡ Ή Ως 
ἘΈΡΡΙΙ ΡΝ 

μν ᾿ ψην. 

ΠΈΡΤΙΣ τ τ τ ιτ  τσπ ως ἐπετει 

ΣΟ ΣΑΝ τοῖν πη Ἐπιηδη γὴν Ἰβϑὴ τῷ τόσα σε ΑΝ »- δ: 

πος Ἄρτον ἘΠ ἘΠΕ ΤΗΣ ἘΡΉ Τε ΤΠ ΣΡ ΜΝ 

τ δ πῦν, τ 

ΣῈ 

ἘΞξπ: 
ἐφωδή δα φῦ. 

ἣν ΞΡ ΤΙ ἜΜ 
δ τεῦτι ττεν 

τθι 
βευσον 

Ἤρλφα, 
πὰ ται 

ἘΠ ὐφ ἐἐτοσαον Ἶ 

ἘΑττασ ΚΡ ΣΠΕΣ 
νυτὴ 

ΠΝ ἘΓΕ ΕΙ μ᾿ ἐϑ. 
τ Κατ 

ΤΑ ΦΣ 
ΞΈΡΕΙ ΞῚ ΣΉ ὁ τὶ δῷ Ἴ " ἘΠ 

ἐῶν ὉΣῚΣ ΣΝ Ὁ Κη τόνος “ἴ πεν Ἐππν 

ππΟσ αΠς ἜΝ 
ἘΠῚ ΝΑΊ οτκ᾿ 

ἘΞῈ 
τὴ γέ 

ἜΑ ΞΑπῇ 

κροῦτος ΔΉ "πε ΞΕ: 

ἸΟΣΣΤΡῚΣ ἀτοεντο ΟΥ ΤΙ 

Ἀ2 ΝΣ ΠΝ ΤΣ ἩΤΝ 
δετ κει κὲ Φι 

ἡ ρετνν “᾿ 
ἐξ τος ἜΡΙΝ 

ΤῊΝ ἔπστθονν μὐδ κι. 

πκιάηεις ἷὴ 

Σ τ 
ἘΠΕ ΤΟΝ 

αν ἐπΡτ στῶν 

ΤΩ 

Πρ μοῦ ΩΣ 

ἜΣΈΡΤΝ 
ΤΟΣ Σερ κα ΣΆ} 

ϑφολυνν 
κα ΠΥ 

ἜΦΗ “ἢ 
δ μα ἐδ ὙΤῚ 

δὲν 
ΦΉΣΕΝ ἤν ΡΩΝ 

ΧΗ ἐπ ΥΩ τὶ Ἐπί; 
᾿ 

ΑΝ 
ἐγ δ ἐπ: 

σ᾿ ν 
ὙΡτιν Ἂν 

αὐτὴ 

ΤΩΣ ὙΝ ΠΝ τὰν ἩΣ Ἴνα ̓ μὰ τ 
ΕἿΣ τ 

ὙλΝ ΜῈ 

ΤΉΝΕΝ 
τ τ ρρί 

᾿ 
λοι δ 
πμήνι δ απὸ ἸΝ τα 

᾿ 

ἀξ ΠΟΣΤῊ 

Ἢ Ἵ»Η Συσον δὶς 
ΜΗ 

{πὶ δω 
Οἐὰ Τορσῳ ἐσ ἃ 

“ 
Ὑϑφϑν ἐκ ἘΉΜΕ " 

ψηλὰ ἂν κΑρὑ τῇ 

ἘΠ ΤΩ, ἢ τῶ χδο 

Ἔκ ΡΝ τ᾿ ΝΗ μὲ ΔΙ ΣΟ ἌΡ 
ἦ 

4» 

μπ 
ΠΥ ΓΥ͂ΣΙ 
δέ δννς Τῶν 

δι 

! 
ΤΌΝ 

ἘΠΕ ΕΝ ΤΝΣ τῇ νι" τ τὶ με ἩΣ ΗΟΝ ἘΣ ΣΡ Ρ τηΝν 
τὰν να αφ Κ κκτ  Ν γε γιομτῳ ἘΡΉ τ τι ΠΟ ΠΕ τι τ τ Ή τ Πα ΤῊΣ 

ὙὉ] 
{1 

Σ ἐντνς 
τῇ ΙΝ. ἯΙ ἀπ εν 

τ 

ΠΡΟΣ [ 

ἀλξοξνγδτῖς 
εἶδ 

ἰδ 

Α{ ΣΦεΐγεϑ. τὰς 
πα ΠΡ 

ἘΡΕΤΕΕ 

ἐν; Ὡς 

ἀτσνπο δ τήτδον 
ἡ σβείον εϑφὰς ἀευνῦν 

ἮΝ 

Ῥ 

ἰᾧν ΜΕΝ πὴ 

ἌΧ ΠΑ ἨΥΝῊ 

- 
"» 

-ον 

ἐκ 
ἀ ΤΉ ΟυΥΣ μὰ ἘΎΡΉΣΝ ΠΟΩΣ ἱΣ ΤΩ. 

Ἧ 
τοὶ ὑγανμν 

ἢ γῳν ὩΣ 3: ε 
φοφεφν τ τ νὴ "ῃὲ ΜΝ εἰο κάνε 

τὰ ἘΡΉΔΉ ΚΡ χτλὰ τὰν Ἷ 
ῬᾺΣΥ 

δ 

-“ἅ Ἐτρν τ αν γε 
ἷ ΚΝ 

" 
τ κὸν 

τῆμνκἵ ΠΑ γε 

ΚΚ ΙΝ 
φυντνλ ἂν 

᾿ῶκῳ τα 

ἜΣ ΕγΕ δ 

ἀεφώτ δ μέ τὰ 
τῷ γα. 

ΓΝ 
ΡΜ ΤΗΣ 

ΠΥΕΉΣΙ ἩΉΝΣ 
τὰν ΠΉΤΗΙ 
ΔΡΎΝΝ 

ἘΟ 
ἢ Ὧν τεῳ κοι υφὺ 

ὅπ ιν 
ΠΉΒΗΝ ΠΝ ΤΗΝ ΠΝ 
ἦν 

ἀπ τὴν ΤΕΥΡΤΗΥ αν 

ἢ 
ΧἼΥ 

Ὑγρεη ϑοντὶ 
᾿ "ὁ 

ἀτέσιν ἤ 
ἀπ Ν Αγ ἐκ φοδαντς 

ποῦ τρις 
, τὰ ψωτῷ 

εἶ 

ΗΝ Ψὴ 
ον δι 

Η ΠΡ διντυυ 
τ Ὁ ιμ ΕῚ 

Ἰπρθα ἘΡΝ το λδσν τ ἘΕΠΗΝς ταπεζατττς 
ΤΕΣ ὑφ εν ΓΙ Δ ΠΣ ΣΩ͂Ν 

ἱ 

 ΥΥ τῆν ἘΣ τ τ᾽ ἢ 
Ἐν 

μη; ΟΝ 
δ ΠΡ ΜΝ ̓ 

ΜΟΎ ΟΤ ΝΥΝ ᾿ ἜΡΝ 

ττνένα ἘΠῚ δ 
ΠΣ τν ΠΝ 

ΣΝ 

χα ΑήΥΝ 

5 75} ἐφ ὙΡδ νι νυ ύγρν 

συλ εσᾷ. ὦ, ΉΨ ὮΙ 

ΤΥ ΤΥΤΝ Ἀρέτα ὯΝ 
ΓΗ ἷΣ 

ΤΌ ΥΌΝ 

ΠΩΣ 
τὰ ἘΝ τυ 
Ὡ 

ἘΠ ΣΉ ΣΝ, ἀἶπεν ἐξς ἜΗΝ, 

{φ 

Ἧ ὙΓὸς 
ἸΑΣΝΝ, φαγαν ἐξεδλμον 

ΣΌΝ 96 ὅτι καπον 
ὌΝΟΝ ΣΉ κ. 

τὰ 

δρλφεγ ον δοσὲ ΡΥ ΉΗΤΝ δὐννς 

᾿ ῥξιξ νι ψμρεν να δ ΜΉ ΜΕΝ τυ ὦ φὺ ἷ ἘΡΡῪ; 

ἡ ὴ 

ἐ 

εἰ τὸ 
Ἐρι μ Ἢ Κὐὴι ᾿ 

νροο την κτ ἐσύσιν γὐν 

Ἦ ἐυ βείφαεν 
δ Ὁ ἡγῦν 

τ τ ΚΝ τς ΝΣ 

ΗΝ 
ΤΉ, ΠΡΉΤΟΝ πλοτον τῇ ΠΕ ΠΤ Ή Ἵ δι οῆν ες 

ΤΡΡΙΣΤΔΟΙ ἀέΓΟς 
ΤΑ ΑΦ ΛΜΝ δ ἀν Φι 1 

τὰς; 

ΠΥ ΤΟΥ 

ΤΣ 

Ἂν ΠΤ ΎΝΝ πευνλ υΑ ς 

“ὖκνν 

ἔτικοΣ φ νἐν τος ἦν 
ΣΦ 

φὖὺτ: 

ΓΤ 

414 
γῇ 

ἀεγεκε εὐ ἃ 

ΡΥ 

ΝΣ ΝΆ 

ΑἹ Αἱ αλΣχλίναννς 
ὃ 

τος δ ἐἐῤεὺ. ἐν μάλ ον τὲ 

ΓΟ 

ΗΜ 


